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VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 17 DE ABRIL 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, Carlos Von, Delegado Danilo 

Bahiense, Delegado Lorenzo Pazolini, Doutor Hércules, Enivaldo dos Anjos, Erick Musso, Euclério 

Sampaio, Hudson Leal, Luciano Machado, Pr. Marcos Mansur, Raquel Lessa e Sergio Majeski) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 

sessão. 

 

(A convite do presidente, assume a 2.ª secretaria o senhor deputado Luciano Machado)    

 

Bom dia! 

Há quorum para a abertura da sessão de acordo com o painel eletrônico. 

Convido o deputado Delegado Danilo Bahiense a proferir um versículo da Bíblia.  

 

 (O senhor deputado Delegado Danilo Bahiense profere João, 11:25) 

 

 (Registra presença o senhor deputado Freitas) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Solicito ao deputado Luciano Machado que proceda 

à leitura da ata da sessão anterior.  

 

(O senhor deputado Luciano Machado procede à leitura da ata da vigésima sétima reunião 

ordinária, realizada em 16 de abril de 2019)  

 

(Registram presença os senhores deputados Torino Marques e Vandinho Leite) 

 

O SR. 2.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Senhor presidente, peço que seja colocada 

em votação a ata.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Ata aprovada como lida.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Senhor presidente, pela ordem! Peço a inversão da fase das 

Comunicações após a fase do Expediente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Mas após a fase do Expediente já é a fase das 

Comunicações.  

 

O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Não há necessidade, não.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Entendo V. Ex.ª. Está querendo atender nosso 

Governo mais rápido do que imediatamente, mas a fase é esta, o Expediente e depois Comunicações.    

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO – (DC) – Por isso que desisti, senhor presidente.  

 

(Registra presença o senhor deputado Fabrício Gandini) 

 

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

Deputado Luciano Machado.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (REDE) – Um aparte, senhor presidente.  
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Gostaria de solicitar um minuto de silêncio. Ontem, no final da tarde de ontem, faleceu o nosso querido 

padre Jesimar Soares, que foi pároco em Santa Rita, Vila Velha, e desbravou a paróquia dos Sagrados Corações de 

Maria e Jesus em Barcelona, em Serra. Foi o nosso pároco, o nosso padre. 

 Deixa um grande legado para a cidade de Serra e para o estado do Espírito Santo. 

 Solicito a V. Ex.ª um minuto de silêncio em memória do nosso querido padre Jesimar Soares.  

 

(Registra presença o senhor deputado Coronel Alexandre Quintino) 

 

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

 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Fui vizinho do padre Jesimar e na verdade foi um padre que 

realmente marcou a sua época na igreja católica e ele deixa muita saudade à  mãe, uma pessoa bastante idosa, e 

realmente o deputado Xambinho tem razão e fico muito satisfeito de ter esse pedido do minuto de silêncio e ao 

mesmo tempo a tristeza da partida do nosso querido padre Jesimar. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Um minuto de silêncio. 

 

(A Casa presta a homenagem) 

 

(Assume a 1.ª secretaria o senhor deputado Luciano Machado) 

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Expediente para simples despacho.  

 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

1.Emenda n.º 03/2019, da deputada Janete de Sá, que acrescenta o Inciso VIII e o Parágrafo único ao 

artigo 3º do Projeto de Lei n.º 251/2019, de autoria do Governador do Estado, que permite a aplicação dos 

recursos provenientes da Lei n.º 8.308, de 12 de junho de 2006, em despesas correntes.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/74300-174342398816042019-assinado.pdf 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 251/2019. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

2.Projeto de Lei n.º 270/2019, do deputado Capitão Assumção, que torna obrigatória a afixação de 

comprovante de capacitação profissional de tosador e banhista nos estabelecimentos de higiene e estética de 

animais domésticos.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/74263-143654404916042019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Publique-se. Após o cumprimento do art. 120 do 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

3.Projeto de Lei n.º 271/2019, do deputado Theodorico Ferraço, que denomina de José Antonio 

Dardengo a estrada que liga a Rodovia Estadual ES-483 à localidade de Jacú, no município de  Cachoeiro de 

Itapemirim/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/74270-150842362316042019-assinado.pdf  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Publique-se. À Comissão de Justiça, na forma do art. 

276 do Regimento Interno.  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/EM/74300-174342398816042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/74263-143654404916042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/74270-150842362316042019-assinado.pdf
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O SR. 1.º SECRETÁRIO – (LUCIANO MACHADO – PV) – Expediente sujeito a deliberação. 

 

4.Requerimento de Urgência n.º 040/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do Governo, ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 018/2019, oriundo da Mensagem n.º 031/2019, do Governador do Estado, 

que cria a Indenização por Convocação para Enfrentamento de Demandas Excepcionais do Sistema Único 

de Saúde, no âmbito do Poder Executivo Estadual e dá outras providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74292-171856629816042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

5.Requerimento de Urgência n.º 041/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do Governo, ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 015/2019, oriundo da Mensagem n.º 032/2019,  do Governador  do  Estado,  

que institui o Serviço Voluntário de Interesse do Sistema Único de Saúde - SVISUS no âmbito 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/RU/74293-172231380316042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

6.Requerimento de Urgência n.º 042/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, Líder do Governo, ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 016/2019, oriundo da Mensagem n.º 033/2019, do Governador do Estado, 

que disciplina  procedimentos a serem adotados pelos médicos e odontólogos vinculados ao Sistema Único de 

Saúde - SUS no Estado, na prescrição de medicamentos e na solicitação de exames, procedimentos de saúde e 

internações compulsórias que serão prestados pela Secretaria de Estado da Saúde - SESA e estabelece outras 

providências.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74294-172546849516042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

7.Requerimento de Urgência n.º 043/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, líder do Governo, ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 019/2019, oriundo da Mensagem n.º 034/2019, do Governador do Estado, 

que institui a Tabela Estadual de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais e as 

diretrizes do credenciamento de serviços de saúde, nas suas diversas especialidades, para atender a 

população pelo Sistema Único de Saúde - SUS, no âmbito 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/RU/74295-172705287216042019-assinado.pdf 

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74292-171856629816042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74293-172231380316042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74294-172546849516042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74295-172705287216042019-assinado.pdf


 

 

4 

 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

8.Requerimento de Urgência n.º 044/2019, do deputado Enivaldo dos Anjos, líder do Governo, ao 

Projeto de Lei Complementar n.º 017/2019, oriundo da Mensagem n.º 035/2019, do Governador do Estado, 

que cria o Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde e institui o Subsistema Estadual de 

Educação, Ciência, Tecnologia e Inovação em Saúde e o Programa de Bolsas de Estudo, Pesquisa e Extensão 

Tecnológica no Sistema Único de Saúde.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74296-172803552916042019-assinado.pdf  

 

(Registram presença os senhores deputados Adilson Espindula e Marcos Garcia) 

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado.  

 

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

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Presidente, gostaria de... 

 

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

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – V. Ex.ª tem a preferência, mas eu...  

Nós submetemos esse requerimento de urgência a votação, mas gostaria de pedir a V. Ex.ª que não 

marcasse sessão extraordinária porque nós marcamos segunda-feira, às 16h, no gabinete dos líderes, uma reunião 

com a presença do secretário de Saúde para poder discutir os projetos com os deputados. 

E dessa reunião, havendo consenso, a gente votaria na terça ou na quarta-feira da semana que vem. 

 

(Registram presença os senhores deputados Capitão Assumção e Dr. Emílio Mameri) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Está acatado. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Desculpa, eu não entendi, deputado Enivaldo. 16h? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 16h. A sessão a gente dá uma paradinha e dá um pulo lá 

porque segunda-feira não tem nada na pauta de muita urgência. A gente tocava a sessão até quatro horas, quatro e 

meia e depois se reunia lá para ouvir as explicações com relação aos cinco projetos e a gente discutia na hora lá se 

votava na terça, se votava na quarta ou na outra semana. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – PRB) – Item 09. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

9.Parecer n.º 09/2019, da Comissão de Justiça, pela manutenção do despacho denegatório do senhor 

presidente da Mesa Diretora, ao Projeto de Lei n.º 40/2019, do deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre 

o acautelamento de arma institucional, ao policial civil, policial e bombeiro militar, que se aposentar, em 

condições de manter o porte e registro de arma de fogo, como forma de reconhecimento pelos serviços 

prestados no ato da sua aposentadoria e dá outras providências. Publicado no DPL do dia 16/04/2019.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72021-180731596608022019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/RU/74296-172803552916042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/72021-180731596608022019-assinado.pdf
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Aprovado.  

Arquive-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

10.Indicação n.º 827/2019, do deputado Sergio Majeski, ao Governador do Estado, para recuperação 

da ponte conhecida como Ponte do Jader, que liga o município de Apiacá/ES ao município de Bom Jesus do 

Itabapoana/RJ.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74237-110702329916042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

11.Indicação n.º 828/2019, do deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para  instalação 

de  redutores  de velocidade ou radar fixo na Rodovia Josil Espíndula Agostini -  ES 261, nas imediações da 

Estação de Tratamento de Esgoto da CESAN, no município de Santa Teresa/ES. 

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74236-110453360816042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

12.Indicação n.º 829/2019, do deputado Fabrício Gandini, ao Governador do Estado, para instalação 

de uma faixa elevada para travessia de pedestres nas proximidades do estabelecimento comercial “Vitale 

Frutti”, no KM 10 da Rodovia Waldir Loureiro de Almeida - ES 261, no município de Santa Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74239-110733251816042019-assinado.pdf 

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

13.Indicação n.º 830/2019, do deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para alteração da Lei 

Complementar Estadual 809/15, que regulamenta a forma de contratação temporária por excepcional 

interesse público.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74240-111451893416042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

14.Indicação n.º 831/2019, da deputada Janete de Sá, ao Governador do Estado, para instalação de  

Instituição  Estadual de  Ensino  Superior Pública – modalidade Cursos de Graduação à Distância - EaD.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74237-110702329916042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74236-110453360816042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74239-110733251816042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74240-111451893416042019-assinado.pdf
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Documento na íntegra localizado no endereço abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74242-124604452516042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovada. 

  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

15.Indicação n.º 832/2019, do deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para garantir 

que as instituições públicas e empresas concessionárias de serviços públicos de saúde garantam o 

atendimento e tratamento adequado aos deficientes auditivos, conforme previsão contida no artigo 3º da Lei 

10.436/2002.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74245-125247703516042019-assinado.pdf  

 

16.Indicação n.º 833/2019, do deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para celebração 

de convênio de cooperação para fiscalização das condições das ambulâncias e da qualificação dos condutores 

de ambulância.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74244-125122140816042019-assinado.pdf  

 

17.Indicação n.º 834/2019, do deputado Doutor Hércules, ao Governador do Estado, para criação da 

Lei Capixaba de Incentivo ao Esporte, nos moldes da Lei de Incentivo do Estado do Rio de Janeiro e do 

Estado do Maranhão.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74243-124953765616042019-assinado.pdf  

 

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

Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

18.Indicação n.º 835/2019, do deputado Adilson Espindula, ao Governador do Estado, para reforma, 

adequações e outras providências na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Hermann Berger, em 

Santa Maria de Jetibá/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74246-135412743016042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

19.Indicação n.º 836/2019, do deputado Capitão Assumção, ao Governador do Estado, para alteração 

ao caput e acrescenta parágrafo único ao artigo 10 da Lei 3.196 de 09.01.78, com a redação dada pela Lei 

Complementar de n.º 667/2012, que estabelece princípios, condições e requisitos para ingresso nas carreiras 

da Polícia Militar do Estado.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74261-143458623416042019-assinado(9372).pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74242-124604452516042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74245-125247703516042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74244-125122140816042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74243-124953765616042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74246-135412743016042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74261-143458623416042019-assinado(9372).pdf
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 Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

20.Indicação n.º 837/2019, do deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

instalação de painel/letreiro luminoso informativo na Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça - 

Terceira Ponte - sentido Praia do Canto, Centro de Vitória/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74266-145814501616042019-assinado.PDF 

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

21.Indicação n.º 838/2019, do deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

instalação de painel/letreiro luminoso informativo nos passeios públicos das vias que levam aos acessos da 

Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça - Terceira Ponte,  no município de Vila Velha/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74267-150127377016042019-assinado.PDF  

 

22.Indicação n.º 839/2019, do deputado Delegado Danilo Bahiense, ao Governador do Estado, para 

instalação de painel/letreiro luminoso informativo nos passeios públicos das vias que levam aos acessos da 

Ponte Deputado Darcy Castelo de Mendonça - Terceira Ponte, no município de Vitória/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74268-150235892816042019-assinado.PDF 

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovadas.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

23.Indicação n.º 840/2019, do deputado Luciano Machado, ao Governador do Estado, para inclusão 

das linhas de transporte coletivo de passageiros do Estado no Sistema Google Maps.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74280-153749881916042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

24.Indicação n.º 841/2019, do deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, para execução do 

tratamento de água e esgoto na localidade de Aparecidinha, no município de Santa Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74277-153539616016042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74266-145814501616042019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74267-150127377016042019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74268-150235892816042019-assinado.PDF
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74280-153749881916042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74277-153539616016042019-assinado.pdf
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25.Indicação n.º 842/2019, do deputado Dary Pagung, ao Governador do Estado, para destinar linha 

de ônibus intermunicipal que atenda o trecho referente aos municípios de Itarana  à Santa Teresa/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74279-153836694516042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

 

 O SR. EUCLÉRIO SAMPAIO - (DC) – Pela ordem, senhor presidente! Eu vou manter meu pedido de 

inversão da Ordem do Dia: a Fase das Comunicações após a Ordem do Dia. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - PRB) – Nós vamos passar para a aprovação do Plenário. 

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovado. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

26.Indicação n.º 843/2019, do deputado Pr. Marcos Mansur, ao Governador do Estado, para obra de 

contenção no muro em que está construído o Cristo Redentor do município de Mimoso do Sul/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74285-160956448716042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

27.Indicação n.º 844/2019, do deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para aquisição de 

climatizadores para as enfermarias do Hospital Estadual Dr. João dos Santos Neves, do município de Baixo 

Guandu/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74247-135833352916042019-assinado.pdf  

 

28.Indicação n.º 845/2019, do deputado Vandinho Leite, ao Governador do Estado, para reabertura 

do curso do ensino médio na Escola Estadual Maria Helena Stein Merlo, na comunidade do Km14 do 

Mutum Preto, no município de Baixo Guandu/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74249-140330244216042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovadas.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

29.Indicação n.º 846/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, para aquisição 

de uma máquina para secagem de café para ser doada à Associação de Agricultores e Agriculturas 

Familiares de Santa Luzia, localizada no município de São Roque do Canaã/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74287-165807283316042019-assinado.pdf  

 

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74279-153836694516042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74285-160956448716042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74247-135833352916042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74249-140330244216042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74287-165807283316042019-assinado.pdf
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30.Indicação n.º 847/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, ao Governador do Estado, para aquisição 

de um veículo, modelo furgão para ser doado à Associação de Agricultores e Agriculturas Familiares de 

Santa Luzia, CNPJ: 07.859.306/0001-47 localizada no município de São Roque do Canaã.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74289-170222049516042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovadas.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

31.Indicação n.º 848/2019, do deputado Carlos Von, ao Governador do Estado, para reparação do 

trecho que liga a comunidade de Porto Grande à Meaípe, no município de Guarapari/ES.  

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

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74297-172854756216042019-assinado.pdf  

 

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

 Os deputados que aprovam permaneçam como estão. (Pausa)  

 Aprovada.  

Tendo em vista que houve consenso na inversão da pauta, assegurando a fase das Comunicações, nós 

passamos à Ordem do Dia. 

 Projeto de Lei n.º 151, da deputada Janete. 

 

(1. Discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 151/2018) 

 

 Convoco a Comissão de Justiça, deputado Fabrício Gandini. 

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – (FABRÍCIO GANDINI - PPS) – Vou me prevalecer do prazo. 

 

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

 Item 2. Discussão, em 3.ª sessão.  

Não havendo deputado inscrito, a matéria segue para as comissões. 

 

  (2. Discussão especial, em 3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 61/2019) 

 

 Itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, todos em discussão em 1.ª sessão. 

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

 

(3. Discussão especial, em 1.ª sessão, da Proposta de Emenda Constitucional n.º 01/2019; 4. 

Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 26/2019; 5. Discussão especial, em 1.ª 

sessão, do Projeto de Lei n.º 46/2019; 6. Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

119/2019; 7. Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 126/2019; 8. Discussão 

especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 162/2019; 9. Discussão especial, em 1.ª sessão, do 

Projeto de Lei n.º 171/2019 e 10. Discussão especial, em 1.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 

176/2019) 

 

 Nós vamos, agora, finalizada a parte da Ordem do Dia, passar à fase das Comunicações. 

 Com a palavra o deputado Luciano Machado. 

 

(Registram presença os senhores deputados Dary Pagung, Marcelo Santos e Renzo 

Vasconcelos) 

 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – Presidente, o deputado Marcelo Santos acaba de anunciar que 

chegou.  

http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74289-170222049516042019-assinado.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/IND/74297-172854756216042019-assinado.pdf
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 O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – Senhor presidente, agora, Torino Marques; 2.º secretário, Dr. 

Emílio Mameri; todos os demais deputados e deputadas; TV Ales; todos que estão nos acompanhando pelas redes 

sociais e servidores desta Casa, quero iniciar aqui fazendo um relato sobre um fato ocorrido, que foi de 

conhecimento de todo o Espírito Santo, que foi a queda, a interdição da ponte chamada Ponte do Aésio, que liga a 

BR-482, que é de Cachoeiro a Dores do Rio Preto, e fica no trevo de trifurcação Guaçuí, São José do Calçado e 

Dores.  

Aquela ponte foi interditada, como várias pontes estão aí complicadas nesse início de Governo. No início 

de 2019, parece que tinha pontes escoradas com palito de fósforo. Começaram a aparecer os problemas. 

 Essa ponte dificultou muito a vida não só dos guaçuienses, dos moradores de Dores do Rio Preto, mas 

também dificultou a vida da trafegabilidade das pessoas de outros estados, porque nós estamos ali numa divisa de 

três estados no extremo Sul, na Região do Caparaó. E ali causou grandes transtornos. A administração municipal de 

Guaçuí sofreu, juntamente com a população. As carretas começaram a passar pelo centro da cidade, delapidando 

nossas vias públicas e até afetando algumas casas. 

 Nós tivemos, nesse período de dois meses, um período muito difícil, deputado Coronel Quintino. Mas 

tenho que agradecer, publicamente, a algumas pessoas: primeiro, à prefeita Vera, de Guaçuí; ao prefeito Ninho, de 

Dores; e ao Eleardo, de Divino São Lourenço, porque, quando foi preciso, eles também se colocaram à disposição; 

à Câmara de Vereadores de Guaçuí; à sociedade que soube entender o momento difícil, que foi algo que aconteceu 

que não era esperado. Mas, acima de tudo, agradecer ao Dnit e ao Exército Brasileiro. Está lá hoje, chegou, há 

cerca de uma semana, uma ponte que o pessoal chama de ponte do Exército. Ela pode chegar a quarenta e dois 

metros de comprimento. Essa ponte começou a ser instalada e até amanhã, provavelmente, fica pronta e entregue, 

dando a viabilidade, a trafegabilidade necessária para que possa trazer a normalidade para o nosso turismo, para a 

nossa economia, para a nossa agricultura, enfim, passa a ter mais tranquilidade para a administração pública e para 

as pessoas. 

 Eu quero também fazer um comentário aqui sobre a questão dos pardais. Nós vamos discutir sobre isso 

segunda-feira, mas eu quero colocar a minha impressão clara sobre isso porque eu já tive uma oportunidade. 

Primeiro que eu acho que todo extremismo não gera frutos bons. É preciso ter equilíbrio em toda forma de 

interpretar qualquer situação. A questão dos radares, eu achei que não foi muito inteligente por parte do Governo 

Federal colocar que vai acabar com os radares. Acho que o radar mal colocado é uma arma contra a sociedade. Eu 

tenho o exemplo da nossa região mesmo, na BR-482, simplesmente, no trecho entre Alegre e Guaçuí, nós temos 

três armas contra a sociedade, são radares no meio de árvores e sem sinalização. Isso eu não considero radar. Isso 

eu acho uma agressão à legalidade. 

 Agora, é preciso ter muito cuidado quando diz acabar com os radares. O quebra-molas não é, ao meu ver, 

uma decisão confortável e nem inteligente, mas, principalmente, não é confortável. Mas o radar é necessário desde 

que ele atenda à legalidade, que ele crie a condição de que a pessoa possa ter a sua visibilidade, seja bem 

sinalizado, seja com número, eu não sei como que se dá, como se coloca essa expressão, mas um simples radar que 

vai te multar porque você passou da velocidade, na atual conjuntura, tem que ser com mais tecnologia. Também a 

velocidade de quarenta em estrada federal é inadmissível. Tem que ser cinquenta a sessenta, que não vai ter 

nenhum perigo à vida humana. 

 Então, eu fico entre uma coisa e outra. Entre reduzir radares e, mesmo assim, fazer com muito critério. Nós 

vimos a reportagem ontem, foi passado aqui e saiu acho que no A Tribuna, dizendo da redução de mortes com a 

aplicação de radares, mas é preciso que tenha coerência e tenha fiscalização na forma que estão sendo colocados. 

Então, acho que a linha média tem que ser feita. 

 Outro tema que eu vejo como importante, nós temos um projeto a ser votado aqui nos próximos dias, que é 

sobre a questão da autorização para que os municípios evoluam para cinquenta por cento no gasto com o custeio. 

Eu preciso dizer que eu não tenho condição nenhuma de votar contra os municípios porque eu sei, eu já fui prefeito, 

das dificuldades que os municípios passam, mas eu também levo em consideração a colocação do deputado 

Pazolini quando ele fala das condicionantes. Eu digo que sou a favor do aumento para cinquenta por cento, porque 

a maioria dos municípios que está nessa situação herdou essa situação. Então, é preciso que o Governo dê o fôlego 

aos municípios para que ajudem para que eles saiam dessas dificuldades todas que enfrentam, e é um grande 

percentual deles. 

 Hoje, o Tribunal de Contas do Espírito Santo tem um grande instrumento para todos nós, especialmente 

para os gestores públicos, para os administradores municipais, em que dá ali toda condição para que o município se 

fiscalize e para que use todas aquelas informações para se defender na hora em que for forçado a criar gastos 

públicos. O gestor público tem que estar imbuído dessa responsabilidade e da consciência de que ele é gestor de um 
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dinheiro que não é dele e que precisa se colocar dentro daquele limite. Mas, como eu disse, tem uma quantidade de 

municípios que estão ultrapassando o limite que eles herdaram, os administradores atuais herdaram esse limite 

ultrapassado. Não foi uma coisa inventada por esses últimos gestores. Então, nós temos que ter um olhar solidário, 

um olhar de responsabilidade e criando responsabilidades para todos os gestores. Nós precisamos pensar um Brasil 

diferente começando pelo Espírito Santo.  

 Também nós temos que analisar que excesso de dinheiro não é sinônimo de boa gestão; se fosse, o Rio de 

Janeiro não estaria como está. Um estado com a maior renda per capita em arrecadação e foi para o fundo do fundo 

do poço. E não foi por falta de dinheiro, foi falta de gestão. Então, isso é um alerta também. É um momento de 

estarmos solidários aos prefeitos, aos gestores municipais, mas é o momento de colocarmos nesse mesmo raio a 

necessidade de fazermos do Espírito Santo um estado, realmente, de referência.  

Aqui eu quero parabenizar o nosso órgão controlador, o Tribunal de Contas do Espírito Santo, que tem sido 

esse grande instrumento. Quem tem, ali, conversado naquela corte, o gestor que tem feito isso tem achado o melhor 

caminho.  

Deixo essa mensagem, já finalizando o meu tempo, colocando, também, da necessidade que nós temos que 

trabalhar junto com o Governo do Estado para fazer com que a área social seja, realmente, olhada. Quando se fala 

em gasto público, se fala muito quando o Governo Federal ou Estadual faz grandes prédios nos municípios, coloca 

dinheiro para grandes obras, mas depois tem o custeio daquelas obras, forçando os municípios também a contratar.  

Hoje, neste momento, em que a sociedade, onde há esse grande número do desemprego, que se fala em 

quatorze milhões, mas eu acho que o número de desempregados é bem maior, é importante que se faça presente na 

vida das classes menos favorecidas, das pessoas que mais sofrem com a dificuldade, com a extrema miséria, com a 

situação de pobreza, que os programas sociais cheguem até essas pessoas de forma que nós vamos melhorar a 

sociedade, nós vamos levar informações também através da assistência social, através da psicologia, através da 

terapia ocupacional, lidando com as famílias de alunos que estão em condições que precisam de mais atenção. Toda 

essa atmosfera tem que ser criada e eu sinto que o Governo do Estado, que o governador Renato Casagrande tem 

isso como uma prioridade, uma meta. E nós estaremos juntos para acharmos o caminho de colocar o Governo perto 

das pessoas menos favorecidas.  

 Quero agradecer. Muito Obrigado! Que Deus nos abençoe! 

 

(Registra presença a senhora deputada Janete de Sá) 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Ok, deputado Luciano Machado.  

 Estamos na manhã de quarta-feira, um dia muito gostoso. Agora, vinte e seis graus na capital do Espírito 

Santo, Vitória. São 9h23min.  

 Deputado Freitas gostaria de falar alguma coisa? 

 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Muito obrigado, senhor presidente! Quero agradecer, também, a oportunidade 

que o deputado Marcelo Cariacica Santos me permite. 

Gostaria, nesta oportunidade, senhor presidente, de registrar a presença do ilustre amigo André, diretor do 

Ifes de Montanha. Por ocasião de festa do Ifes de Montanha, que completou, agora, recentemente, cinco anos, fez 

uma bela festa lá em Montanha com a presença do governador, com a presença de outros deputados – deputado 

Renzo esteve com a gente lá.  

 O André, hoje, faz uma visita para este Parlamento e traz um squeeze e um botton para cada parlamentar. 

Quem não recebeu o André quer fazer esse presente para cada parlamentar. E não é simplesmente presentear, 

senhor presidente. O André quer aproximar a instituição Ifes, que é uma instituição federal no nosso estado, quer 

aproximar essa instituição do Parlamento estadual e traz uma notícia importante que nem todos sabem. O Ifes, hoje, 

está nas dez microrregiões do Espírito Santo, trabalhando a vocação de cada região. O Ifes tem vinte duas unidades 

no estado do Espírito Santo, tem mais de trinta e cinco mil alunos, tem sessenta graduações, tem onze mestrados.  

O Ifes busca uma aproximação com este Parlamento no sentido de que nós possamos difundir as políticas 

públicas do Estado do Espírito Santo e o nosso trabalho nas unidades do Ifes do estado do Espírito Santo.  

 Nesse sentido, quero agradecer a visita e a presença do diretor do Ifes de Montanha, agradecer a bela 

parceria do reitor, nosso amigo, Jadir Pela, e parabenizar o Ifes. Importante que essa instituição esteja muito 

fincada no estado do Espírito Santo e muito em parceria com toda a sociedade. 

 Muito obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, André, obrigado, Marcelo Santos! 

 

(Registra presença a senhora deputada Iriny Lopes) 



 

 

12 

 

 

 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES - PSL) - Ok, deputado Freitas. Com a palavra, 

agora, o deputado Marcelo Santos. 

 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PDT) - Obrigado, senhor presidente. Quero também, de igual forma ao 

deputado Freitas, cumprimentar o diretor do Ifes do município de Montanha, que se faz presente. O Ifes comemora 

cinco anos em funcionamento naquela cidade. 

 Mas quero aqui, senhoras e senhores deputados, com você telespectador da TV Assembleia, com você que 

está na galeria, enfim, com você que nos assiste, comemorar uma ação muito importante, que, como presidente da 

Comissão de Infraestrutura, fizemos ontem, em Palácio.  

 A primeira reunião, Coronel Alexandre Quintino, que nós tivemos na história do Espírito Santo, quando 

debatemos com vários atores importantes no estado do Espírito Santo a possibilidade da construção e elaboração de 

uma norma que vise estabelecer critérios para execução e fiscalização das obras públicas. 

 Ontem, logo no início da manhã, reunimo-nos com o governador Renato Casagrande e, na mesma mesa, 

estava presente o Ministério Público, também estava presente o secretário de Estado de Transportes e Obras 

Públicas, o diretor do DER, a Secretaria de Estado de Agricultura, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento, a 

Secult, a Secretaria de Controle e também estava presente conosco outros membros dos órgãos de controle, 

inclusive, o Ministério Público. 

 Debatemos, naquele momento, também, com a presença das empresas de construção civil e de obras 

pesadas do estado do Espírito Santo, num debate profundo, uma vez que existe um número grandioso de obras 

paradas aqui no Espírito Santo. Aí a primeira pergunta que fica: Parou por quê? Será que parou porque não tem 

recurso financeiro para o Estado tocar essas obras? É uma pergunta que todos fazem. Será que paramos essa obra 

porque o projeto executivo não estava de acordo com as normas técnicas? Também é uma pergunta que fica. Será 

que parou porque há uma politicagem de um Governo para o outro? Esses são os questionamentos que a população 

faz diuturnamente com relação a esse volume enorme de obras paralisadas. Quero responder.  

 Primeiro que nenhuma obra paralisada está por conta de recurso financeiro. O Estado, desde 2003, seja 

quem for o governador, só contrata obra que tenha recurso no caixa para iniciar e concluir. Não há nenhuma 

disputa política que faça um Governo paralisar uma obra de outro Governo. Não há nenhum problema, aliás, pode 

até existir algum problema, mas num percentual muito pequeno de obras que foram paralisadas por conta de 

imperfeições no projeto executivo. 

 Diante disso, por não faltar recurso, por não ter nenhuma ação política que paralise por conta de uma 

relação de adversário político de um e de outro e por não ter problemas nos projetos executivos, nos debruçamos, 

ontem, e debatemos órgãos de controle, Governo do Estado, secretarias, Ministério Público - é bom citar a presença 

do Ministério Público - para que nós possamos juntos construir, elaborando uma norma que vai ser apresentada ao 

governador do estado, e este, naturalmente, depois de aprovada, encaminhará a esta Casa. 

 Deputados, homens e mulheres que representam o Parlamento do Espírito Santo, é inadmissível o Governo 

ter uma previsão de investimentos, por exemplo, deputado Danilo Bahiense, na área de infraestrutura, de dezenas 

de milhões de reais, e não conseguir executar trinta e cinco por cento desse recurso previsto. Quem é que perde? As 

empresas? O Estado? Por mais que eles também percam, mas o principal perdedor é a população, deputada Iriny 

Lopes. 

É inadmissível, por exemplo, você ter um investimento de um bilhão de reais em infraestrutura e apenas 

trezentos e cinquenta milhões serem o alcance que o Governo do Estado consegue fazer na execução dessas obras. 

 Tendo a condição de uma legislação, até porque é matéria concorrente, ou seja, o Estado do Espírito Santo 

pode legislar, teremos critérios. 

Ouvi, no debate que tivemos no dia de ontem, uma manifestação do Sindicato das Empresas dizendo que 

uma dita obra numa região do Espírito Santo, uma obra grandiosa de um valor de mais de cem milhões de reais, iria 

ser iniciada. Lá, a população ficou impressionada com o barracão que a empresa fez, porque quando você contrata 

uma obra, você tem que mobilizar equipamento, pessoas, construir um barracão, porque ali você faz 

armazenamento de equipamentos, inclusive dormitório das pessoas. O que estava previsto no edital, para a 

aplicação da construção desse barracão, era com madeirite, que é inflamável. Mas o madeirite era o que estava 

prescrito no edital. Daí, o empresário comprou um equipamento melhor. Ao invés de comprar o madeirite simples, 

ele comprou um material que era antichamas. Ou seja, dava mais segurança para quem estava ali e segurança para o 

material que seria armazenado.  

Foi apresentar isso para o fiscal da obra. Naturalmente a comunidade também ficou impressionada com 

aquele material e foi lá fazer uma visita. Ao apresentar o material ao fiscal da obra, volto a dizer, o que estava 
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previsto para ele colocar era o madeirite de três centímetros para construir o barracão. Ele colocou um material que 

não era inflamável, de seis centímetros, ou seja, de três centímetros a mais, que além de garantir a segurança tanto 

do armazenamento como também para que as pessoas pudessem ali ficar – um pouco mais caro, inclusive, esse 

material, sem cobrar nada, um real a mais ao Estado –, o fiscal da obra disse que ele não poderia colocar aquele 

material porque não estava previsto no edital.  

Vejam bem a falta de bom senso. Se fosse um material inferior, claro, o fiscal deveria impedir que aquele 

material não devesse estar ali. Como é um material superior e não iria aumentar o valor que o Estado deveria pagar, 

meramente por uma iniciativa dele, sem ter o bom senso, ele impediu que a obra começasse. A obra era de cento e 

vinte milhões de reais. E quem pagou essa conta? A população do Espírito Santo, que não teve essa obra iniciada. 

 Por isso e por tantas outras questões, como por exemplo, acordo coletivo. Você tem um acordo coletivo, as 

leis e as normas estabelecem que, ao ter um acordo coletivo, você tem que fazer um replanilhamento dos valores, 

porque ninguém vai pagar mais sem ter receita. Ou seja, está previsto que se tiver um acordo coletivo, naturalmente 

aumenta o salário, você vai ter que colocar mais recursos para pagar a empresa que contratou esses funcionários.  

Quanto tempo demora para que seja replanilhado isso? Às vezes, deputado Danilo Bahiense, às vezes, 

deputado Torino Marques, deputado Luciano Machado, esse replanilhamento demora o tempo todo que a obra foi 

executada. E quem sofreu prejuízo? Naturalmente, o empresário, que gera emprego, renda, mas também a 

população, porque essa obra foi paralisada por algum tempo, enquanto o empresário debatia com o órgão que o 

contratou como é e quem vai pagar esse replanilhamento. É por isso que nos reunimos ontem.  

Quero aqui destacar a sensibilidade do Governador Renato Casagrande que, pela primeira vez, entendeu 

que precisamos - não ele, o Governo do Estado entendeu -, que se fazia necessário e se faz necessário a 

apresentação de uma norma que visa impor regras para a execução das obras públicas e para a fiscalização. 

Tendo um parâmetro, o fiscal vai entender que ele pode paralisar uma obra porque não está previsto nessa 

norma ou que ele vai poder dar continuidade nessa obra porque a norma diz que daquela forma pode ser feito. Ao 

mesmo tempo, existem normas já estabelecidas de padrões para execução de uma obra.  

Mas a questão não é só executar a obra com material de qualidade, deputada Iriny. É a quem se dirigir, 

quando você faz uma medição? Ao DER, por exemplo? Ou à Procuradoria? Ou à Controladoria? Fica uma dúvida 

danada para quem está executando uma obra.   

Volto a dizer, a obra é paralisada e, mais uma vez, quem paga essa conta é você, cidadão, que contribui. É 

isso que nós não queremos. Queremos que a obra, para a qual foi dada a ordem de serviço, comece, siga a previsão 

prevista no edital e seja entregue para a população, que não aguenta mais que uma obra importante como a nossa 

Rodovia Leste-Oeste, que liga três cidades importantes, deputado Torino: Cariacica, Viana e Vila Velha, tenha 

demorado mais de dez anos. Obras importantes, como a Leitão da Silva, obras importantes como o próprio Cais das 

Artes, e de tantas de obras importantes que, ao longo dos anos, ficaram paralisadas, e por quê? Por conta de, 

inclusive, órgãos de fiscalização e controle, seja interno e externo, por interpretações dúbias. Eu acho isso, um 

fiscal fala. E o outro diz: Não, eu não acho. Eu concordo. E aí, quem é que vai ficar no meio do tiroteio? Aliás, no 

final, quem paga a conta é o cidadão. 

Concedo um aparte a V. Ex.ª, já que queria se manifestar. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Eu acho que as palavras são muito certas. Eu 

acho que o deputado Marcelo Santos tem total razão no que diz. É um homem que está sempre empenhado com o 

desenvolvimento do Espírito Santo. E eu estou aqui para parabenizar suas palavras nesta manhã de quarta-feira. 

  

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

Eu quero registrar a presença importante da Associação Brasileira de Engenheiros, que tem dado todo o 

suporte técnico à Comissão de Infraestrutura, para que nós possamos debater, por exemplo, um tema tão sensível, 

delicado, mas importante, deputado Hércules, para toda a população.  

E é a partir da Abenc que foi celebrado um convênio com esta Casa, através da Comissão de Infraestrutura, 

que nós estamos colaborando na fiscalização. Ou seja, estou falando de projeto, uma norma, que vai balizar a 

execução da obra e a fiscalização. Mas a outra norma, deputado Torino, é o projeto que vai garantir a manutenção 

preventiva das obras. 

Esse também foi um tema que nós debatemos ontem, a manutenção preventiva. Você entrega uma obra, se 

você executou, é o Governo do Estado, e é dele, é uma rodovia estadual, qual é o prazo que, a partir da entrega 

desta obra, as manutenções acontecerão? Mas se a obra foi construída pelo Governo do Estado e foi entregue ao 

município, quem será o responsável pela manutenção? E como é que será a periodicidade desta manutenção? 



 

 

14 

 

 

Então, é tudo isso, deputada Iriny, que nós estamos debatendo, para que não aconteça o que houve, por 

exemplo, no Terminal de Itaparica, que iria cair e nós tivemos que interditá-lo, para que não aconteça, por exemplo, 

o desplacamento da Segunda Ponte. Ela não vai cair. Mas se nós deixarmos ela sem a manutenção devida, que é o 

que está acontecendo, ela pode cair. Ah, não vai cair! Pode cair sim. Caiu o viaduto lá em São Paulo, caiu em 

Brasília, caiu no Japão, que é um dos países com a maior tecnologia do mundo. 

Então, é isso que nós estamos debatendo. Fizemos ontem a primeira reunião produtiva. O governador me 

deu a condição de coordenar esse grupo, e num breve espaço de tempo, estaremos apresentando a ele uma proposta, 

uma minuta, aliás, minutas de normas, tanto para fiscalizar a execução e a fiscalização das obras, quanto das 

manutenções das obras públicas no Espírito Santo.  

Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Marcelo Santos, muito obrigado pela 

participação. 

Agora, na fase das Comunicações, convido o deputado Marcos Garcia. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Deputada Iriny, fique à vontade. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom dia. Enquanto o deputado Marcos Garcia chega à tribuna, eu 

gostaria de parabenizar a atitude do professor do Ifes, que está aqui, o Eduardo Nunes, nos visitando. Eu tenho 

acompanhado a instalação de todos Ifes no estado, isso significa muita coisa para o Espírito Santo, do ponto de 

vista de ciência, tecnologia e capacitação.   

Então, parabéns ao Ifes de Montanha. Eu espero que nós, desta Casa, estejamos sempre irmanados às 

intenções dos Ifes, no estado do Espírito Santo.  

Muito obrigada. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Obrigado à senhora.  

Estamos no ar, ao vivo, na TV Assembleia, muito obrigado aos funcionários desta Casa, que fazem uma 

transmissão ilibada. 

Com a palavra, agora, o deputado Marcos Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Bom dia, deputado Torino Marques, presidindo a Mesa, hoje. Quero 

deixar aqui, também, um bom-dia aos deputados e às deputadas. Aos telespectadores que estão nos assistindo pela 

rede Assembleia, a rede Ales, a todas as pessoas que estão aqui presentes. 

Também quero entrar nessa discussão aqui, em relação à discussão dos radares. Isso já virou até uma 

polêmica muito grande no estado e no Brasil inteiro.  

 Eu sou a favor dos radares, desde que esses radares sejam colocados em áreas de escolas e hospitais, até 

porque não vejo necessidade de tantos radares por aí, nessas rodovias. Isso para mim já virou uma fábrica de 

multas.  

Recentemente, saiu uma reportagem que um fusca foi pego a trezentos e oitenta quilômetros por hora num 

radar de sessenta quilômetros. Isso é um absurdo. A gente não tem o controle dessa situação. Quem nos garante que 

esses radares estão sendo fiscalizados?  

Então é uma polêmica muito grande. E o Brasil, infelizmente, é o único país onde o cidadão paga por um 

erro três vezes, caso os radares, a lei, faz com que o cidadão que toma a multa perde o ponto na carteira. Nós 

sabemos que tem multas aí que é a primeira multa e o cara perde a carteira de cara. Mas tirando essas multas, nós 

temos multas que a primeira multa é sete pontos e o valor é dois mil e novecentos reais.  

Se começarmos a somar que o caboclo tomou três multas dessas, ele já perdeu a carteira, pagou três vezes o 

valor de dois mil e novecentos reais e, além de tudo, tem que fazer uma reciclagem que se paga para fazer, para 

obter sua carteira de volta.  

Eu sou contra. Eu acho o seguinte: Já que a pessoa tomou a multa, ou ela perde o ponto ou ela paga o valor. 

Então, a maneira de ser penalizado, ou ele vai pagar a multa ou ele vai perder os pontos.  

Pode falar, senhor Enivaldo.  

 



 

 

15 

 

 

O Sr. Enivaldo dos Anjos – (PSD) – Eu queria me manifestar apenas para poder concordar, porque o 

Código Nacional de Trânsito é a única lei que pune duas vezes, o que é proibido, pelo mesmo fato é punido duas 

vezes, o que é claramente, no direito brasileiro, proibido. Você não pode ter duas penas para um crime só. Então 

você paga multa e ainda tem o ponto da carteira.  

Isso é aprovado no Congresso Nacional pelo lobby das empresas. A cada ano eles enfiam alguma coisa 

para poder arrecadar o mundo de dinheiro que eles arrecadam e ninguém mais aguenta no Brasil ter carro. É mais 

fácil você andar de carroça de burro do que andar de carro no Brasil.  

 

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

Na verdade, a gente paga pelo erro três vezes. O cara perdeu os pontos na carteira, ele já vai ter que 

entregar a carteira para o Governo e fazer a reciclagem. Então isso não tem limite. Para mim, isso tem que ser 

observado de perto, isso tem que mudar.  

O segundo ponto: Eu sou vice-presidente da Comissão de Agricultura e tenho muito orgulho de estar nessa 

comissão porque eu sou do Norte do estado e a agricultura no Norte do estado é uma agricultura muito forte. 

Infelizmente, o produtor vem passando por situações muito difíceis e eu também sou produtor rural e sei da 

dificuldade do homem do campo, principalmente a agricultura familiar. 

Então, nós apresentamos, ontem, um pacote de medidas. Entregamos ao Governo do Estado, juntos 

também vamos entregar à bancada federal, para que eles possam estar olhando com carinho, com muita atenção, 

porque aqui tem várias medidas muito importantes para o produtor rural.  

Queríamos também chamar a atenção do Banestes, o Banco do Estado do Espírito Santo, que ele dê mais 

atenção aos produtores rurais num momento tão difícil que nós estamos atravessando no nosso estado do Espírito 

Santo.  

A maioria dos bancos, Banco do Brasil, Caixa Econômica, o próprio Sicoob, uma cooperativa, já se sentou 

com a maioria dos seus credores, e têm se mantido no diálogo da renegociação das dívidas.  

Então, pedimos aqui, ao presidente do Banestes, ao Banestes, estive conversando ontem com a responsável 

pela carteira agrícola, a Luciene, ela se colocou à disposição. Então, gostaria muito que o Banestes desse uma 

atenção especial aos credores. Que possamos renegociar essas dívidas, para que nós possamos obter o crédito com 

mais facilidade num momento tão difícil, sendo que passamos por uma grande crise hídrica em 2013, infelizmente, 

estávamos recuperando dessa crise, já pegamos uma crise de falta de chuva em 2014, 2015, 2016. O produtor está 

descapitalizado e sem capital de giro para conseguir tocar as suas lavouras, infelizmente, tem muitos proprietários 

que já perderam as terras. Nós temos que, urgente, sentar para tentar resolver a situação desses pequenos 

produtores.  

Pode falar Freitas. 

 

(Registra presença o senhor deputado Engenheiro José Esmeraldo) 

 

 O Sr. Freitas – (PSB) – Concede-me um aparte, deputado Marcos. 

 Eu quero parabenizar V. Ex.ª. V. Ex.ª chegou nesta legislatura, é um deputado de primeiro mandato e tem 

feito diferença na Comissão de Agricultura, deputado Marcos Garcia. 

Parabéns por defender essa camada importante da sociedade, que faz a diferença no PIB do estado do 

Espírito Santo. A agricultura é mais de trinta por cento do PIB do estado do Espírito Santo. É a grande fonte 

geradora de emprego e renda no nosso estado, e vive, hoje, um colapso financeiro. Vive um descrédito, vamos 

dizer assim, porque as instituições já não querem receber, já não querem negociar.  

Falta, eu vou dizer, atenção, prioridade com o Espírito Santo por parte do Banco Central, por parte do 

Ministério da Fazenda, que nós vivemos, como V. Ex.ª muito bem disse, a pior crise hídrica do nosso tempo, na 

história do Espírito Santo,  2014, 2015, 2016, e o Banco Central, o Tesouro Nacional, o Ministério da Fazenda, 

sequer estabeleceram critérios decentes, critérios rigorosos, critérios para todos os produtores, que atendem todos 

os produtores, estabelecer esses critérios para todas as instituições bancárias. Não aconteceu isso, definitivamente.  

Três anos de grave crise hídrica no nosso estado fez com que várias lavouras fossem erradicadas. E 

reiniciaram lavouras novas, vem, agora, o preço do café conilon, que não está pagando o custo. Quando o produtor 

pensa que vai recuperar e saldar as suas dívidas nas instituições bancárias, ele não está colhendo para pagar o custo 

da produção, e a gente percebe que quem era para estabelecer regras claras para todas as instituições, não 

estabelece.  
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Portanto, é importante que o Banestes, que o Sicoob, que o Banco do Brasil, que o Banco do Nordeste 

estabeleçam uma pauta de negociação com esses produtores, para não matar a fonte geradora de emprego e renda 

do estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado pelo aparte. 

 

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

 Pois é, gente. Reiniciando a fala, também quero colocar uma situação que o Governo poderia estar 

intervindo na situação do café, agora, já que nós estamos em cima de uma safra de café. Nós somos, hoje, o maior 

produtor de café conilon do Brasil. E olha só, nós, agora, estamos com o preço do café só caindo. O Governo 

Federal interviu colocando, taxando, o preço mínimo de duzentos e dez reais, isso é um absurdo! Isso fez com que 

o preço de café baixasse mais ainda por saca. O Governo tem que tomar uma atitude. Nós temos aqui de dez 

milhões de previsão de sacas de café, de colheita para este ano, sendo que cinco a seis milhões de sacas de café são 

vendidos no ato da colheita. A maioria vende para poder pagar a mão de obra e vende porque tem custeio, tem que 

pagar os custeios, sobram, aproximadamente, quatro milhões de sacas de café.  

Nesse intervalo dos seis meses até fechar o ano, em dezembro, muitas pessoas entram vendendo os cafés 

porque não conseguem manter. Aproximadamente, vinte por cento dos produtores rurais que conseguem obter 

armazenamento desses cafés em seus armazéns.  

Se o Governo entrar comprando um milhão de sacas de café, que o valor pequeno, simbólico, ele vai 

deixar, simplesmente, ele vai salvar o agricultor. Comprando esse café a um preço justo, de trezentos, trezentos e 

dez reais, que é o preço justo, do produtor de café, e com isso vai dar condições para o produtor rural se manter 

vivo, se manter nesse mercado tão difícil que é esse mercado de café.  

 Senhor presidente, eu, como líder do partido PV, eu queria usar meu tempo de partido para poder terminar 

o meu discurso. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Usar o seu tempo? Mas o tempo do senhor não 

foi usado agora, os dez minutos? 

 É só na fase dos Oradores e do bloco, deputado Marcos Garcia. 

 

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

 Então, agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – O senhor pode concluir a sua fala, então.  O 

senhor pode concluir um pouquinho sua fala. Eu te dou mais um minuto. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Se o Governo interferir no mercado, já que não é um número muito 

grande que colhemos de café, dez milhões de sacas, sobram dois milhões de café para armazenar. Se o Governo 

entrar comprando um milhão de sacas e guardar esse café, com certeza ele vai estar tirando do mercado dez por 

cento da nossa produção. É uma saída. Temos que sentar com o Governo para poder o Governo entender a situação. 

O Governo não precisa investir muito. Basta participar, estar junto ao produtor rural, se colocar à disposição do 

produtor rural, a Secretaria de Agricultura. 

Nós entendemos que o Governo deve tomar essas medidas porque o produtor não pode mais vender um 

saco de café ao preço da moqueca de robalo. Uma moqueca de robalo com molho de camarão VG, hoje, nos 

grandes restaurantes, gente, custa trezentos reais. Não podemos entregar um saco de café ao preço de uma moqueca 

de robalo. Está tudo errado, a conta não fecha. Temos que sentar para conversar sobre isso.  

Obrigado, presidente. Desculpa. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES – PSL) – Não, sem desculpa, que é isso! 

Agora, com a palavra o deputado Marcos Mansur. 

Estamos às 9h51min, faltam nove minutos para às dez horas da manhã. Estamos na quarta-feira, na 

Assembleia Legislativa, com a fase das Comunicações. 

Deputado Marcos Mansur, dez minutos para V. Ex.ª. 

Estamos com vinte e seis graus na capital do Espírito Santo, quarenta por cento de chuva. Muito obrigado 

pela audiência, você que está em casa nos assistindo. 
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O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, nesta 

manhã chuvosa na capital, é muito bom estarmos fazendo os nossos trabalhos. 

Quero cumprimentar a imprensa, cumprimentar os nossos colaboradores, cumprimentar os nossos amigos 

que nos prestigiam nas galerias, os internautas, os telespectadores da TV Ales. 

Quero fazer um destaque nesta minha fala de um grupo muito especial, muito importante, que tem feito um 

trabalho muito bacana em Cachoeiro de Itapemirim. Esse grupo está denominado, intitulado Eu Amo Cachoeiro. É 

um grupo novo, um grupo de pessoas que amam Cachoeiro, que fazem parte da sociedade de Cachoeiro e está se 

destacando no nosso cenário local. 

Gostaria de passar um vídeo de uma entrevista com a jornalista Eluza, em que o Bruno Ramos, de quem 

vou falar um pouco mais sobre depois do vídeo, tem liderado este grupo e feito a diferença positivamente no nosso 

querido município de Cachoeiro de Itapemirim. 

 

(É exibido o vídeo) 

 

 Fica para as cenas dos próximos capítulos numa próxima oportunidade. Eu creio que no início da semana 

que vem quero estar veiculando o vídeo do Bruno Ramos, porque foi uma crônica muito bacana, com muito 

sentimento, com muito carinho, com muita emoção que ele colocou naquilo que ele fez, colocou imagens 

assertivas, imagens compatíveis que eu acho que bateram com tudo aquilo que estava dentro do coração dele, 

quando escreveu aquela crônica e teceu aquelas palavras ali.  

E aqui fica, então, a minha palavra de valorização ao movimento Ame Cachoeiro. Eu amo Cachoeiro, e 

chamando as pessoas para que também amem Cachoeiro. 

 Tive o privilégio de participar de uma reunião de estratégia com esse grupo, uma reunião de negócios, e 

pude passar a eles o meu pensamento para o desenvolvimento do Sul do estado do Espírito Santo. E não tem como 

se pensar em desenvolvimento do Sul do estado sem passar por Cachoeiro de Itapemirim, sem que Cachoeiro seja o 

grande polo e o grande centro nuclear desse acontecimento.  

Então, os meus parabéns ao Bruno Ramos, ao Fernando e a toda equipe que com ele trabalha ali, à frente, 

toda a diretoria do movimento e do grupo Eu Amo Cachoeiro, para que juntos a gene possa estar repensando a 

nossa cidade. 

 São pessoas abnegadas, são pessoas que fazem a opinião acontecer e Cachoeiro, profissionais liberais e 

pessoas que querem ver o bem do nosso município.  

Um beijo grande e viva Cachoeiro de Itapemirim! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES - PSL) – Continuamos, então, na fase das 

Comunicações.  

Agora, com a palavra, a deputada Raquel Lessa. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Sergio Majeski. 

Declinou. Respondendo. 10h01mim. Muito obrigado pela sua audiência, às pessoas que estão nas galerias 

nos assistindo neste exato momento. Bom dia a todos! 

 

  O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus cumprimentos à Mesa, aos colegas que se fazem presentes no 

plenário neste momento, aos funcionários da Casa, à imprensa, àqueles que nos assiste pela TV Assembleia. 

Nossos cumprimentos. 

 Antes já, me antecipando, gostaria de desejar a todos, aos meus pares, aos funcionários da Casa, àqueles 

que nos assistem pela TV Assembleia, assim como aos seus familiares, uma feliz Páscoa e que esta Páscoa tenha o 

sentido real do cristianismo. Como muitos padres, bispos e o próprio papa têm repetido, não é um feriadão, é a 

Semana Santa. E que a gente não se esqueça disso. Então, uma feliz Páscoa a todos. 

 Eu já havia me manifestado aqui sobre a decisão do Supremo Tribunal. Não foi uma decisão do Supremo, 

mas a decisão do ministro Alexandre de Moraes, de censurar o site O Antagonista e a Revista Crusoé.  

E, ontem, porque o ministro Alexandre de Moraes e o Ministro José Toffoli tinham criado um inquérito no 

Supremo para investigar injúrias e críticas aos ministros do Supremo, sendo que, constitucionalmente, o Supremo 

não pode investigar, porque não há de se entender como uma Corte, então, ela mesma vai investigar, ela vai fazer o 

inquérito, ela mesma vai julgar. E o ministro Alexandre de Moraes, solenemente, rejeitou o pedido da procuradora-

geral Raquel Dodge.  
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 É incrível como os ministros do Supremo, assim como outras autoridades no país, não perdem uma única 

oportunidade de desmoralizar as instituições que precisam, urgentemente, ser fortalecidas. Uma Democracia não 

prescinde da existência dos Três Poderes e eles deveriam ser cuidados e permanentemente fortalecidos. Ao invés 

disso, os agentes - e isso inclui muitas vezes o mundo político, as assembleias, o Congresso Nacional, as Câmaras 

de Vereadores -, assim o Judiciário tantas vezes também, parece que não perde uma oportunidade de fazer com que 

a população tenha ainda mais descrença na democracia, na República e em suas instituições que são os pilares da 

própria democracia.  

Agora, um alerta que é muito importante que se faça. Os ministros do Supremo, assim como muitos 

políticos, muitos de nós, o Congresso, os políticos que compõem o Congresso Nacional, nós, aqui da Assembleia, a 

população, assim como a imprensa, tem todo o direito de criticar a atuação dos agentes. Agora, não podemos cair 

na esparrela de achar que, ao criticar, porque os agentes desses poderes, dessas instituições não estão cumprindo 

com seus deveres, não obedecem rigorosamente à Constituição, que nós podemos abrir mão dessas instituições ou 

desses poderes.  

Uma coisa é criticar a atuação dos ministros do Supremo, outra muito diferente é pregar o fechamento do 

Supremo ou achar que o país pode prescindir da existência do Supremo. Isso é muito perigoso!  

E há muitos oportunistas de plantão, neste momento, que flertam com ditadura, que não gostam da 

democracia, que também nunca bateram palmas para a liberdade de expressão, e agora, neste momento, começam a 

dizer: Ah! Viva a liberdade de Expressão!  Viva a Liberdade de Expressão!  E criticando os ministros do Supremo. 

Mas a intenção dessas pessoas é outra, é de desqualificar o próprio Supremo e não o ato desses ministros 

propriamente dito.  

Então, que tenhamos muito cuidado! Que a gente nunca, nunca caia na esparrela que achar que nós 

podemos prescindir das instituições e dos poderes que sustentam a democracia.  

Uma coisa é criticar os agentes que habitam esses poderes e essas instituições, outra muito diferente é eu 

achar que essas instituições não precisam existir ou que podemos fechá-las. Isso seria muito perigoso.  

Nessa segunda parte da minha fala, gostaria de fazer uma reflexão sobre este momento que a gente vive no 

Brasil. E, para isso, usando, como introdução dois livros. Aqueles que gostam de literatura provavelmente já leram 

Ensaio sobre a Cegueira e Ensaio sobre a Lucidez do grande José Saramago, do grande escritor português indicado 

ao Prêmio Nobel de Literatura, saudoso, considerado um dos maiores escritores do Século XX.  

Ensaio sobre a Cegueira, que também virou filme, é sobre a população de um país hipotético que fica cega, 

e é uma cegueira branca. Todos cegam, menos a mulher de um médico. E é possível muitas interpretações sobre 

Ensaio sobre a Cegueira. Mas um dos objetivos de dizer que a cegueira é uma cegueira branca é uma população 

cegada pelo individualismo, pelo excesso de informação, pela busca incessante do prazer, enfim, por tudo isso que 

vivemos na sociedade. E a partir desse momento aflora nas pessoas os piores sentimentos em busca da 

sobrevivência, e apenas a mulher do médico consegue ver como as pessoas conseguem ir tão baixo pela 

sobrevivência e o que elas são capazes de fazer quando não tem ninguém vendo.  

Ao mesmo tempo, Ensaio sobre a Cegueira mostra o quanto as pessoas podem ser solidárias em momentos 

difíceis também. É um livro de uma profunda reflexão das relações humanas. E no momento em que viemos no 

Brasil em que parece estamos cegando sem perceber, seria interessante a leitura e a reflexão sobre esse livro.  

Na sequência, José Saramago lança o livro Ensaio sobre a Lucidez, e novamente, num país hipotético, há 

uma eleição e nessa eleição concorre o partido da direita, partido da esquerda e o partido do meio. E para surpresa 

das autoridades, as pessoas não vão votar, pouquíssimas pessoas vão votar, e não há vencedores na eleição. Então 

eles perguntam: Mas, olha, o que aconteceu que as pessoas não foram votar? E ficam tentando arranjar um bode 

expiatório. Marca-se uma nova eleição e eles não vão votar novamente, apenas cerca nove por cento das pessoas 

vão votar. E aí o Governo e as autoridades do país, porque não há vencedores na eleição, ao invés de fazer uma 

reflexão profunda sobre o desânimo das pessoas em irem votar, buscam um bode expiatório. Eles ficam buscando 

quem estaria por trás dessa armação para as pessoas não irem votar ao invés de entender que as pessoas não 

estavam indo votar pelo desanimo em relação aos políticos, ao Governo e aos partidos. 

 E aqui, no Brasil, nos últimos tempos tem aumentado, cada vez mais, o número de pessoas que votam em 

branco ou que não vão votar. E parece que isso não tem surtido como um fator de reflexão para as atitudes políticas 

que ocorrem no país. 

 No Congresso Nacional, recentemente, pasmem, e talvez alguns não acompanharam isso, havia um projeto 

para que os partidos que quisessem devolver o dinheiro do Fundo Partidário pudessem fazê-lo. Não era um projeto 

obrigando a devolver e do Fundo Eleitoral... Era um projeto dando o direito de os partidos devolverem. 

 No Congresso Nacional a maioria dos deputados votou contra e ainda proibiu que os partidos devolvessem. 

Ora, se isso não é aumentar a descrença e o desanimo em relação à política eu não sei o que é. E agora tem um 
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novo projeto tramitando para que os partidos que não usaram os recursos para apoiar a candidatura das mulheres 

que esses partidos sejam perdoados por isso. 

 Então, nós não estamos entendendo nada sobre o recado que vem das ruas, infelizmente! Então, fica aqui a 

minha sugestão para uma reflexão sobre isso. Leiam José Saramago, é sempre muito bom, e Ensaio Sobre a 

Cegueira e Ensaio Sobre a Lucidez nos trazem profundas reflexões tanto sobre as relações humanas, quanto as 

relações políticas e a cegueira que nos impede de ver aquilo que está à nossa frente. 

Muito obrigado, presidente. 

  

(Registra presença o senhor deputado Dr. Rafael Favatto) 

 

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

  

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

informar que vamos suspender a fase das Comunicações, deputado Hércules, preservando... V. Ex.ª não falaria 

hoje, né? Não falaria. 

 Nós vamos fazer uma reunião extraordinária para aprovar a redação final. Faremos uma extraordinária. E 

ao interromper a sessão, vamos convocar a Comissão de Justiça para aprovar a redação final; e votaremos a redação 

final na extraordinária. 

 Com a palavra o Dr. Rafael Favatto. 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – (PATRIOTA) – Senhor presidente, gostaria de pedir um minuto de 

silêncio pelo falecimento do Betinho, ex-vereador pelo município de Vila Velha e ex-presidente da Escola de 

Samba de São Torquato. Faleceu no dia de ontem, está sendo velado em São Torquato e será enterrado daqui a 

pouco no município. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Um minuto de silêncio, então, Dr. Rafael 

Favatto, para a sua solicitação. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Presidente, pela ordem, antes do minuto de silêncio! Na pauta dessa 

extraordinária apenas a redação final. Só isso, né? 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Só isso. Por quê? V. Ex.ª quer incluir algum 

texto? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não. Porque muitas vezes... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Tem alguma sugestão? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – ...tem pedido de extraordinárias aqui para um motivo e a gente é 

tomado por surpresa de vir três, quatro projetos acompanhando. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Mas tem alguma surpresa que V. Ex.ª queira 

relatar? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não, surpresa nenhuma. Só estou pedindo que se cumpra, 

realmente, isso. Foi pedido só para a redação final e que assim seja. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Mesmo sendo atribuição da Mesa, a Mesa vai 

acolher a intervenção de V. Ex.ª. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não é questão de atribuição, não! 

 

(A Casa presta a homenagem) 

  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – PDT) – Muito obrigado. 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Presidente, pela ordem! Já falei com o deputado Enivaldo e 

peço a atenção especial do nosso Delegado Pazolini porque vou ler um comunicado. 

Ontem, o nosso deputado presidente da Comissão de Direitos Humanos, Enivaldo dos Anjos, fez uma 

reunião com relação à creche lá de Vila Velha. Então, tenho um comunicado a fazer e esse comunicado está 

publicado em redes sociais, mas quero levar ao conhecimento de todos. 

Por solicitação do secretário Jarbas de Assis, segue nota conjunta (surto de diarreia): 

 

1. Em reunião nesta terça-feira (16) da Equipe SUS que investiga o caso de surto de diarreia em 

uma creche particular em Vila Velha (Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria de Estado da 

Saúde e Ministério da Saúde) foi deliberado:  

 

2. a) avaliação do andamento da investigação epidemiológica.  

b) solicitação pelas equipes da Semsa e Sesa (...) 

 

Semsa, Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha. 

 

(...) quanto à agilidade para emissão do Relatório Final por parte do Ministério da Saúde. 

 3. O Secretário Municipal de Saúde de Vila Velha, Jarbas Ribeiro de Assis Júnior, em sintonia 

com a Equipe SUS fez contato com o presidente da Comissão de Saúde e Saneamento da 

Assembleia Legislativa, Deputado Hércules Silveira, tendo assumido o compromisso com o 

parlamentar e com aquela Comissão, da apresentação pela Equipe SUS do Relatório Final de 

investigação do surto tão logo o Ministério da Saúde disponibilize o referido documento. 

 

4. Conforme Nota Conjunta emitida pela Secretaria Municipal de Saúde de Vila Velha, da 

Secretaria de Estado da Saúde e do Ministério da Saúde, as crianças da creche particular poderão 

voltar às suas atividades normais naquele estabelecimento ou em outro qualquer a partir do dia 

29/04/2019 (...) 

 

Ou seja, 29, sem ser essa segunda, a outra. É isso mesmo? (Pausa)  

É isso mesmo.  

 

(...) 5. A creche recebeu em 11/04/2019 um conjunto de orientações com condicionantes para sua 

abertura. Assim que comprovarem integralmente as exigências, a Prefeitura de Vila Velha 

avaliará e promoverá a desinterdição do estabelecimento. 

 

SECRETARIA DE SAÚDE DE VILA VELHA  

 

 Assinado, Marcelo de Souza Martins, gerente da Secretaria de Saúde. 

 O que quero informar é que visitei a creche. Passei, praticamente, duas horas, no domingo, dentro dessa 

creche. Olhei todas as instalações e, realmente, as instalações são boas. Agora, as exigências feitas pela Secretaria 

de Saúde, pelo Ministério da Saúde, aguardando o relatório da Fiocruz, que é do Ministério da Saúde, com certeza, 

no dia 29, a creche será reaberta. 

 Levo ao conhecimento de todos, porque isso aqui é um documento que foi elaborado pela Prefeitura em 

parceria com a Secretaria de Saúde do Estado e também o Ministério da Saúde. 

 Obrigado, presidente! 

 

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

Convocação extraordinária, mantendo o Grande Expediente com as Lideranças Partidárias.  

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

 Aprovada. 

A convocação se dará, meramente, para a votação da redação final do projeto de lei oriundo da mensagem 

do Tribunal de Justiça. 

 Suspendo a sessão para que possamos reiniciá-la às 10h21min. 

 Está suspensa a sessão, antes, porém, a palavra ao deputado, presidente, Erick Musso. 
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 O SR. ERICK MUSSO - (PRB) – Só para reforçar que, na segunda-feira, às 14h, está confirmada a 

reunião com o presidente da Amunes, prefeito Gilson Daniel, que virá à Assembleia Legislativa colocar suas razões 

pelas quais defende o projeto do Fundo de Combate às Desigualdades e, a partir dali, começará, então, a tramitação 

do projeto. Então, segunda-feira, às 14h, a reunião com a Amunes. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS - PDT) – Na presidência? 

  

 O SR. ERICK MUSSO - (PRB) – Na presidência. 

 

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

Registrar a presença do delegado de Polícia, e ex-deputado estadual, Gilson dos Santos Lopes Filho. 

Está encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a próxima sessão será extraordinária, hoje, às 10h21min. Ordem do Dia: 

discussão única, em regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 151/2018) 

 

Encerra-se a sessão às dez horas e dezoito minutos. 

 

*De acordo com o registrado no painel eletrônico, não registrou presença o senhor deputado 

Theodorico Ferraço.  

 

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

sessão. 

 

 

 

 


