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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

 

DECRETOS 
 

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 56/2020 

 
Reconhece, para os fins do 
disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência do estado de 
calamidade pública no 
Município de Anchieta/ES. 

 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública no âmbito do 
Município de Anchieta/ES, para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), com efeitos até 
31 de julho de 2020. 
 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, e da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011. 
 

Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 
Tribunal de Contas o controle e a fiscalização 
dos atos praticados enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis 
pela demonstração da legalidade e da 
regularidade dos atos administrativos, da 
despesa e de sua execução. 
 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de julho de 2020. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 
DECRETO LEGISLATIVO N° 57/2020 

 
 

Reconhece, para os fins do 
disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência do estado de 
calamidade pública no 
Município de Pancas/ES. 

 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
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4 de maio de 2000, a ocorrência do estado 
de calamidade pública no âmbito do 
Município de Pancas/ES, para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), com efeitos até 
31 de julho de 2020. 
 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, e da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 
Tribunal de Contas o controle e a fiscalização 
dos atos praticados enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis 
pela demonstração da legalidade e da 
regularidade dos atos administrativos, da 
despesa e de sua execução. 
 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de julho de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

DECRETO LEGISLATIVO N° 58/2020 
 
 

Reconhece, para os fins do 
disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, 
de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência do estado de 
calamidade pública no 
Município de Água Doce do 
Norte/ES. 

A MESA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando das atribuições que lhe são 
conferidas pelo artigo 17, XXVI do 
Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
promulga o seguinte Decreto Legislativo: 
 
Art. 1º Fica reconhecida, para efeitos do art. 
65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 
de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no âmbito do Município 
de Água Doce do Norte/ES, para fins de 
enfrentamento à pandemia causada pelo 
novo coronavírus (Covid-19), com efeitos até 
31 de julho de 2020. 

 
Art. 2º Os atos e despesas decorrentes da 
situação de calamidade pública devem ser 
divulgados amplamente, nos termos da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 2000, e da 
Lei Federal nº 12.527, de 18 de novembro 
de 2011. 
 
Art. 3º Caberá à Câmara Municipal e ao 
Tribunal de Contas o controle e a fiscalização 
dos atos praticados enquanto perdurar o 
estado de calamidade pública, na forma da 
legislação pertinente, ficando os órgãos 
interessados da Administração responsáveis 
pela demonstração da legalidade e da 
regularidade dos atos administrativos, da 
despesa e de sua execução. 

 
Art. 4º Este Decreto Legislativo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
07 de julho de 2020. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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PAUTAS DAS REUNIÕES DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 
 

(*) FRENTE PARLAMENTAR DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO ECONÔMICA E SOCIAL DO EMPREENDEDORISMO CAPIXABA 

 
 
(Documento enviado por arquivo não diagramável) 
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(*)COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 

(Documento enviado por arquivo não diagramável) 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
 

ATO Nº 3104 
 
 
Estabelece normas e procedimentos sobre a 

utilização e distribuição do serviço de 
telefonia móvel no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

 
 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas atribuições 
legais e regimentais 

 
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Ficam fixadas, conforme os Anexos I 
e II deste Ato, as franquias a serem pagas 
pelo erário estadual em relação às contas de 
telefones celulares referentes à transmissão 
de voz, da Assembleia Legislativa em uso no 
serviço público estadual, bem como a 
distribuição quantitativa e qualitativa dos 
aparelhos e acessórios. 
 
§ 1º As franquias fixadas no Anexo I deste 
Ato são definidas por cargo, restringindo-se 

a 01 (uma) linha por servidor, cujos valores 
serão atualizados automaticamente em caso 
de renovação ou nova contratação. 
 
Parágrafo único. Fica sob a responsabilidade da 
Coordenação de Telecom liberar exclusivamente 
a(s) operadora(s) de longa distância com a(s) 
qual(is) a Assembleia Legislativa mantém 
contrato, por meio dos sistemas da gestão da 
fornecedora dos serviços de telefonia móvel e 
fixa, salvo necessidade comprovada pelo 
usuário, em cada caso específico. 
 
Art. 2º Aplicam-se às linhas de telefones 
celulares disponibilizadas aos Gabinetes dos 
Deputados as franquias fixadas no Anexo I deste 
Ato, cujos valores das faturas serão computados 
no sistema de cota parlamentar, juntamente 
com os gastos com longa distância. 

 
Art. 3º Os pedidos de concessão de linhas de 
telefonia móvel, bem como os pedidos de 
smartphones, deverão ser obrigatoriamente 
realizados através do Sistema ALES DIGITAL 
mediante a um processo eletrônico a ser 
analisado pela Diretoria de Tecnologia da 
Informação que seguirá um fluxo definido no 
sistema para providências e cumprimento das 
disposições contidas no presente Ato. 

 
Art. 4º Caso o detentor do direito ao uso do 
smartphone queira renunciar por vontade 
própria da utilização do equipamento, deverá 
comunicar à Diretoria de Tecnologia da 
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Informação, através do Sistema ALES DIGITAL, 
nos termos do Art. 8º do presente ato. 
 
 
Art.5º Nos casos de exoneração, demissão, 
extinção do cargo, transferência,  
remanejamento, disposição, desligamento ou 
cessão do servidor ou deputado a outro órgão, 
fica estabelecido o prazo de até 24 (vinte e 
quatro) horas para devolução do respectivo 
aparelho, com seus acessórios à Coordenação 
de Telecom, que bloqueará a linha ou fará 
portabilidade para pessoa física, caso deseje 
ficar com a linha. 

 
Parágrafo único. Será responsabilizado o 
servidor usuário que não cumprir o prazo 
estabelecido no caput, cabendo à Coordenação 
de Telecom proceder o bloqueio da linha. 
 

Art. 6º As trocas de aparelhos dar-se-ão 
conforme a previsão no edital de licitação 
vigente e seu respectivo contrato. 
 
§ 1º As trocas de aparelhos somente poderão 
ser efetivadas mediante a entrega pelo usuário 
do aparelho anterior disponibilizado, com os 
respectivos acessórios, caso não tenha sido 
considerado depreciado pela operadora 
contratada. 
 
§ 2º Em caso de defeito de fabricação o reparo 
deverá ser realizado pela assistência técnica no 
período de garantia. 
 
§ 3º Em caso de furto ou roubo  a Coordenação 
de Telecom deverá efetuar imediatamente o 
bloqueio da linha e do aparelho em até 24 (vinte 
e quatro) horas, e solicitar ao usuário que 
providencie o Boletim de Ocorrência, que será 
considerado para aplicação do disposto neste 
artigo. 
 
§ 4º Em caso de perda a Coordenação de 
Telecom deverá efetuar o bloqueio da linha e do 
aparelho em até 24 (vinte e quatro) horas, 
ficando sob a responsabilidade do usuário as 
despesas de aquisição de um novo aparelho. 
 

§ 5º Em caso de dano ao aparelho por mau uso, 
queda, quebra de tela, água ou mesmo 
destruição, a Coordenação de Telecom efetuará 
a troca do SIM card caso necessário, ficando as 
despesas de aquisição de um novo aparelho sob 
a responsabilidade do usuário. 
 
§ 6º Para efeito do disposto neste artigo o 
usuário deverá comunicar imediatamente à 
Coordenação de Telecom a ocorrência dos 
referidos eventos, sob pena de 
responsabilidade. 
 
Art. 7º. Caberá a chefia imediata do usuário ou 
do Gabinete Parlamentar comunicar à 
Coordenação de Telecom a perda da qualidade 
que legitime o usuário à titularidade da linha 
telefônica móvel, nos termos do Anexo I. 
 
Art. 8º. As linhas e aparelhos de telefonia móvel 
disponibilizados na forma deste ato, que forem 
renunciadas em conformidade com o artigo 4º, 
serão remanejados e disponibilizados para 
outros setores, conforme necessidade e análise 
da Diretoria de Tecnologia da Informação. 
 
Art. 9º. Fica estabelecida a Coordenação de 

Telecom como canal de comunicação para os 
assuntos inerentes à telefonia móvel deste 
Poder. 
 

Art. 10. Os casos omissos serão 
encaminhados à Coordenação de Telecom 
que dará ciência à Diretoria de Tecnologia 
da Informação e Direção Geral para 
apreciação. 
 
 
Art. 11.  A tabela do Anexo I será atualizada 
automaticamente sempre que houver 
reajuste contratual ou nova contratação. 
 
 
Art. 12. Este Ato entra em vigor na data de 
sua publicação, revogando-se as disposições 
anteriores, especialmente a portaria nº 
448/2006, os atos nºs 1242/2011, 
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1528/2015, 853/2017, 981/2017 e 1606/2017. 
 

 
 
 

ANEXO I 

TABELA DE VALORES MÁXIMOS A SEREM PAGOS PELA ALES 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
CARGO 

 
FRANQUIA 

 

Diretor Geral 
 

R$ 132,08 

Secretario Geral da Mesa 
 

Procurador Geral 
 

Subdiretoria Geral 
 

Secretario de Gestão de Pessoas 
 

Secretário de Comunicação Social 
 

Deputados Estaduais 
 

Coordenador Esp. Gab. Presidência 
 

Diretoria de Tec. da Informação 
 

  

Diretores Legislativos 
 

R$ 92,08 

Coordenadores Especiais 
 

Coordenadores 
 

Subprocurador 
 

Gabinete da 1ª Secretaria 
 

Gabinete da 2ª Secretaria 
 

Gabinete da Vice-Presidência 
 

Gabinete da 2ª Vice-Presidência 
 

Gabinete do Líder do Governo 
 

Assessores 
 

Supervisores 
 

Outros Cargos de Gabinete 
 

R$ 52,36 
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ANEXO II 
 
 

TABELA DE DISTRIBUIÇÃO DE LINHAS E SMARTPHONES 
 

SETOR Smartphone A Smartpone B Smartphone C Quantidade 

Presidência 1 1 0 2 

Gabinete da 1ª Secretaria 0 0 0 0 

Gabinete da 2ª Secretaria 0 0 0 0 

Gabinete da Vice-Presidência 0 1 0 1 

Gabinete da 2ª Vice-Presidência 0 1 0 1 

Gabinete do Líder do Governo 0 1 0 1 

Gabinetes Parlamentares 30 0 120 150 

Secretaria Geral da Mesa 1 0 1 2 

Direção Geral 1 0 1 2 

Procuradoria Geral 1 0 1 2 

Secretaria de Comunicação Social 1 0 0 1 

Secretaria de Gestão de Pessoas 1 0 1 2 

Subdireção Geral 1 0 0 1 

SubProcurador 0 1 0 1 

Assessor Senior da Presidência 0 1 0 1 

Diretoria de Processo Legislativo 0 1 0 1 

Diretoria de Documentação e Informação 0 1 0 1 

Diretoria de Taquigrafia Parlamentar 0 1 0 1 

Diretoria das Comissões Permanentes 0 1 0 1 

Diretoria da Consultoria Temática 0 1 0 1 

Diretoria de Redação 0 1 0 1 

Diretoria de Finanças 0 1 0 1 

Diretoria de Tecnologia da Informação 4 1 0 5 

Diretoria de Segurança Legislativa 0 1 0 1 

Diretoria de Infraestrutura e Logistica 0 1 0 1 

Diretoria da Procuradoria 0 1 0 1 

Diretoria de Controle Interno 0 1 0 1 

Coord.Esp. do Gab. da Presidência 0 1 0 1 

Coord.Esp. das Com. Permanentes 0 1 0 1 

Coord.Esp. das Com. Temp e Orgãos Especiais 0 1 0 1 

Coord.Esp. da Escola do Legislativo 0 1 0 1 

Coord.Esp. de Cerimonial 0 1 0 1 

Coord.Esp. de Segurança Legislativa 0 1 0 1 

Coord.Esp. de Relações Institucionais 0 1 0 1 

Coord.Esp. de Web 0 1 0 1 

Coord.Esp. de Radio e TV 0 1 0 1 

Coord.Esp. Tecnica Operacional 0 1 0 1 

Coord.Esp. de Infraestrutura e Logística 0 1 0 1 

Coordenação do Setor de Telecom 0 1 0 1 

Coordenação do Setor de Redes 0 1 0 1 

Coordenação do Setor de Sistemas 0 1 0 1 

Coordenação da Equipe de Suporte 0 1 0 1 

Quantidade Total  41 33 124 198 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de julho de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

(*) ATO Nº 3093 
 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, e o que consta 
no processo nº 5663/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 99/2020, resolve: 
 
 CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora RENATA 
MAZOCCO CANAL matrícula 210065, ocupante 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 06 
de julho de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

(*) Reproduzido por haver sido publicado com 
incorreção. 
 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 589 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 

atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
das servidoras abaixo relacionadas: 
 

Matrícula Servidoras Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209858-01 

ADRIANA 
CÉLIA 
SARTÓRIO 
BAZON 

2020 
04/01/2021 

a 
18/01/2021 

16/11/2020 
a 

30/11/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

209923-01 
TAIS PERIN 
SOUZA 

2020 
20/01/2021 

a 
03/02/2021 

30/10/2020 
a 

13/11/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

07 de julho de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

 

PORTARIA Nº 590 
 

 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares da 
servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

206920-04 
DANIELLA 
SANZ RAMOS 

2020 
01/06/2020 

a 
30/06/2020 

01/12/2020 
a 

30/12/2020 
30 (trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

07 de julho de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
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MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 591 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando o disposto no 
art. 6º do Ato nº 2845, de 08 de abril de 2020, 
que dispõe sobre medidas necessárias 
ocasionadas pelo estado de calamidade 
decorrente da pandemia do coronavírus (Covid-
19), e tendo em vista a essencialidade das 
atividades desenvolvidas pelo servidor à 
continuidade do funcionamento da ALES, com 
base nas informações da CGRH e nos termos do 
§11 do art. 115 da Lei Complementar Estadual 
nº 46, de 31 de janeiro de 1994, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidad
e de dias 

035889-01 

ADRIANA 
DOS SANTOS 
FERREIRA 
FRANCO 
RIBEIRO 
 

2019 
20/07/2020 

a 
28/07/2020 

15/12/2020 
a 

23/12/2020 

09 (nove) 
dias 

restantes 

035889-01 

ADRIANA 
DOS SANTOS 
FERREIRA 
FRANCO 
RIBEIRO 
 

2020 
17/07/2020 

a 
31/07/2020 

17/07/2021 
a 

31//07/2021 

15 
(quinze) 

dias 
restantes 

203268-01 

ALECIO 
JOCIMAR 
FAVARO 
 

2020 
13/07/2020 

a 
27/07/2020 

01/12/2020 
a 

15/12/2020 

15 
(quinze) 

dias 
restantes 

200650-01 

MARIA 
ELIANA 
FELLER 
 

2020 
16/07/2020 

a 
30/07/2020 

19/07/2021 
a 

02/08/2021 

15 
(quinze) 

 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de julho de 2020. 
 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

ATOS DA SUBSECRETÁRIA-GERAL 
 
 

RESUMO DO CONTRATO N° 011/2020 
 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Contrato, 
conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: TELEMAR NORTE LESTE S/A. 
 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE 
TELEFONIA E INTERNET E FORNECIMENTO DE 01 
(UMA) LINHA DE VOZ E DADOS E 01 (UM) LINK 
DE INTERNET, DE NO MÍNIMO 10 MB/s NO 
MORRO DA FONTE GRANDE. 
 
VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R$ 
6.407,20 (seis mil, quatrocentos e sete reais e 
vinte centavos). 
 
VIGÊNCIA: A vigência do CONTRATO terá 
duração de 12 (doze) meses, a partir da data de 
assinatura do Contrato. 
 
PROCESSO: 20066. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.40 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
GESTOR DO CONTRATO: Eduardo Pedra Reis. 
 
MATRICULA: 200747. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
06 de julho de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 08.07.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 
 
 

03h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Segurança 
 
 

05h15 Reunião virtual Frente Parlamentar em Defesa dos Motoristas de Aplicativo 
 
 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre investem nessa 
alternativa de produção que combina o plantio de espécies 
florestais com cultivos agrícolas 
 

07h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica 
as funções do Ministério Público frente às gerações dos 
direitos humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção 
aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua como 
coordenadora 
 

08h00 Papo Cidadão O programa dessa semana esclarece questões relacionadas 
aos contratos dos planos de saúde 
 

08h30 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o Delegado 
Danilo Bahiense, deputado estadual pelo PSL 
 
 

09h00 Sessão ordinária virtual (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 
 
 

12h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o Delegado 
Danilo Bahiense, deputado estadual pelo PSL 
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12h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica 
as funções do Ministério Público frente às gerações dos 
direitos humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção 
aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua como 
coordenadora 
 

13h00 Dedo de Prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos 
 

13h30 Conexão Ciência Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, da 
Universidade de Brasília. Ele fala sobre pesquisas relacionadas 
à nanotecnologia, bem como sua aplicação na biomedicina 
 
 

14h00 Reunião virtual (V) Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental 
 

15h00 Sessão ordinária virtual  Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

18h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o 
Delegado Danilo Bahiense, deputado estadual pelo PSL 
 

18h30 Dedo de Prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro 
da escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora 
fez uma página nas redes sociais para compartilhar seus 
escritos 
 

19h00 Audiência Pública virtual Comissão de Segurança 
 

20h30 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 
 

22h15 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o 
Delegado Danilo Bahiense, deputado estadual pelo PSL 
 

22h45 Sessão ordinária virtual Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

 
 
Legenda: (V) – AO VIVO 
 
 
OBS.: A programação da TV ASSEMBLEIA ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
30 DE JUNHO DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – (Inaudível) da apreciação das 
matérias e hoje tem uma quantidade boa de 
matérias, é importante que possamos avançar 
nesse sentido.  

Eu sei que o assessor das comissões está 
considerando que a abertura não foi abertura 
de praxe, mas ele sabe também que eu, para 
distrair o Regimento, vou logo aos finalmentes 
porque não se pode ser exageradamente fiel às 
regras regimentais porque senão dá 
demonstração de que o Poder Legislativo é 
muito cheio de detalhes e esses detalhes 
acabam criando uma imagem negativa. Se a 
sessão foi convocada, ela deve ser realizada, 
mesmo que seja para dar a palavra aos senhores 
deputados para que possam se manifestar, 
reconhecendo que alguns dos senhores 
parlamentares estão com agenda ou estão em 
outras comissões e, por isso, é importante que o 
Poder Legislativo nunca deixe de realizar uma 
reunião convocada por exagero regimental de 
ter que conferir o quorum.  

Então, contra a orientação dos nossos 
assessores, nós vamos dar início à sessão, e 
vamos dar a palavra ao deputado Quintino para 
se manifestar sobre algumas ideias que ele tem 
desenvolvido para o Sul do estado, 
especialmente para Guarapari, na terra que ele 
circula muito e tem um projeto importantíssimo 
que ele toma conta. E, fora da ideia dele, ele 
abandonou o projeto, mas me parece que ele 
voltou a tomar conta desse projeto, que 
embeleza cada vez mais o nosso município de 
Guarapari. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente! 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Pois não! 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, boa tarde! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Boa tarde! V. Ex.ª está com a 
palavra para se manifestar, se desejar. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Lógico! É uma honra poder estar aqui 
juntamente com V. Ex.ª, para mim é um 
exemplo de sabedoria e de conhecimento 
dentro desta Casa de Leis. E estar agora lado a 
lado com V. Ex.ª nesta Comissão de Justiça, eu 
tenho aprendido muito. 

Dentre algumas informações que V. Ex.ª 
tem trazido, eu estava esta semana pensando e 
concordando com o que V. Ex.ª falou: que esta 
Comissão de Justiça deve ser, de fato, o filtro 
final de todas as demais comissões. Porque, 
quando se coloca uma Comissão de Justiça, 
como a nossa, como um filtro inicial dos 
diversos projetos que entram nesta Casa, ela 
castra, ela corta dos deputados a possibilidade 
de debater temas relevantes. Porque a nossa 
Casa é feita para isso. 

Nós fomos eleitos para isso, para 
debater temas relevantes, que vão ajudar na 
mudança e na melhoria social, 
independentemente das leis terem 
necessariamente que partir da Assembleia 
Legislativa. De modo que diversos assuntos que 
devem ser tratados, até mesmo a ponto de 
levantar ideias, sugestões, para que outros, a 
Câmara Federal, por exemplo, ou até mesmo a 
Câmara Municipal, possam, após o debate feito 
na Assembleia, isso aí pode resultar em leis em 
outras searas, searas municipais, searas 
federais.  

Então eu achei muito interessante V. Ex.ª 
ter usado da experiência que já vos é peculiar, 
coisa que eu ainda não tinha pensado, de trazer 
à Comissão de Justiça como último filtro, porque 
não tem como castrar, não tem como tirar da 
Assembleia Legislativa a possibilidade de 
debate, até mesmo daqueles assuntos que 
necessariamente não precisam ser julgados ou 
votados na nossa Casa de Leis.  
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Então, aquilo que V. Ex.ª falou na 
semana passada me levou à reflexão. E, das 
diversas manifestações que V. Ex.ª, com muita 
sabedoria, tem feito na Casa, eu refleti e pensei 
que realmente V. Ex.ª tem razão. Não dá para a 
Comissão de Justiça ficar fazendo esse primeiro 
filtro e extirpar de uma vez a possiblidade do 
debate. E a Casa é feita para isso. A gente tem 
que debater os temas, independentemente se 
vão ser votados aqui ou não. Um debate 
acalorado  aqui, na Assembleia Legislativa, de 
um determinado ponto, pode levar à sugestão, 
a sugerir a ideia de que o Congresso Nacional 
possa debater e lá, sim, votar sobre esse 
determinado tema de interesse para a 
coletividade e para o interesse público.  

Obrigado por estar aqui e por trazer para 
a gente essas novidades, que para mim é uma 
novidade, e conhecimentos frutos do 
conhecimento e experiência de V. Ex.ª. Muito 
obrigado.  

 

O SR.  PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 
ANJOS – PSD) – Agradeço a V. Ex.ª. V. Ex.ª fez 
agora igual a Sabará agora, para estender o 
tempo. Sabará era um ponta-direita do Vasco e, 
quando precisava cruzar, ele chutava para o gol; 
quando precisa chutar para o gol, ele cruzava. 
Então, agradeço essa forma que V. Ex.ª usou.  

O deputado Vandinho já está na tela.  A 
deputada Janete já entrou aqui, mas não sei se 
está resolvendo algum problema.  O certo é que 
vou pedir à assessoria para fazer a leitura da 
ata.  

Deputado Vandinho, nós já podemos 
entrar logo na leitura do Expediente e começar 
a discutir. 

  
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – O 

deputado Gandini me pediu para ver a questão 
do roteiro. Eu consegui ter acesso ao roteiro 
agora. Mas V. Ex.ª já está tocando a reunião, 
não é isso? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Nós fizemos a abertura para 
que ela não pudesse ficar fora do prazo.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Ok. 

Então, da minha parte está tudo ok. Eu estou 

acompanhando aqui V. Ex.ª. Inclusive, vou 
relatar as matérias que a mim competem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ENIVALDO DOS 

ANJOS – PSD) – Eu devolvo, neste momento, 
nesta oportunidade, a presidência para V. Ex.ª. 
Já está aí com o expediente. Nós estávamos 
apenas tentando aqui, a gente estava sentindo 
aqui a Giovana e o Paulo Marcos agoniados, 
tremendo e querendo jogar um copo em cima 
de mim, mas a nossa ideia era apenas sustentar 
a reunião para que ela possa existir. Com 
certeza, o Marcelo Santos já deu uma passada 
por aí. Daqui a pouco está no ar. Janete está em 
casa, mas ela está também na tela, é só acionar 
aí, para a gente fazer, pelo menos, um mínimo 
de quórum, de quatro, para votar. 

Eu transfiro a presidência para V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos com três presentes? Só eu, V. 
Ex.ª e Quintino? É isso? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

No momento, na tela, estamos eu, V. Ex.ª, o 
deputado Quintino e a deputada Janete. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, já temos quatro. Ok. 
 
O SR. PAULO MARCOS LEMOS – O 

deputado Marcelo Santos também se encontra 
na sala. 

Boa tarde a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Obrigado. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Presidente, esse aí, deputado Quintino, é um 
dos que, junto com Casagrande, é contra mudar 
a Comissão de Justiça para o final.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, vamos lá! Boa tarde a todos, 
todos os deputados presentes, os servidores da 
Casa. 

Havendo quorum, declaro abertos os 
trabalhos da sexta reunião ordinária virtual da 
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segunda sessão legislativa da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, mais uma vez realizada de forma 
virtual nos termos do art.114-A, inciso III, do 
Regimento Interno. 

Passo agora para a leitura, discussão e 
aprovação da ata. Eu gostaria de dispensar a 
leitura da ata da reunião anterior nos termos do 
art. 97, § 4.º, do Regimento Interno. 

Passando para a leitura do Expediente, 
para dar uma maior celeridade aos trabalhos 
desta comissão, considerando que a presente 
pauta já se encontra publicada no Diário do 
Poder Legislativo e no site desta Casa, em 
observância ao princípio constitucional da 
publicidade, eu dispenso, de ofício, a leitura do 
Expediente, considerando-o como lido, 
aplicando, por analogia, o art. 97, § 4º, do 
Regimento Interno. Então, de tal forma, que a 
gente já passaria para as proposições 
distribuídas aos relatores. 

Eu gostaria de pedir à Secretaria da 
comissão... Pode fazer essas leituras? Ou eu 
mesmo faço aqui? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Melhor V. Ex.ª fazer. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, vamos lá. 
Deputado Coronel Quintino: Projetos de 

Lei n.ºs 453/2019, 682/2019, 703/2019, 
729/2019, 834/2019, 868/2019 e 1030/2019; 

Deputado Rafael Favatto, está sendo 
distribuído para V. Ex.a relatar os Projetos de Lei 
n.ºs 685/19, 687/19, 842, 860, 881, 957 e 
1031/2019; 

Deputado Enivaldo dos Anjos será o 
relator dos Projetos n.ºs 617, 692, 754, 856, 
930, 1016 e 1025/2019; 

Deputado Gandini: 302, 688, 667, 683, 
914, 1017 e 1033/19; 

Deputada Janete: PEC 023/2019 e os 
Projetos de Lei n.ºs 747, 855, 875, 884, 903 e 
1005/19; 

Marcelo Santos será o relator dos 
Projetos de Lei Complementar n.ºs 028 e 
030/2019; e dos Projetos de Lei n.º 886, 
840,1008 e 1022/19; 

Deputado Vandinho Leite, eu, relatarei 
os projetos n.ºs 626, 691, 696, 712, 899,1012 e 
048/19. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não há. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Também não há. 
Já vamos, então, sem mais demora, 

entrar na Ordem do Dia. 
Deputado Rafael Favatto se encontra? 

(Pausa) 
Então, na ausência do deputado Rafael 

Favatto, eu vou passar para o projeto n.º 4, que 
trata sobre... Esse projeto eu vou continuar com 
o prazo, sou o relator. O item 4, projeto n.º 
69/2019. 

Vou passar para o item 5, matéria 
(Inaudível) sou o relator, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, que obriga os 
hospitais públicos e privados, clinicas, 
consultórios e congêneres a comunicarem as 
delegacias de Polícia quando ocorrer 
atendimento em suas unidades de pronto 
atendimento os casos de idosos, mulheres, 
crianças e adolescentes vítimas de agressões 
físicas... (falha no áudio)... Hospitais, quando 
atenderem crianças e adolescentes vítimas de 
agressões, que eles sejam obrigados a 
comunicarem às delegacias de Polícia. 

Eu, já passando a relatar a matéria, a 
Procuradoria da Casa, ela lavrou, além da 
importância da matéria, mas ela também lavrou 
um parecer no dia 16 de março pela 
constitucionalidade do mesmo. Eu também vejo 
que não é uma matéria de competência privada 
nem da União nem dos municípios porque, no 
art. 24 da Constituição da República, inciso XII, 
diz que compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente 
sobre, no inciso XII, previdência social, proteção 
e defesa da saúde. 
 Vou acompanhar, então, o parecer da 
Procuradoria e, no meu parecer, vou opinar pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 
250/2019, de autoria do deputado Capitão 
Assumção. 
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Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Enivaldo dos 

Anjos? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Como vota o deputado Coronel 
Quintino? (Pausa) 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa)  

Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto 
- que percebi que entrou -? (Pausa) 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto com o relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Então, por quatro votos, na marca do 
pênalti, foi possível aprovar esta matéria. 

Passo agora ao projeto... Vou pular o 
Projeto n.º 451, cujo relator é o deputado 
Gandini, do item 06. 

Item 07, também é o deputado Gandini. 
Item 08, o deputado Rafael Favatto é o 

relator. 
Gostaria de perguntar ao deputado 

Rafael se está pronto para relatar a matéria. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Item 08, presidente? Deixa só 
achar aqui. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Item 08, projeto de autoria do 
deputado Gandini, que institui o Programa 
Estadual de Incentivo à Hortas Domésticas e 
Comunitárias para População Carente em Áreas 

Urbanas e Rurais, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo.  

V. Ex.ª é o relator do Projeto n.º 
474/2019. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Projeto n.º 474/2019, de autoria 
do deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Isso! 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Institui o Programa de Incentivo a 
Hortas Domésticas... 

A gente tinha sobrestado essa matéria 
na sessão passada, porque o deputado Gandini 
não estava presente. E vou refazer o meu voto, 
porque ele faz um incentivo ao programa de 
hortas, apenas. Eu tinha voltado acompanhando 
a procuradoria pela inconstitucionalidade. Mas, 
mesmo ele ausente, eu vou fazer o relato pela 
constitucionalidade da presente matéria, para 
que ela dê seguimento na Comissão de Justiça e 
nas demais comissões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir... 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Oi? 

  
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – É isso mesmo, pela 
constitucionalidade, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O.k. Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Coronel 
Quintino? (Pausa) 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, voto com esse 
brilhante relatório. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? (Pausa) 

 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O deputado Rafael Favatto relatou 
favorável e eu também vou acompanhar. Mais 
algum deputado presente? 

Então, aprovado por unanimidade; por 
quatro votos. 

O Projeto de Lei, no item 08, também é 
relator o deputado Rafael Favatto, é o 
437/2019. Gostaria, neste momento, de passar 
a palavra para o relator, sobre o projeto que 
obriga os fornecedores de produtos 
farmacêuticos ao consumidor final, no âmbito 
do estado do Espírito Santo, a manter recipiente 
próprio para a coleta de medicamentos, 
insumos farmacêuticos e correlatos, 
deteriorados ou com prazo de validade 
expirado.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Rafael. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Esse projeto, o 437/2019, obriga 
os fornecedores de produtos farmacêuticos ao 
consumidor final, no âmbito do estado do 
Espírito Santo, a manter recipiente próprio para 
a coleta de medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos, deteriorados ou com 
prazo de validade expirado, e dá outras 
providências. 

Na realidade, esse projeto, infelizmente, 
recebeu parecer pela inconstitucionalidade, pela 
procuradoria. (Inaudível). Não consigo 
vislumbrar como fazê-lo constitucional. 

Por isso, nesse projeto, vou manter a 
inconstitucionalidade do mesmo. 
 É o nosso relato. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Em discussão o relatório do deputado 
Rafael. (Pausa) 

 Não havendo quem queria discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? 
  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Com a máxima vênia ao relator, voto contra o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Voto contrário ao relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Também vou acompanhar o voto 
contrário por acreditar que é matéria de Defesa 
do Consumidor. 
 Então, nesse caso específico, será 
necessário que... 

Vou pedir ao deputado Enivaldo dos 
Anjos para fazer um relatório divergente, para 
que a gente possa colocar em votação essa 
matéria. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, o nosso relatório divergente 
é que a matéria deve, como foi manifestado 
pela maioria da comissão e em face do interesse 
do assunto e até mesmo por estar (Inaudível) 
comparando V. Ex.ª que sempre (Inaudível) 
essas matérias relacionadas ao consumidor 
podem, sim, ser apreciadas e votadas pela 
Assembleia Legislativa (Inaudível) inclusive 
modificar essa questão constitucional, não 
permitindo que os estados tenham (Inaudível) 
Porque em cada estado brasileiro é uma 
situação, cada estado brasileiro tem um uso e 
costume, então num País grande como o nosso, 
se você for ver a legislação para São Paulo 
(Inaudível) para Aracaju, ela é muito 
complicada. Então, acho que os constituintes 
puxaram (Inaudível) por isso o Estado está 
atolado e não consegue andar, não consegue 
caminhar, porque os estados, (Inaudível) não 
têm o direito de discutir as questões que são de 
uso e costume (Inaudível) Por essa razão, sou 
pela constitucionalidade da matéria. 
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Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Em discussão o relatório do deputado 
Enivaldo. (Pausa)  

Não havendo quem queria discutir? 
 Em votação. 

Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 

 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Com o relator, o relatório. 
    

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Rafael? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto contrário. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Vou votar favorável. 
 Então, aprovado o relatório do deputado 
Enivaldo dos Anjos, pela constitucionalidade da 
matéria. 
 O item 10, o relator é o deputado 
Gandini, então, passar para o item 13. 
 Projeto de lei de autoria do deputado 
Gandini, que dispõe sobre a divulgação em 
delegacias de polícia do direito do 
ressarcimento do IPVA das vítimas de roubo ou 
furto de veículo automotor terrestre no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
 O relator é o deputado Coronel Quintino, 
a quem eu gostaria de passar a palavra, neste 
momento, para que ele possa relatar a matéria. 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Ok. Presidente, em que pese a 
relevância, a nobreza e o interesse do tema, 
nosso voto é pela manutenção do despacho 
denegatório do excelentíssimo senhor 
presidente da Mesa, uma vez que invadiu 
competência afeta à administração do poder 
público Executivo. Então, inconstitucionalidade 
formal. 
 Esse foi o nosso voto. Pela 
inconstitucionalidade e manutenção do 
despacho denegatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok, meu amigo deputado Quintino. 

 Em discussão o relatório do deputado 
Quintino.  
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente! 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Concedo a palavra ao deputado 
Enivaldo dos Anjos. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Eu já vou usar a palavra votando, apenas para 
esclarecer e pedir vênia ao ilustre deputado 
Quintino, porque vou contrariá-lo, 
respeitosamente, porque eu entendo também 
que essa matéria tem relação com o 
consumidor. 
 E essa situação precisa ser debatida na 
Assembleia porque não tem nada mais injusto 
do que você ter um carro roubado e você ter 
que continuar pagando IPVA, pagando os 
impostos, para você não ter seu nome envolvido 
no Serviço de Proteção ao Crédito, e o Governo 
não dá nenhuma solução para isso. Isso já 
acontece desde a existência do IPVA, todo 
mundo reclama disso, e o Governo é incapaz de 
apresentar uma saída. Então, se o Governo, que 
é quem deveria ter a iniciativa, na visão da 
Constituição, mas agora, com a renovação da 
Constituição Federal no sentido de que matéria 
de consumidor a Assembleia pode legislar, 
entendo que devemos permitir que esse debate 
aconteça e, de repente, ter até um acordo da 
Assembleia com o Governo para poder ajustar 
isso aí. Porque quem tem esse problema de 
carro roubado, e tem esse problema de carro 
danificado, ou qualquer tipo de problema em 
que está impedido de usar o veículo, ele fica 
pagando imposto, pagando taxa de renovação 
de licenciamento. Quer dizer, isso é a maior 
injustiça com o consumidor. O Estado tem que 
ter capacidade de resolver esses problemas, e 
não dizer que a lei impede e você ficar 
obrigando a desembolsar o seu dinheiro para 
poder pagar uma situação irreal. 
 Como a Assembleia é composta de 
representantes diretos e legítimos dos anseios 
da população, eu, em homenagem àqueles que 
têm esse tipo de problema, que 
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permanentemente usam das redes sociais para 
questionar os deputados, gostaria de pedir 
vênia ao deputado Quintino para votar contra o 
parecer dele, que a gente possa permitir essa 
discussão no plenário e, quem sabe, da 
discussão surgir uma luz para resolver.  
 Esse problema é mais ou menos parecido 
com o problema dos carros roubados e 
apreendidos. Porque nós só temos um perito no 
Estado e ele trabalha dentro do tempo dele e, às 
vezes, depois de o carro apreendido no pátio 
você leva dois, três meses para retirar o veículo. 
Quer dizer, nós temos que resolver essas 
questões, que a população cobra do poder 
público decisão. Não é porque o Estado tem só 
um perito que o sujeito é obrigado. Quer dizer, 
entrega o carro em cautela à pessoa. Provando 
com documento que é dona do carro, entrega o 
carro para ela até o dia em que até surgir a 
possibilidade de fazer perícia. Então, esse 
assunto é um assunto que gostaria de debater 
na Assembleia para achar uma solução junto ao 
Governo do Estado. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Gostaria de falar também, 
presidente... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Rafael Favatto, como vota? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Não, gostaria de falar também já 
que está na discussão ainda... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Pode ficar à vontade. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu acho que o deputado Enivaldo 
entrou num tema pertinente da matéria, até 
porque o projeto visa só a informar. 
 E quero até fazer uma emenda no 
projeto, sugerir que o presidente acate. Agora 
nós estamos num momento de pandemia, a 
maioria das ocorrências estão sendo feitas de 
maneira on-line. Que essa informação também, 
quando o dono do veículo que for acometido de 
furto estiver fazendo a sua ocorrência on-line, 
no final da ocorrência, já informe também de 

maneira on-line que ele tem esse direito de 
recorrer e requerer o imposto pago do ICMS e 
do IPVA de volta, no caso. 
 Então, essa é a minha emenda também 
ao projeto, que eu gostaria que o presidente 
acatasse também e colocasse em discussão 
junto com o projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu estou percebendo então que o 
projeto, que o relatório... 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Oi? 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
No caso aí, não sei se vou antecipar V. Ex.ª, se é 
isso que V. Ex.ª falaria, mas eu não estou 
esperando nem V. Ex.ª molhar o bico, mas eu 
entendo que isso só se nós derrubarmos o 
parecer. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É isso que eu ia falar, é isso que eu ia 
falar. Porque o relatório do deputado Quintino, 
ele vai ser derrotado. Então, eu vou colocá-lo 
em votação, vai ser derrotado e vai ter que fazer 
um relatório concorrente. E esse relatório 
concorrente, eu vou, inclusive, logo em seguida, 
passar para o deputado Rafael Favatto para ele 
fazer o relatório concorrente. Aí, ele já inclui a 
emenda. Mas, primeiro, seguindo o rito aqui, eu 
preciso colocar em votação. 
 Como vota então no relatório do 
deputado Quintino? O deputado Enivaldo vota... 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – Já 
manifestei, eu voto contra o voto do relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Rafael Favatto, como vota? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto contra, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, também vou votar nesse 
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momento não contra o relator, que é nosso 
grande amigo e um excelente deputado, mas 
contra o relatório e concedo a palavra ao 
deputado Rafael Favatto para que ele... 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Deputado Vandinho, a deputada Janete já está, 
já se encontra na comissão 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputada Janete? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 

também contra. E o deputado Rafael não pode 
fazer o relatório porque o voto dele foi 
divergente. Não foi divergente. Desculpa. Tem 
que ser quem teve voto divergente...  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Não. O Rafael Favatto votou contrário. 
E agora é necessário que um deputado faça o 
relatório divergente.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu achei 

que ele tivesse votado a favor.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Não. E aí eu concedo a palavra ao 
Rafael Favatto, para que ele possa fazer o 
relatório divergente. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, eu gostaria de alertar o 
deputado Rafael Favatto que nós estamos 
apreciando o despacho denegatório. Nós não 
podemos apresentar emenda agora. Ele tem 
que fazer o relatório do despacho denegatório 
para o projeto ir para o plenário e lá, aí, sim, 
fazer a emenda depois. Agora nós estamos só 
rejeitando o despacho denegatório.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Despacho denegatório. Depois ele vai 
voltar para a Comissão de Justiça e, aí, sim, pode 
ser feita a emenda. Verdade, deputado 
Enivaldo.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – É. Eu percebi aqui também, que 

eu estava lendo o projeto. Na realidade, então, 
faço o voto divergente, pela constitucionalidade 
e a queda do despacho denegatório da Mesa 
Diretora. Então, contrário ao despacho 
denegatório. Nosso voto divergente, senhor 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão o relatório do deputado 
Rafael. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Voto com a divergência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota a deputada Janete? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Também 

acompanho a divergência.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Eu parabenizo a preocupação do 
deputado Enivaldo. Parabenizo também a 
preocupação e a exposição do deputado Rafael 
Favatto, porém voto contrário ao atual 
relatório.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Rafael já fez o relatório 
divergente. Eu vou acompanhar. Então, cai o 
despacho denegatório e a matéria continua a 
sua tramitação.  

Projeto de Lei n.º 503/2019, de autoria 
do deputado Xambinho, que institui trecho da 
estrada municipal no Plano Rodoviário Estadual, 
trecho entre Pinheiros e Pedro Canário. Quem é 
o relator é o deputado Coronel Alexandre 
Quintino, a quem eu gostaria de passar a 
palavra neste momento.  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, trata-se do Projeto 
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de Lei n.º 503/2019, do ilustríssimo deputado 
Alexandre Xambinho, que recebeu o parecer da 
Procuradoria de incondicionalidade. E nosso 
relatório é pela inconstitucionalidade formal, 
bem como da Emenda Substitutiva n.º 01/2019, 
de autoria do deputado Alexandre Xambinho e 
do ex-deputado Freitas, por conter vício de 
inconstitucionalidade formal. Apontamos o art. 
63, parágrafo único, incisos III e VI; art. 91, 
inciso I, da Constituição Estadual, e 
inconstitucionalidade material também por 
violação ao art. 17, da Constituição Estadual, e 
do art. 18, da Constituição Federal.  

Este é o nosso parecer pela manutenção 
da inconstitucionalidade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão o relatório do deputado 
Quintino. (Pausa) 

Não havendo quem queria discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Peço desculpas ao deputado 
Quintino, mas vou votar contra. Conheço esse 
trecho lá e realmente há necessidade, e a 
sensibilidade do deputado Xambinho foi 
importante. Voto contrário ao relatório do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, meu 
amigo.  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) - Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos?  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) –

 Senhor presidente, eu não consegui alcançar o 
argumento do eminente relator, porque é 
useiro e vezeiro a Assembleia titular nome de 
estradas. Estrada normalmente é municipal, e o 
deputado tem poderes constitucionais para 
oferecer projeto estabelecendo a inclusão do 
trecho de municipal para estadual. Eu não vejo 
inconstitucionalidade, até porque já tem 
centenas e quase milhares de projetos 
aprovados na Assembleia nesse sentido.  

Eu aqui vejo nesta Mesa a deputada 
Janete, que me parece tem um número de 
mandatos bom; dos presentes aqui o deputado 

Vandinho também, que já foi deputado antes, e 
sempre foi aprovado. Então, eu não estou 
conseguindo alcançar esse argumento da 
inconstitucionalidade de você passar trecho 
municipal para trecho estadual.  

Então, se o deputado relator não quiser 
atender ao nosso apelo de modificar o seu 
relatório eu vou pedir vênia, com todo respeito, 
mas vou votar também contra o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) - Agradeço ao deputado Enivaldo.  

Alguém está com o microfone aberto, 
toma cuidado aí porque tem vazado alguns 
sons. Ok? 

Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 

entendo que aqui o deputado não pede para 
estadualizar o trecho, porque fica incluído no 
plano rodoviário estadual o trecho da estrada 
municipal. Quer dizer, ele quer incluir, mesmo 
sendo municipal, esse trecho no Plano 
Rodoviário Estadual, que aí vai levar 
infraestrutura para poder estar certamente 
melhorando, recapeando. Eu não sei como que 
é a estrada, se tem asfaltamento, se tem 
recapeamento, mas entraria nesse plano 
rodoviário, só que é municipal de fato, 
deputado Enivaldo. Primeiro, teria que entrar 
com um projeto estadualizando o trecho; 
estadualizando o trecho aí sim entrar no plano 
rodoviário. Caso contrário, é uma decisão de 
Governo mesmo, que tem que entrar com a 
Prefeitura, e o Governo pode fazer pela 
Prefeitura. 

Então, neste caso, no meu 
entendimento, cabe indicação. Por isso eu vou 
acompanhar o deputado Quintino, porque não 
dá para a gente passar tudo aqui. Eu sei que a 
gente está passando coisas que são importantes 
para poder discutir, porque é importante a 
discussão, mas depois isso vira uma bola de 
neve e vai para o Plenário e a gente não tem 
como resolver. Aí vai para o governador, e tem 
uma falsa sensação do povo de Pedro Canário 
de que vai ser resolvido e é vetado, porque a 
matéria de fato do jeito que ela está aqui é 
inconstitucional. Se ele tivesse pedido a 
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estadualização do trecho, aí sim caberia, mas 
ele pede que bote um trecho que é municipal 
no Plano Rodoviário Estadual. 

Então, para mim nesse caso cabe 
convênio do Estado com a Prefeitura de Pedro 
Canário. Por isso, eu vou acompanhar o relator. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhor presidente, eu gostaria de fazer duas 
observações. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Tá, deputado Enivaldo. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Uma para homenagear a deputada Janete que 
tem tudo para ser uma parlamentar federal, o 
que seria realmente uma boa coisa para o 
Espírito Santo. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu apoio 
e eu topo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Mas eu tenho receio desse entendimento, 
porque eu acho que quem tem que dizer não, 
definitivamente, é o Plenário, e não uma 
comissão. Eu acho que a decisão final do 
Parlamento tem que ser pelo Plenário da Casa, 
com todos os deputados participando.  

Agora, eu queria fazer o segundo apelo 
que é o seguinte, nós sobrestarmos essa 
matéria e a comissão convidar o deputado 
Xambinho, que é suplente desta comissão, para 
que ele pudesse defender esse projeto na nossa 
comissão. Porque nós temos tido esse carinho 
com todos os deputados, e ele, como é suplente 
da comissão, se V. Ex.ª acolhesse e os demais 
deputados presentes, pudesse sobrestar e V. 
Ex.ª convidar ele para a próxima reunião para 
ele dizer exatamente a colocação que a 
deputada Janete falou, do que ele está 
querendo fazer ou se ele poderia apresentar 
uma emenda, então, estadualizando, em 
homenagem a esse fato dele ser suplente da 
comissão. Eu gostaria de fazer essa proposta e 
que V. Ex.ª consultasse os demais membros da 
comissão. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Da minha parte, sem problema. Já 
estava na parte de votação.  

Paulo Marcos, como presidente, eu 
posso, mesmo na fase já de votação... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – V. 

Ex.ª pode até demitir o Paulo Marcos agora, se 
V. Ex.ª quiser. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É, acho que a Procuradoria não está 
muito presente hoje, não. 

 
O SR. PAULO MARCOS LEMOS – 

Deputado, eu acho que os membros 
deliberando, o seu colegiado acho que pode 
seguir a deliberação dos membros, o seu 
colegiado. Sugestão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, eu gostaria de colocar para a 
apreciação dos demais membros, inclusive do 
relator, deputado Coronel Quintino, essa 
proposta do deputado Enivaldo. Da minha 
parte, sou favorável. Inclusive, eu acho 
importante, em alguns momentos, a gente 
chamar os colegas que não fazem parte da 
comissão, mas que têm projetos aqui, ou são 
suplentes, como é o caso do deputado 
Alexandre Xambinho. Eu sou favorável, mas 
preciso consultar o relator da matéria, deputado 
Coronel Quintino, sobre essa proposta do 
deputado Enivaldo dos Anjos. 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) – Excelência, sou favorável, sim, sem 
problemas. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Então, eu percebo que os demais 
também serão. 
 Deputada Janete, algum óbice? 
Deputado Rafael? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Não, 
nenhum óbice. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Então, gostaria... Oi? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – 
Considero que valoriza esse debate. O deputado 
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Xambinho é um deputado que pensa grande, 
pensa o estado todo. É bom que se valoriza o 
debate. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ok. Então, gostaria de pedir aos 
técnicos da comissão que pudessem convidar 
para a próxima reunião o deputado Xambinho. 
Eu, estando com ele, também falarei, para que 
ele possa estar na próxima reunião defendendo 
essa matéria. Ok? 
 
 O SR. PAULO MARCOS LEMOS - Ok, 
deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Tá. Obrigado. 
 O item 15 eu vou pular, porque o relator 
não está presente. 
 Item 16. Projeto de autoria do deputado 
Capitão Assumção, que dispõe sobre a proibição 
de cobrança de frete pelos estabelecimentos 
comerciais quando o consumidor adquirir 
produtos pelas plataformas digitais e opte por 
buscar pessoalmente no estabelecimento e dá 
outras providências.  

Neste momento, gostaria de passar a 
palavra ao deputado Enivaldo dos Anjos, que é o 
relator da matéria. 
 
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhor presidente, essa matéria, Projeto de Lei 
n.° 578, é um projeto interessante que também 
está relacionado com o direito do consumidor e 
que tem, realmente, causado muito problema, 
principalmente depois da pandemia, quando 
passaram a ocorrer mais esses casos, em face de 
todo mundo estar utilizando da internet, para 
fazer compras e para atender as suas 
necessidades. 
 Então, é uma matéria atualizadíssima e a 
que nós vamos dar o parecer pela rejeição do 
despacho denegatório e dizer aos demais 
deputados que a Procuradoria da nossa 
Assembleia também pensou assim. E nós 
estamos atualizando os nossos pareceres em 
face da mudança tão defendida na comissão, 
desde o início, pelo deputado Vandinho. E 
mostra a modificação da Constituição Federal, 

que permite que as Assembleias Legislativas 
possam legislar, possam tratar desse assunto, 
objetiva e diretamente, e submeter à votação 
do plenário.  

Então, o meu parecer é pela rejeição do 
despacho denegatório.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Em discussão o relatório do deputado 
Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

(Inaudível) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado, está muito baixo o seu 
som, aí. E não estou... Não ouvi nada.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – O meu? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – O 

meu? O meu é que está forte! 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – O seu está forte. É o do Vandinho 
que está fraquinho.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – É 

o tamanho do dono do som, não é? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – É proporcional, não é? Porque 
está forte... (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – (Inaudível) 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - Eu voto 

com o relator, Vandinho.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Melhorou o som? (Pausa) Melhorou? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Agora melhorou! Agora ficou do 
tamanho...  
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
(Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – (Inaudível) deputada Janete de Sá.  
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – E 

ele fica chamando Serra de metrópole, não é? 
Não tem nem internet na Serra, direito.  

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

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Vocês estão me ouvindo, ou não? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Agora, sim! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Deputado Rafael, você falou como é 
que você vota?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto com o relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Acho que eu não estou ouvindo mais 
ninguém.  

Vocês estão me ouvindo, ou não? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Sim. Eu estou ouvindo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Agora eu estou te ouvindo, também. 
Como V. Ex.ª vota? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu voto com o relator.   
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Com o relator? (Pausa) 

Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Coronel Quintino, V. Ex.ª está sendo... Está 
pedindo o voto de V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Quintino? (Pausa) 

Deputada Janete, como vota? (Pausa) 
Não estou ouvindo! 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Eu voto com o relator. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Já votei, 
meu filho! Voto com o relator. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Eu voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, muito obrigado! Ouvimos, 
deputado Quintino. 

Aprovado por unanimidade a rejeição do 
despacho denegatório, que foi o relatório do 
deputado Enivaldo dos Anjos, com relação ao 
Projeto n.º 578/2019. 

Vamos para o item 17. (Pausa) 
O relator não está presente. Item 18, o 

relator é o deputado Coronel Quintino.  
Deputado Coronel Quintino, está 

ouvindo? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Estou ouvindo bem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, está bom!  

O projeto é de autoria do deputado 
Capitão Assumção e estabelece critérios para 
venda de produtos químicos precursores ou 
capazes de serem empregados na preparação 
de drogas, e dá outras providências. 

Concedo a palavra ao deputado Coronel 
Quintino para que ele possa relatar a matéria. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, esse projeto 
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recebeu o parecer da Procuradoria pela 
manutenção... Sofreu o despacho denegatório 
da Mesa; pela Procuradoria, a manutenção do 
despacho denegatório; e o nosso relatório é 
pela inconstitucionalidade do projeto e 
consequente manutenção do despacho 
denegatório do presidente da Mesa Diretora. 

Verificamos inconstitucionalidade formal 
do presente projeto, posto que o seu escopo 
acaba por criar novas obrigações às secretarias e 
órgãos do Governo do Estado, não sendo 
possível a implementação do programa sem a 
efetiva implementação dos diversos órgãos e 
secretarias dos demais poderes, em infringência 
ao art. 63 da Constituição Estadual, pois infere 
na organização administrativa do poder 
estadual. 

Esse é o nosso parecer. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Quintino, eu posso até estar... Não sei 
se pela ementa eu entendi errado, mas não é 
que estabelece critérios para venda de produtos 
químicos? Eu acho que não tem algo a ver com 
administração pública. Posso estar enganado, 
também, não é? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Não, acho que não! 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Mas, ok! Esse é o relatório de V. Ex.ª, 
não é? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - É!  
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. É porque entendi que são critérios 
de venda de produtos químicos. E aí, no caso, eu 
entendi como uma matéria de Defesa do 
Consumidor, e não algo que pudesse interferir 
na administração pública, nas secretarias. Mas, 
como neste momento aqui, estou sem o projeto 
como um todo, posso estar equivocado 
também, mas vou colocar em discussão a 
matéria, o relatório do deputado Coronel 
Quintino.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, gostaria de 

discutir porque se trata de vendas de produtos 
químicos, precursores ou capazes de ser 
empregados na preparação de drogas, e dá 
outras providências.  

Então, cria algum critério, igual ao que 
foi trocado para ser… eu estava apresentando o 
relatório, das farmácias, são indústrias químicas 
aqui do estado, estabelecimentos químicos que 
vão ter, provavelmente, que informar quem 
está comprando, para quê está comprando. 
Alguma coisa nesse sentido. Mesmo não tendo 
o projeto.  

Eu vou divergir do voto do deputado 
Coronel Alexandre Quintino. A gente tem que 
reprimir a venda de droga no estado do Espírito 
Santo, e essa é uma das maneiras, também, a 
gente acha, rastreando. Igual ao projeto do 
deputado Danilo Bahiense, rastreando vendas 
dos fogos de artifício. Então aqui, rastreando os 
precursores dos produtos químicos que vão 
gerar, por exemplo, acetona, benzenos e demais 
produtos utilizados na fabricação de drogas, a 
gente vai estar ajudando a Polícia e no combate 
ao crime organizado no estado do Espírito 
Santo.  

Então, vou divergir do voto do Coronel 
Alexandre Quintino, nesse sentido. Já estou 
fazendo aqui uma justificativa do porquê da 
divergência, mas essa... (Inaudível) 
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O deputado Rafael deixou mais claro 
também para mim, neste momento, entender o 
objetivo e a ementa do projeto.  

Ainda em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Como vota o deputado Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto contrário ao meu amigo 
relator, deputado Coronel Quintino.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos?  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Senhor presidente, essa matéria é mais uma 
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motivação – no início da sessão eu e o deputado 
Quintino conversamos sobre isso – de nós 
termos a Comissão de Justiça no final. Porque, 
veja bem, pela leitura da ementa aqui, dá para 
entender que é uma regra federal que teria que 
definir isso, onde fabrica e não onde consome. 
Mas, pela explicação do deputado Rafael 
Favatto, nós também podemos ter aqui 
indústria química que possa produzir. 

Então, acho que esse projeto ir para 
debate no Plenário vai ajudar a esclarecer aos 
deputados exatamente o que o autor está 
querendo dizer, se é em relação aos produtos 
produzidos no Espírito Santo ou se é com 
relação aos produzidos no Brasil. Porque se for 
produzido no Brasil, a regra tem que ser federal 
para as indústrias conseguirem colocar no 
mercado.  

Então, com todo o respeito, peço vênia 
ao deputado relator para votar contra o 
relatório dele.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado...  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Presidente, pela ordem! 
  
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado   Coronel Alexandre Quintino.  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Só para informar, em contato com a 
assessoria, o que me passaram também é que 
esse projeto de lei trouxe algumas incumbências 
ao Estado em algumas ações de fiscalização em 
relação a esses produtos. Na verdade, foi por 
isso que tanto a Mesa quanto este relator 
mantiveram o parecer pela 
inconstitucionalidade. Só por isso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Entendi. Então, quando V. Ex.ª 
mencionou no relatório a questão de 
interferência na administração pública foi por 
conta desse voto de algumas obrigações de 
fiscalizações no Estado. É isso?  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Exatamente. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Quintino. 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu vou 
acompanhar o relator por conta do que ele 
colocou. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, tem dois votos. Eu – foi na 
discussão ainda – deputado Enivaldo e 
deputado Rafael ainda não votaram 
oficialmente. Votaram? 
  

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Eu já votei oficialmente através da minha 
argumentação. 
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então o deputado Enivaldo e o 
deputado Rafael votaram contrários ao 
relatório; e a deputada Janete e o deputado 
Quintino, obviamente, então está em dois a dois 
e cabe a mim desempatar isso. E aí eu vou, 
como sempre votar para que o projeto continue 
tramitando.  

Então vai ser necessário um voto 
divergente. E pela bela explicação, eu gostaria 
de pedir ao deputado Rafael Favatto que fizesse 
o voto divergente.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu voto pela 
derrubada do despacho denegatório da Mesa 
Diretora e pela tramitação do presente projeto 
por achar pertinente, até similar ao projeto do 
deputado Enivaldo, dos fogos de artifício, na 
realidade, corrigindo aqui, tinha falado 
deputado Danilo, mas foi o deputado Enivaldo 
que fez o projeto dos fogos e, na realidade, é a 
mesma matéria, praticamente, também tem 
alguma obrigação do Estado para fiscalização.  

Mas eu acho que nós temos diversas 
estruturas do Estado que já fiscalizam tantas 
coisas, a Vigilância Sanitária já fiscaliza essas 
indústrias químicas rotineiramente no estado do 
Espírito Santo. Tem uma indústria química aqui 
em Vila Velha, ali na região de Terra Vermelha, 
que hoje ela está voltada para a produção só de 
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álcool a setenta por cento para nossa 
população, até porque aqui no estado do 
Espírito Santo não caiu essa produção de álcool 
e supriu a nossa necessidade aqui dentro até em 
virtude de essas indústrias químicas estarem 
aqui no estado do Espírito Santo.  

Então, eu gostaria de fazer o voto pela 
derrubada do despacho denegatório e pela 
tramitação do presente projeto, até para que a 
gente possa acertá-lo na Comissão de Justiça e 
nas demais comissões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Então, votos favoráveis meu e do 
deputado Enivaldo dos Anjos; com certeza 
contrário da deputada Janete e do deputado 
Quintino. Então, três votos a dois e a matéria 
segue tramitando. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 

Senhor presidente!  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) – Senhor presidente! 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – Eu 
só gostaria de alertar a deputada Janete, que ela 
tem a possibilidade de, estando apreciando 
agora o relatório o deputado Rafael, refazer o 
voto, porque ela é presidente da Comissão de 
Agricultura e esse assunto tem a ver com a área 
da agricultura. 

  
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) – Senhor presidente! 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – E 
o argumento de que a matéria vai trazer 
despesa é frágil, porque a estrutura de 
fiscalização do Estado já existe. O Estado não 
cria uma estrutura só para fiscalizar isso, ele cria 
a estrutura para fiscalizar vários segmentos.  

A questão, por exemplo, que foi citada aí 
– com erro do autor do projeto, mas depois 
corrigido pelo deputado Rafael – dos fogos, é 
também uma comunicação que é feita. Não há 
proibição de venda, é só comunicar quem 
comprou. Então, se você enviou ofício para o 

Batalhão, você está dando uma informação do 
que está ocorrendo.  

Então, eu acho que, como essa matéria 
tem reflexo na agricultura, eu estou, de maneira 
carinhosa, provocando a minha futura deputada 
federal, e até quem sabe senadora da República, 
para poder ver a possibilidade de rever, porque, 
evidentemente, esse projeto trata de interesse 
da agricultura.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Eu – me 
dá licença, deputado Vandinho, para falar –  
tendo a concordar com o deputado Enivaldo. 
Realmente, eu fui na direção do deputado 
Quintino por dar atribuição, mas, mesmo que 
seja, deputado Quintino, para discutir essa 
questão, eu acho que vale a pena rever o voto 
para a gente discutir essa matéria, porque esse 
problema é um problema grave e precisa de 
uma solução. Quem sabe na discussão a gente 
encontre o caminho com o Governo.  

Obrigada, deputado Enivaldo. Eu vou 
seguir a sua orientação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Deputado Quintino também tinha 
pedido a palavra.  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) – Não! Está resolvido. É porque surgiu uma 
dúvida. Eu não sei se a Procuradoria está na 
Casa, na Assembleia. Está aí na sala? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Está sim, deputado. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – É, porque me parece... É porque a 
deputada Janete desempatou, mas eu creio que, 
quando empata, não é o presidente que 
desempata. Eu acho que o projeto precisa 
retornar à pauta e, para a próxima sessão, 
havendo empate, aí sim ele pode desempatar. 
Eu creio que seja dessa forma, com a devida 
vênia. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 
Mas o problema é que não houve empate. O 
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presidente vota normalmente. Não houve 
empate; houve derrota da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Quintino, quando há empate, 
com o voto do presidente, realmente fica para a 
próxima sessão, mas, neste caso específico, 
ficou três a dois, porque o presidente, também, 
tem direito a voto. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Ok. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, ficaram os votos dos deputados 
Enivaldo, Rafael, Janete e o meu, então, quatro 
votos a um para que a matéria continue 
tramitando. 

E aí eu vou passar para o item n.º 19, que 
também tem como relator o deputado 
Alexandre Quintino, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos de 
hospedagem manterem funcionário com 
qualificação técnica para procedimento de 
segurança em situações de risco. 

 A autoria desse projeto, dessa matéria é 
do deputado Carlos Von e eu concedo a palavra 
ao deputado relator, Alexandre Quintino. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Projeto de Lei n.º 582/19, deputado 
Carlos Von. A ementa dispõe sobre a 
obrigatoriedade de os estabelecimentos de 
hospedagem manterem funcionário com 
qualificação técnica para procedimento de 
segurança em situações de risco e dá outras 
providências. 

Ele já teve parecer da Procuradoria pela 
constitucionalidade e o nosso parecer, também, 
é pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade, boa técnica legislativa do presente 
projeto de lei. Esse é o nosso voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Mais uma matéria de defesa do 

consumidor que eu coloco em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
com o relator, também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Rafael Favatto?  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto com o relator, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Aprovado por unanimidade e já... 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Deputado Vandinho.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Marcelo Santos, desculpa, V. 
Ex.ª.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Eu também acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Está bom, deputado Marcelo. Não tinha 
visto que V. Ex.ª estava presente.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Não apareci, só minha voz. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Está  bom, só a voz.  
Projeto de Lei n.° 633/2019, que também 

tem como relator o deputado Alexandre 
Quintino, esse projeto é de autoria do deputado 
Alexandre Xambinho, que dispõe sobre a 
isenção de pagamento de valores a título de 
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inscrição em concursos públicos no Espírito 
Santo. Deputado Quintino com a palavra.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, esse projeto já 
recebeu parecer da Procuradoria pela 
constitucionalidade e o nosso parecer também, 
após leitura do presente projeto, é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. Esse é o nosso voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Em discussão o relatório do deputado 
Alexandre Quintino pela constitucionalidade da 
matéria. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Queria parabenizar o relatório do 
deputado Coronel Alexandre Quintino. O 
brilhante relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ainda em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota...o deputado Rafael já vota 

favorável. Já adiantou aí a posição do brilhante 
relatório.  

Como vota o deputado Enivaldo dos 
Anjos?  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota a deputada Janete de Sá?  

 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota o deputado Marcelo Santos?   
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Aprovado por unanimidade. Eu vou 
passar agora para o item vinte e três, visto que 
os itens vinte e um e vinte e dois o relator não 

se encontra presente. No item vinte e três é um 
projeto de autoria do deputado e Delegado 
Lorenzo Pazolini, que altera a Lei n.º 10.322, que 
obriga as farmácias do estado que participam do 
programa Farmácia Popular a fixarem em suas 
dependências, em local visível a relação dos 
remédios contemplados por esse programa. O 
relator dessa matéria é o deputado Enivaldo dos 
Anjos, que gostaria de conceder a palavra neste 
momento. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) – 
Senhor presidente, avaliando esta matéria, e 
percebendo a intenção do relator, resolver o 
problema que, o que eu vou falar agora aqui, eu 
sei que vai contrariar alguns farmacêuticos, mas 
é uma realidade, que muitos omitem esses 
produtos que são da Farmácia Popular para 
poder vender o produto que é de marca, dando 
ao consumidor carente, ao consumidor pobre, 
um desconforto e uma falta de informação do 
que ele pode realmente utilizar. 

O Governo, ao credenciar as farmácias 
comerciais a utilizarem os produtos populares 
para venda, existe, por alguns maus 
comerciantes, não são todos, evidentemente 
são poucos, mas eles omitem o produto para 
poder vender o produto de marca. Quer dizer, 
nunca esses maus comerciantes apresentam o 
produto logo da Farmácia Popular, o produto 
barato, ou o produto a que tenha acesso o 
consumidor de baixa renda. 

Então, eu vejo neste projeto um projeto 
que vai dar uma boa discussão e que todos os 
deputados poderão ter a oportunidade de 
consultar as suas bases com relação a essas 
informações de que são realmente costumeiras 
em todo o nosso estado. 

A Procuradoria também entendeu que a 
matéria é constitucional, nós já ainda mais 
aliviados de ter que rejeitar o parecer, estamos 
também votando pela constitucionalidade, em 
consonância com o que pensa a nossa iminente 
Procuradoria, que é uma das melhores 
Procuradorias das Assembleias Legislativas do 
Brasil. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – O deputado Enivaldo, relatório pela 
constitucionalidade da matéria. 
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Em discussão o relatório do deputado 
Enivaldo dos Anjos. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) – Presidente, eu gostaria de discutir 
e agradecer o relatório do deputado Enivaldo, 
com certeza vou acompanhá-lo, mas eu gostaria 
de pedir à Procuradoria que fizesse um 
levantamento melhor na Casa. Eu acho que já 
tem um projeto similar a esse, acho que na 
legislatura passada ou na anterior.  

Quando surgiu a Farmácia Popular, acho 
que nós fizemos, através da Comissão de Saúde, 
um projeto semelhante a esse já, que obriga as 
farmácias. Tanto que todas as farmácias, a 
gente vai nas farmácias, já têm afixada essa 
listagem do remédio popular. Elas até dão umas 
cartilhazinhas com esses medicamentos.  

Mas, com certeza, se não tiver, se tiver 
regulamentando, mas, quase que cem por cento 
de que já tem essa lei aí na Casa. Não sei se a 
deputada Janete ou o deputado Marcelo se 
lembram, por serem da Comissão de Justiça. 
Acho que, quase que com certeza, já tem uma 
lei dessa. Acho que os dois estão balançando a 
cabeça de sinal de positivo, mas, assim, vamos 
acompanhar e depois a Procuradoria pode falar 
sobre isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ainda em discussão o relatório do 
deputado Enivaldo. (Pausa) 
 Não havendo mais quem queira discutir, 
em votação. 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
–Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) –Deputada Janete, como vota? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O deputado Rafael já adiantou o voto 
favorável. 
 Deputado Coronel Quintino? 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O deputado Enivaldo é o relator, eu 
também vou votar favorável. 
 Então, aprovado por unanimidade. 
 Neste momento, eu gostaria – nós 
chegamos ao nosso topo da reunião, já duas e 
quatorze, e o nosso prazo é duas horas e quinze 
– gostaria de agradecer a todos pela presença. 

Conseguimos, hoje, fazer um trabalho 
em várias matérias, é verdade que ainda tem 
muita coisa pela frente, mas, a gente continua, 
na próxima semana, as atividades. 
 Que Deus abençoe a todos, os servidores 
da Casa, os parlamentares que participaram da 
reunião.  
 Nada mais havendo a tratar, eu declaro 
encerrados os trabalhos da Comissão de Justiça. 
 Boa tarde, e que Deus abençoe a todos! 
 
 

 

TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 
1.o DE JULHO DE 2020. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Boa tarde a todos, boa tarde aos 
deputados da comissão que se fazem 
presentes nesse momento, deputado Sergio 
Majeski, deputado Dary, deputado Emílio 
Mameri. Boa tarde também a todos os nossos 
convidados. 

 Havendo quorum, eu declaro abertos os 
trabalhos dessa reunião extraordinária da 
Comissão de Educação, que tem como 
principal objetivo discutir a volta, a possível 
volta, às aulas na educação. 

Gostaria muito, neste momento, mais 
uma vez, de agradecer imensamente a todos 
que se dispuseram a fazer esse debate junto 
conosco. A Comissão de Educação tem uma 
prática de debater muito os assuntos e não 
poderia ser diferente nesse caso. Eu gostaria, 
inclusive, de publicamente falar sobre a 
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intervenção, o deputado Sergio Majeski 
dialogou muito comigo para que a gente 
pudesse chegar aqui neste momento. 

Eu só gostaria de pedir, quem não estiver 
falando, para tomar cuidado com os 
microfones, ok? Para deixar os microfones 
fechados. 

Eu não estou como administrador, 
organizador, então, peço para quem estiver 
como organizador, os técnicos da Casa, que 
possam desligar o microfone ou então me 
passar aqui essa função de administrador, 
porque estão vazando áudios. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Vandinho, tem que passar a 
administração para o senhor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É isso que estou pedindo... (Inaudível) 
 
A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – 

Boa tarde, todos me ouvem?  
Doutora Gilda, do Lagebes. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Artel está com o microfone ligado, 
Gilda está com o microfone ligado. 

 
A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – 

Muito Obrigada deputado Vandinho Leite, pelo 
convite feito ao Lagebes, Ufes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Um prazer. 

 
O SR. ARTELÍRIO BOLSANELLO – 

Deputado Vandinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estou ouvindo Artel, pode falar. 
 
O SR. ARTELÍRIO BOLSANELLO – 

Artelírio, do Conselho Estadual de Educação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estou vendo a imagem do senhor 
agora aqui.  

Eu gostaria de pedir para desligar os 
microfones de quem não estiver falando ok? 
Noêmia está com microfone ligado ainda; 
doutor Rogério desligou o microfone. 

Então assim, para a gente se organizar, 
enquanto não me passaram aqui a função 
ainda de administrador.  

Eu gostaria de pedir a colaboração de 
todos, que abrissem os microfones, somente 
na hora que for falar, para que a gente 
mantenha o bom andamento da reunião.  

Muito obrigado. 
Eu vou dispensar, neste momento, a 

leitura da ata, conforme previsto no 
Regimento Interno, vou, também, conforme o 
Regimento Interno, neste momento não fazer 
a leitura…na verdade nós não temos 
Expediente hoje.  

Então, passando para as proposições 
recebidas, temos um Projeto de Lei n.º 
598/2019, de autoria do deputado Lorenzo 
Pazolini, que dispõe sobre a devolução do 
valor pago da matrícula no estabelecimento de 
ensino superior localizado no Espírito Santo. 
Eu vou avocar essa matéria para relatar, serei 
eu mesmo o relator, e vou deixar para próxima 
reunião ordinária da comissão.  

Segunda proposição, recebida do 
deputado Capitão Assumção, Projeto de Lei n.º 
389/2019, que obriga as instituições de ensino 
no estado do Espírito Santo a assegurarem, ao 
aluno com deficiência visual, acesso a 
alfabetização e ao letramento por meio de 
sistema Braile de leitura e escrita. Também 
vou avocar essa matéria para relatar, relatarei 
na próxima reunião ordinária da comissão. 

 Então, sem mais demora, vou passar já 
para a Ordem do Dia, onde eu gostaria de 
deliberar de forma coletiva, pedir aos 
deputados que, neste momento, a gente 
pudesse deliberar, de forma coletiva, o convite 
a todos os representantes das entidades que 
foram convidados previamente para que a 
gente possa deliberar agora, para que a gente 
possa discutir esse tema como e quando as 
aulas deveriam retornar. 

São os senhores convidados, senhor 
Saulo Andreon, assessor de gestão escolar, 
representando a Sedu; Orlei Amaral Cardoso, 
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gerente de vigilância representando a Sesa; 
deputado Dary Pagung, vice-líder do Governo, 
que informou hoje que teria a participação do 
Governo, tanto da Educação quanto da Saúde; 
também do Juliano Mosa Mação, que é chefe 
do Núcleo de Vigilância Sanitária, também 
representando a Secretaria de Estado da 
Saúde; doutora Gilda Cardoso de Araujo, 
representando a Lagebes, obrigado doutora 
Gilda, que já falou, Ufes; doutora Ethel Maciel, 
pós-doutora em Epidemiologia, muito 
obrigado pela presença; doutora Maria Clara 
Pimentel, representando o Ministério Público. 
Doutora Maria Clara está presente? Doutora 
Maria Clara? 

 
A SR.ª MARIA CRISTINA ROCHA 

PIMENTEL – Boa tarde a todos, é Maria 
Cristina Rocha Pimentel, não é Clara não, é 
Maria Cristina. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ah é! Clara é outra, de Serra. É Maria 
Cristina. 

Está certo! 
Doutora me desculpa, obrigado pela 

presença. 
A Noêmia, representando... 
Tem algum microfone em aberto... 

(Inaudível) 
Agora sim!  
O SR. PAULO MARCOS LEMOS – O 

senhor já está como administrador, deputado 
Vandinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Era o Reblin que estava comigo com 
microfone aberto (Inaudível) fechar o 
microfone. 

Representando o Sindipúblicos, Alberto 
Tadeu; o Silvio Nascimento Ferreira, 
representando a Assopaes, junto com 
Aguiberto Oliveira de Lima, os dois 
representando a Assopaes; doutor Rogério 
Nunes Romano, representando a OAB; doutora 
Camilla Tallon Cardoso, representando a 
Comissão da Infância e da Juventude da OAB; 
Artelírio Bolsanello, representante do 
Conselho Estadual de Educação; Daniel 

Barboza Nascimento, representando o 
Conselho Municipal de Educação de Vitória; 
Gilmar Almeida Nogueira, representando o 
Conselho Municipal de Educação de Serra; 
Itamar Mendes da Silva, representando a 
Frente Capixaba de Escola Democrática; 
Aguinaldo Rocha de Souza, representando a 
Padvix Professores Associados pela 
Democracia de Vitória; Ludimila Katrini, 
representante de professores junto também 
com Swami Cordeiro Bérgamo, também 
representando os professores e a Kelli, 
representando o Fórum Municipal de 
Educação de Colatina. 

Gostaria de colocar em discussão esses 
convites com os demais pares. 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação a aprovação dos convites dos 
mesmos. 

Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

aprovação, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota o deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Pela 

aprovação, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota o deputado Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Pela aprovação, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –Aprovado por unanimidade os convites. 
 Eu gostaria neste momento que a gente 

possa criar algumas regras. Nós temos um teto 
de duas horas e meia para esta reunião, até às 
quatro e meia da tarde. Então é importante que 
a gente possa ter um tempo limite para que as 
pessoas possam se pronunciar. A minha 
proposta é que esse tempo limite seja de três 
minutos, para que a gente possa ser o mais 
objetivo possível, porque o resultado final desta 
reunião, com certeza, será um documento 
elaborado pelos técnicos da Comissão de 
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Educação, mostrando o sentimento de todas as 
entidades participantes desta reunião, para que 
a gente possa encaminhar para todos os órgãos 
competentes. 

 Então, neste momento, eu gostaria, 
deputado Dary, talvez como fala inicial, ouvir os 
representantes do Governo sobre o tema e, em 
seguida, ouvir as demais entidades. Mas, claro, 
antes de entrar nesse ponto eu gostaria de ouvir 
as considerações iniciais dos parlamentares e 
gostaria de ouvir o Dary, primeiramente, como 
vice-líder do Governo, com essa proposta para 
que os membros do Governo pudessem falar 
inicialmente. 

 Deputado Dary, considerações iniciais. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, boa tarde a todos! Agora de forma 
oficial. Queria primeiro agradecer a todos os 
participantes, agradecer o Saulo Andreon, o 
Orlei e o Juliano, que eu não identifiquei aqui na 
tela, mas eu acredito que... Ah tá! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu tive a informação, deputado Dary, 
que eles estão tentando entrar. Tecnicamente 
tiveram algum problema. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) –Não! 

Parece que entraram aqui. Está escrito Reblin. 
Não é isso? (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –É! O Reblin está presente. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Ok! Queria 

cumprimentar o nosso querido… 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –Dary, era o microfone do Reblin ligado. 
Pode continuar! 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Ok! 

Queria cumprimentar a V. Ex.ª, cumprimentar a 
todos, agradecer a presença; cumprimentar o 
nosso professor e mestre, Dr. Emílio Mameri; o 
deputado Sergio Majeski, que foi o autor do 
requerimento para discutir esta reunião. 
Cumprimentar todos em nome da doutora 

Ethel. Dizer a satisfação de estar aqui nesta 
reunião. 

 Eu fiz um convite, presidente Vandinho, 
para a Sedu, que está aqui representada pelo 
Saulo e também pela vigilância sanitária. Eu 
acredito que é importante nós ouvirmos o 
Governo do Estado em relação à abertura das 
escolas. 

Eu recebi hoje esta cartilha, Diretrizes 
Operacionais 2020. Não sei se vocês já tiveram 
acesso. E dizer que a minha fala neste momento 
é agradecer realmente a presença de todos e 
quero ouvir, principalmente, os nossos 
convidados. Sintam-se em casa! A Assembleia 
Legislativa, principalmente a Comissão de 
Educação é uma comissão que abre para os 
debates. Nós fizemos aqui um debate muito 
importante que foi a discussão do projeto de lei 
do desconto das mensalidades, né, deputado 
Vandinho? E acredito que através desses 
debates nós chegamos a um denominador 
comum. 

 Então, eu queria aqui parabenizar a 
todos e quero mais ouvir do que falar. Então no 
final a gente faz as nossas considerações.  

Um bom trabalho a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) –Obrigado, deputado Dary, pelas 
palavras. 

Gostaria de passar a palavra neste 
momento ao deputado que fez o requerimento, 
não foi um requerimento por escrito, mas fez 
um requerimento oral, até porque, em dias de 
hoje, estamos com dificuldades presenciais na 
Assembleia. Mas gostaria de passar a palavra, 
neste momento, ao deputado Sergio Majeski 
que sempre debate muitos temas da educação, 
não só aqui, na comissão, mas também no 
plenário.  

Deputado Sergio Majeski com a palavra.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) –

Obrigado presidente! 
Meus cumprimentos aos colegas 

deputados que estão presentes na reunião.  
Queria agradecer a ligeireza com que V. 

Ex.ª, como presidente da comissão, e toda a 
assessoria da comissão conseguiu organizar esta 
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reunião, porque foi na semana passada que nós 
pedimos, e hoje já estamos realizando. Então, 
muito obrigado pela disponibilidade e a 
disponibilidade sempre da comissão de estar 
debatendo questões relativas à educação.  

Não vou fazer cumprimentos, vou 
cumprimentar de forma generalizada, porque a 
gente precisa agilizar o tempo. Então, gostaria 
de cumprimentar a professora Gilda, de quem 
só fã, e, em nome dela, cumprimentar todos os 
outros participantes desta reunião. 

Como já foi dito, nós, parlamentares, 
vamos falar o menos possível. Estamos aqui 
para ouvir e encaminhar, principalmente. Mas 
coloco, como sempre, o meu lugar é sempre do 
lado da educação, do lado da comunidade 
escolar, profissionais, alunos, enfim.  

Não estamos tratando hoje de questões 
opinativas, não se trata de opinião, se deve, se 
não deve, quando deve. Nós precisamos estar 
assegurados, com fundamentos, sobretudo com 
fundamentos da saúde, das pesquisas, da 
ciência, enfim. 

Então, de pronto, coloco que essa 
questão de retorno às aulas, só quando esses 
números de contaminados e de mortes caírem 
vertiginosamente, e quando forem assegurados 
todos os mecanismos e todos os protocolos de 
segurança para professores, demais 
profissionais e alunos, e quando forem 
asseguradas, também, toda a metodologia e 
tecnologia para a nova realidade que vamos ter 
que encarar quando isso for possível.  

Ademais, deputado Vandinho, devolvo a 
palavra e que tenhamos uma boa e produtiva 
reunião.  

Muito obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) - Obrigado, deputado Majeski.  
Concedo a palavra ao deputado, médico 

e também professor, nosso amigo Emílio 
Mameri.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Mais uma vez, boa tarde a todos! Quero 
cumprimentar nosso presidente Vandinho, os 
deputados presentes, a figura da Ethel, que foi 
minha aluna. Quero cumprimentar todos os 

professores, as pessoas que são gestoras, as 
pessoas que representam as entidades. Vocês 
me perdoem, mas não vou conseguir; não tenho 
essa lista aqui, ao meu lado. Então, estou 
fazendo uma saudação, e essa saudação vale 
para todos que estão conosco nesta reunião da 
comissão, muito importante. 

Estou com o professor Majeski, ou seja, 
nós conversamos muito sobre isso. Ele é 
professor, eu também sou professor, ele tem 
mais experiência na educação de nível médio e 
de fundamental. E, minha formação maior, 
apesar de ter dado aula no Salesiano, durante 
três anos, na época de estudante, sou professor 
da universidade, fui professor e hoje estou 
aposentado.  

Concordo plenamente com as palavras 
do professor Majeski. Acho que temos que ter 
segurança, temos que seguir a técnica e a 
ciência, e estarmos certos da situação dos 
nossos funcionários da educação, dos nossos 
professores, todos que trabalham com essa 
missão extremamente importante para todos 
nós, nem sempre reconhecida. E nós não 
podemos abrir mão dessa segurança e não 
podemos ter risco, porque o risco já é inerente. 
Se nós formos abrindo tudo, antes de 
chegarmos ao pico, hoje não estamos em 
condição disso, nem de programar.  

Então, a princípio, quero escutar, nossa 
comissão, como já foi dito aqui, é muito 
democrática, nós discutimos assuntos aqui 
abertos para todo mundo. Isso é uma 
democracia. E fico muito feliz por isso, mas, na 
hora que tem que ser firme, tem que ser duro, 
nós não podemos ficar flexibilizando certas 
situações antes da hora, porque vamos sim, 
trazer sérios problemas para os alunos, para os 
familiares, para as pessoas que convivem com 
esses alunos quando eles retornam para a casa, 
e, também, para nossos professores e nossos 
funcionários da educação de uma maneira geral.  

Então, senhor presidente, eram essas 
palavras iniciais que eu queria dizer, 
proferir, e retorno ao presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Emílio Mameri.  
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Apareceu uma mensagem para mim, 
aqui, que a reunião pode ser encerrada em 
cinco minutos. Eu não entendi. Gostaria de 
pedir aos técnicos da Assembleia que pudessem 
observar.  

 
O SR. PAULO MARCOS LEMOS – Já estou 

verificando, deputado. É o Paulo Marcos. Já 
estou verificando, ok?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Obrigado.  
 Os deputados presentes já se 

pronunciaram, o deputado Pazolini não está 
presente.  

Então, eu gostaria de... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, pela 
ordem!  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ah! Desculpe-me, deputado Pazolini. 
(Inaudível) 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI – 

(REPUBLICANOS 10) – Agradeço a V. Ex.ª Só 
parabenizar V. Ex.ª pela condução dos 
trabalhos, pela celeridade e presteza na 
marcação desta reunião desta sala virtual, 
enfim, com a eficiência que já é peculiar na 
gestão de V. Ex.ª. Parabenizar e saudar, 
também, todos os deputados presentes, todos 
os convidados e as convidadas, e estender, 
também, meus agradecimentos aos técnicos e 
servidores da Casa, ao público que nos assiste 
através TV Assembleia e redes sociais, e dizer a 
todos que para nós é uma honra, uma satisfação 
recebê-los nesta sala virtual, nesta tarde para 
debater um assunto tão importante. 
 Assim como os colegas que me 
antecederam, acho que o nosso principal 
objetivo hoje é respeitar a ciência, claro, ouvir 
os especialistas técnicos da área que têm a 
expertise, que têm conhecimento, que têm o 
know-how, preservando vidas, principalmente 
vidas humanas de jovens e de crianças e 
buscando assim o entendimento, buscando o 
melhor para o estado do Espírito Santo. 

 Mas o nosso papel principal hoje é o de 
refletir, de ouvir, de ponderar, de anotar e de 
fazer apontamentos que certamente serão 
importantes nas próximas reuniões da Comissão 
de Educação. 
 Então, saudar a todos, Dr. Emílio, 
deputado Sergio Majeski, o nosso líder do 
Governo também, deputado Dary Pagung; os 
colegas que estão na sala e todo o público. 
 Obrigado, presidente. 
 Devolvo, então, a palavra a V. Ex.ª. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado. Muito obrigado, 
deputado Lorenzo Pazolini, que participa 
sempre ativamente das discussões da comissão. 
 Sem mais demora, pedindo para que os 
representantes pudessem falar neste prazo de 
três minutos, o mais rápido possível. 

Mas também as minhas considerações 
iniciais são semelhantes. Tenho um receio 
grande. Acredito eu que as escolas públicas, 
para se adequarem, é algo complexo, temerário. 
Então, gostaria mais de ouvir, mas eu tenho 
receio enorme com relação à volta às aulas.  
 A gente percebe, por exemplo, a 
diferença que acontece na adequação que foi 
dos hospitais públicos para os hospitais 
privados. Eu tenho dúvida até com relação à 
rede particular para ser sincero, mas, como é 
um debate, eu acho que também, no decorrer 
do debate, a gente vai conseguir formar opinião 
com mais conteúdo. 
 Então, sem mais demora, eu gostaria de 
ouvir o professor Saulo Andreon, assessor de 
gestão escolar, que aqui está representando, 
neste momento, a Sedu. Gostaria de agradecer-
lhe pela presença. (Pausa) 

(Inaudível) desculpas aos 
telespectadores da Assembleia. Pedir desculpas 
também a todos que nos assistem pelas redes 
sociais. Tivemos um problema técnico e 
retornamos, neste momento, ao debate, que 
tem como tema: Como e quando as aulas 
deveriam retornar.  

Então, a reunião on-line caiu quando a 
gente ia começar a ouvir os convidados e, 
primeiramente, os representantes do Governo.  
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Então, neste caso, eu gostaria de ouvir o 
representante da Secretaria de Estado da 
Educação, professor Saulo Andreon, que é 
assessor de gestão escolar. 
 Professor Saulo, V. Ex.ª me ouve? 
 
 O SR. SAULO ANDREON – Estou ouvindo. 
Só confirme se o meu áudio está chegando bem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O seu áudio está chegando muito bem. 
Estamos ouvindo. É um prazer falar contigo e 
considerações iniciais da Sedu, principalmente 
sobre o plano que foi apresentado ontem se eu 
não me engano. 
 Então, gostaria de passar a palavra. Três 
minutos, professor Saulo Andreon, 
representante da Sedu. 
 
 O SR. SAULO ANDREON – Bom, 
inicialmente, cumprimentar. Eu sei que a gente 
acabou encolhendo o prazo em função desse 
problema técnico, mas cumprimentar a 
Comissão de Educação, parabenizando a 
iniciativa: deputado Vandinho, deputado Dary, 
deputado Sergio Majeski, deputado Emílio e 
deputado Pazolini. 
 Eu acho que nunca em tempos 
legislativos a gente precisou, tanto o Executivo, 
quanto o Legislativo, se debruçar sobre uma 
pauta tão atípica. Então, parabenizar a comissão 
por esta sensibilidade de se colocar (Inaudível).  

Então, este é um espaço importante. 
Envolve atores que têm essa preocupação, que 
têm, na agenda, esse cuidado e essa 
sensibilidade com relação à educação do Estado, 
como um todo, da rede estadual e da rede 
municipal, enfim, da rede privada, de forma 
geral. 
 Eu acompanho a linha de pensamento.  

Eu queria estender o cumprimento a 
todas as entidades e personalidades que 
compõem esta mesa, esta roda de conversa.  

Eu queria me ater ao ponto central e, 
acompanhando um pouco a fala dos colegas 
deputados, dos excelentíssimos senhores 
deputados, eu acho que a Secretaria de 
Educação tem acompanhado e tem tido uma 
fina sintonia com a preocupação que é do 

Governo do Estado, na figura do nosso 
governador e que se estende aos nossos 
secretários estaduais, tanto, eu vou colocar, o 
da Saúde e da Educação, que são as duas pastas 
que estão relacionadas e vinculadas neste nosso 
bate-papo, que também reproduzem esse 
pensamento e esse sentimento em relação a 
essa temática. Ela tem que ser conduzida com 
essa sensibilidade, com esse cuidado, com essa 
responsabilidade, enfim, porque nós estamos 
falando de uma pandemia que não foi superada 
ainda. É um obstáculo que ainda existe. 
 Então, quando você fala e ventila a 
possibilidade de retorno às aulas – aí eu quero 
entender que nós estamos falando do retorno 
presencial –, esse seria o ponto central da nossa 
conversa. Pelo menos foi o que deixou 
transparecer na fala dos deputados. 
 À luz disso, a Sedu também, na figura do 
nosso secretário Vitor e, aí, extensivo a todo o 
nosso corpo técnico da Sedu, a gente tem 
também trabalhado e se debruçado sobre esse 
tema com estes sentimentos, com estes 
princípios também: princípio da 
responsabilidade de entender que nós estamos 
falando de mais de duzentos mil alunos, de mais 
de quinze (Inaudível) profissionais de Educação 
e, consequentemente, também com as famílias 
desses alunos. Então, assim, dos trabalhadores 
que atuam de forma direta e indireta nas nossas 
escolas. 
 Então, a gente não pode tomar uma 
decisão e não vamos tomar nenhuma decisão 
sem antes a gente precedê-la com este amplo 
debate e com esta ampla garantia. Primeiro, 
assim, que é uma decisão, no nosso 
entendimento, muito mais de orientação 
científica e de saúde, do que uma decisão da 
Secretaria de Educação do Estado. 

Então, acho que esse grupo de trabalho 
que o governador criou, que acompanha, 
monitora, é que vai ser o balizador de qualquer 
decisão. A Sedu, e aí por princípio de 
desorganização, é claro que ela trabalha e tenta 
construir um protocolo, num eventual retorno. 
É fato que a pandemia, até ela talvez virar uma 
endemia ou ela ser vencida por uma vacina, são 
suposições que a gente não tem domínio de 
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conteúdo, de informações, para falar quando 
isso vai acontecer. 

Então, o que a gente quer é tranquilizar 
e eu sei que nós estamos sendo acompanhados 
por muitas pessoas, sejam alunos, sejam 
professores, e as entidades que estão aqui 
sentadas com a gente: que nenhuma decisão vai 
ser tomada de forma abrupta. 

Abrupta foi a pandemia que chegou e 
sacudiu a nossa vida, tanto pessoal, quanto 
profissional, e que exigiu da gente, enquanto 
instituições, enquanto Governo, enquanto 
sociedade, uma revisão de comportamentos, de 
atitudes, de rotinas, e que a Sedu sempre 
pautou e aí é uma orientação muito clara do 
secretário Vitor, essa preocupação com a vida, 
que é também reflexo daquilo que pensa o 
governador. 

Nós não temos data. Eu gostei muito 
quando você iniciou, deputado Vandinho, 
porque você usou o termo possível retorno. 
Então, nós não estamos falando aqui de data, 
nós não estamos falando já de uma agenda e de 
um calendário de retorno de aulas presenciais, 
até porque a gente tem que, à luz deste grupo 
de trabalho que existe e um que está sendo 
constituído na Sedu – essa é a outra informação 
que eu gostaria de socializar –, que a Sedu 
entende que essa é uma decisão que precisa ser 
discutida e debatida para que a gente evite e 
construa, eu falo que nem é uma rede, mas é 
como se fosse um tecido, que nos dê segurança 
para tomar essa decisão.  

E a ideia é essa construção desse tecido 
consultivo, com mais com de dezoito, dezenove 
entidades, que foram convidadas a compor esse 
grupo de trabalho consultivo. E aí eu gostaria de 
citar a própria Sedu, a Sesa, o Sistema S, a 
Undime, o Ifes, a OCB, a Amunes, o Secti, o 
Sinepe, o Sindiupes, o Sindipúblicos, o Conselho 
Estadual, o Ministério Público, a PGE, a Adires, o 
Sinpro, o Mepes, a Ufes. E é claro que, juntando 
e colocando esse grupo para discutir a 
possibilidade de a gente tomar uma decisão 
mais assertiva, ela é muito mais real. 

A gente está sensível a essa situação. Eu, 
particularmente, também concordo que essa é 
uma decisão que precisa ser norteada por 
indicadores de saúde, seja a redução ou seja a 

tendência de queda nos casos de Covid, da 
contaminação comunitária, e a redução dos 
casos, para que, num eventual retorno, num 
possível retorno, utilizando as palavras do 
deputado Vandinho, a gente tenha a segurança 
dos profissionais, dos alunos, das famílias. 

É claro que os protocolos precisam ser 
pensados. A Sedu é claro que conhece o 
ambiente escolar, está trabalhando nesses 
protocolos, mas numa sintonia fina com a 
Secretaria Estadual de Saúde (Inaudível). 
  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Para concluir, professor Saulo. 

 
O SR. SAULO ANDREON – Dizer que eu 

acho importante mantermos os debates. A 
gente vai continuar com esse debate. E aí a 
Assembleia é sempre muito bem-vinda, eu acho 
que compõe um espaço de discussão muito 
importante com esse grupo consultivo, que vai 
discutir esses detalhes de um possível retorno, 
deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agradeço ao professor Saulo Andreon 
e, gostaria, neste momento, de ouvir a 
Secretaria de Estado da Saúde.  

O Orlei e o Juliano estão no mesmo 
perfil. O Orlei, que é gerente de Vigilância, e o 
Juliano, que é chefe do Núcleo de Vigilância 
Sanitária da Sesa.  

Os dois me ouvem neste momento? 
 

O SR. ORLEI AMARAL CARDOSO – Sim, 
ouvimos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, fiquem à vontade para as 
considerações (Inaudível) de saúde sobre esse 
tema. 
 

O SR. ORLEI AMARAL CARDOSO – Boa 
tarde a todos. Em nome do deputado Vandinho 
Leite, eu quero agradecer, saudar os demais 
deputados e os outros componentes desta 
reunião; a professora Ethel, que está presente 
aqui na reunião; o Saulo, que acabou de falar, 
que a gente já teve algumas conversas aqui na 
Sesa. Enfim, saudar todos. 
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Eu sou Orlei Cardoso. Estou na gerência 
aqui da Vigilância. O Juliano me acompanha aqui 
pela Vigilância Sanitária. 

E aí o que nós queremos colocar é no 
sentido de que a enorme preocupação, como já 
foi dito pelos colegas, é também a preocupação 
da saúde em relação ao que diz respeito à saúde 
pública de uma forma geral e, principalmente 
neste momento, em relação a esse tema de 
retorno das aulas. 

Nós tivemos aí, recentemente, o 
resultado do inquérito sorológico, que é uma 
estratégia do Governo para nós buscarmos 
dados científicos para ver a expansão da doença 
aqui no estado, ver como está o crescimento e 
para onde a doença está indo. Ao mesmo 
tempo, descobrir medidas de controle através 
de variáveis que possam nos ajudar nas 
intervenções. E esse resultado do inquérito 
mostrou que ainda temos uma doença em 
ascensão, ainda temos uma doença que está em 
crescimento e nós não podemos relaxar, nós 
temos ainda muita coisa para fazer. E o inquérito 
apontou, de uma forma brilhante, nessas quatro 
etapas, como está sendo o avanço da doença, 
principalmente para o interior do estado, para os 
municípios considerados menores. 
 E aí a Secretaria de Saúde já tem se 
preocupado em relação ao que vai acontecer e, 
com o retorno oportuno das aulas, nós termos um 
documento que possa auxiliar a Secretaria de 
Educação no que diz respeito à questão do risco 
sanitário. 

A gente sabe que é uma coisa muito 
complexa, a questão de várias situações que 
acontecem dentro da escola e a gente sabe da 
complexidade que é. E a saúde está sensível a essa 
questão.  

Eu queria, nessa fala inicial, colocar essa 
preocupação, dizer da realidade que ainda dura. 
Infelizmente a gente tem uma curva de óbito 

ainda alta, temos a incidência da doença ainda 
com um número grande e esses indicadores 
apontam um momento crítico da doença aqui 
no Espírito Santo. 

Vou passar a palavra rapidamente para o 
Juliano e depois a gente continua a conversa. 

 
O SR. JULIANO MOSA MAÇÃO – Boa 

tarde! Acho que o posicionamento que tinha 

que ser falado o Saulo da Sedu já colocou bem, 
o Orlei também. 

Eu, como aqui da Vigilância Sanitária, 
nessa parte de pensar os protocolos, discutir 
com equipe técnica, é a parte que coordeno 
mais. Estou à disposição para qualquer 
entidade, as pessoas que quiserem qualquer 
contribuição. Não sei como vai ser a condução 
aqui, se vai haver mais conversas, mais debate, 
mas estou à disposição aqui para qualquer 
informação. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Dary Pagung. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, ouvi o Saulo, o Orlei e o Juliano, sei 
que o Governo do Estado tem um grupo de 
trabalho e tive a informação de que esse grupo 
de trabalho se reúne amanhã. O que eu gostaria 
de solicitar a V. Ex.ª? Que a discussão que 
tivermos agora na Comissão de Educação, 
acredito que poderíamos fazer por escrito e 
entregar depois ao grupo de trabalho. Essa é a 
minha sugestão. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – A ideia da reunião, deputado Dary, é 
exatamente a gente preparar um documento 
sobre tudo que foi tratado, como já é uma 
prática técnica da Comissão de Educação, 
encaminhar para vários órgãos competentes e, 
claro, principalmente para a comissão que V. 
Ex.ª representa, que é a comissão que discute a 
questão da Covid aqui. 

Fica acatado, com certeza. 
Neste momento, agradeço aos 

representantes da Secretaria de Estado da 
Saúde e gostaria de ouvir a doutora Ethel 
Maciel, ela que é pós-doutora em Pneumologia 
e tem debatido muito esse assunto e se tornou 
grande referência no Espírito Santo. 

Doutora Ethel, gostaria de ouvir a 
senhora, ou V. Ex.ª – está muito jovem – sobre 
esse tema: Como e quando as aulas deveriam 
retornar. Se bem que essa é uma resposta difícil 
de ter. Mas gostaria de ouvir a senhora. 
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A SR.ª ETHEL MACIEL – Quero agradecer 
ao deputado Vandinho e a toda a Comissão de 
Educação pelo convite. É um prazer estar com 
vocês aqui, com todos os ouvintes da TV da 
Assembleia Legislativa. Cinco minutos é 
pouquinho, mas vou tentar resumir as coisas 
importantes.  

A resposta, eu responderia em três 
segundos: voltaremos quando tivermos a 
vacina. Mas, como a vacina, a previsão dela é, 
provavelmente, quando estiver disponível em 
larga escala, vai ser no primeiro semestre de 
2021, se der tudo certo agora, com a fase 3.  

A gente tem que pensar em algumas 
coisas nesse momento e pensar em que 
momento o Espírito Santo, apesar de ser um 
estado pequeno, temos diferenças nesse 
momento. A velocidade da pandemia é 
diferente na Grande Vitória e no interior. 

Então eu tenho separado, fiz uma 
conversa bastante longa com a professora Gilda, 
que está disponível na internet, mas tenho 
separado isso nas recomendações da Unicef e 
da Organização Mundial da Saúde, que se 
colocam, mais ou menos, em cinco pontos. 

Vocês estão me ouvindo direitinho? Está 
tudo certo? (Pausa) 

Então, o primeiro é a gente entender que 
as escolas são diferentes. Não adianta um 
protocolo. Precisamos pensar que as escolas 
têm características estruturais diferentes, 
escolas de educação básica são diferentes do 
ensino médio, que são diferentes do ensino 
superior. Então existem diferenças, a gente 
precisa ter, claro, um protocolo que seja básico, 
mas essas diferenças precisam ser analisadas. 
Não é possível colocar um protocolo para todo 
mundo porque é muito diferente. Este é o 
primeiro ponto: entender as diferenças do 
público e do privado, as diferenças da formação. 

Outra coisa é o contexto dessa escola. 
Uma escola que está em Cachoeiro hoje é 
diferente de uma escola que está na Serra, pela 
velocidade, pela propagação da pandemia, que 
eu vou falar um pouquinho, é o meu terceiro 
item. Então entender em que contexto, em que 
lugar essa escola está e que contexto é esse.  

Tenho falado bastante também, 
deputado Vandinho, em relação a outros 

contextos, porque infelizmente a gente não tem 
só Covid-19. A gente tem questões de violência, 
a gente tem outras epidemias circulando. Então 
me preocupa muito o contexto dessa escola 
nessa pandemia, porque os contextos são 
diferentes. 

O terceiro ponto que eu queria falar é 
como e quando abrir. A Organização Mundial da 
Saúde preconiza que só podemos abrir quando 
essa taxa de reprodução, que é quanto uma 
pessoa pode transmitir para outra... Essa taxa 
de reprodução tem caído na Grande Vitória, tem 
caído também no interior, mas é diferente. O 
Orlei acabou de falar aí do inquérito 
epidemiológico. Mas, assim, agora a gente está 
na Grande Vitória. Vou colocar a última, porque 
a gente está calculando hoje, então ela deu uma 
diminuída ainda, mas vou colocar a última que a 
gente calculou a partir do quarto inquérito, que 
é 1,3, que é como se dez pessoas 
contaminassem treze, que contaminassem 
dezessete. Mais ou menos assim. E no interior a 
gente está 1,7. Então é como se dez pessoas 
contaminassem dezessete, que contaminam 
vinte e nove. É assim que a gente está agora. 

Então assim, as escolas que estão no 
interior diferem das escolas que estão aqui na 
Grande Vitória. E, mesmo na Grande Vitória, a 
gente tem diferenciações e a gente não tem 
como calcular exatamente essa taxa de 
reprodução na Serra e em Cariacica – porque o 
inquérito veio geral –, mas são diferentes e a 
gente precisa observar isso. 

Então, além dessa taxa de reprodução 
abaixo de 1, a gente precisa ter álcool gel em 
todas as salas, a gente precisa ter água. Tem 
escola que não tem torneira no banheiro! Nós 
sabemos, e todo mundo que está em escola 
pública aqui sabe, que quando quebra uma 
descarga no banheiro, ele é fechado e fica um 
ano. Então, nós precisamos saber: Como é que 
isso vai funcionar? Como vai ser isso? Vai ter 
uma comissão que vai passar nas escolas e vai 
avaliar se o álcool gel está funcionando, se o 
dispositivo que a gente aperta funciona, se não 
quebrou na primeira semana? 

Então assim, tudo isso... Porque no 
papel, deputados, funciona tudo muito bem. 
Nós queremos saber a realidade, como os 
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professores e os estudantes estarão protegidos. 
O professor Saulo falou em duzentos mil 
estudantes e eu não entendi direito o número 
de professores, acho que foi quinze mil, não sei 
se foi isso, mas essas pessoas não estão 
circulando neste momento. Elas estão 
protegidas. Então, essa velocidade de 
reprodução que está diminuindo na Grande 
Vitória e que está diminuindo no interior, nós 
temos que considerar isso: ela só está 
diminuindo porque esse grupo está protegido. 
No momento que esse grupo deixar de estar 
protegido, essa taxa certamente aumentará e 
nós teremos que enfrentar novas infecções e 
novas mortes. Então, eu queria dizer isso. 

A outra coisa que é superimportante – o 
tempo é curto e eu estou tentando resumir – 
são todas essas medidas para proteção. Nós 
vamos ter termômetro de mão para avaliar 
todos os estudantes na entrada? Porque é isso 
que a gente tem que fazer para estudantes e 
trabalhadores, né? Nós vamos ter testagem dos 
professores? Porque é isso que todos os países 
desenvolvidos estão fazendo. E nós, pela nossa 
característica de tudo o que aconteceu quando 
foi aberto aqui, essa é a minha grande 
preocupação, porque nós estamos com os 
nossos motoristas de ônibus rodando pela 
cidade sem protocolo de testagem, nós estamos 
até hoje com os profissionais da saúde sem 
protocolo de testagem. 

Vou dar um exemplo, tem uns 
professores da Ufes, eu não estou diretamente 
relacionada, mas estão assessorando uma 
empresa francesa que tem sede em Belo 
Horizonte. Dez mil trabalhadores nessa empresa 
francesa. Eles testam de sete em sete dias. E 
eles nem são professores, que têm alto risco, e 
nem são profissionais de saúde, que têm alto 
risco. 

Então é para vocês terem uma ideia que 
no mundo desenvolvido tem protocolo de 
testagem: eles são de sete em sete dias, ou eles 
são de quinze em quinze dias. Estaremos 
dispostos a fazer isso? Porque é isso que tem 
que ser feito se a gente não tiver vacina. 

E, por último, a segurança de todos. E eu 
queria chamar a atenção também para as 
pessoas com deficiência. Nós temos que pensar. 

É um assunto bastante importante porque nós 
passamos por muito tempo para fazer a inclusão 
desses estudantes e agora há uma preocupação 
enorme de como nós vamos ou incluí-los no 
acesso remoto ou nessa parte presencial, já que 
muitos deles têm maior predisposição, porque 
têm outras comorbidades e tomam outros 
medicamentos, para fazer isso. 

Então, para finalizar, é isso. E dizer, 
também, que a segurança é fundamental neste 
momento. 

Então, queria dizer isso. Estou aqui à 
disposição para contribuir. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Muito obrigado, doutora Ethel! 
Realmente uma fala importante e apropriada 
para o momento. 

Quando a gente lê, pelo mundo afora, 
com certeza conseguiu ter mais resultados 
quem testou mais e quem separou quem 
precisava ser separado. Alguns estados, em 
países do primeiro mundo, estão tendo que 
voltar atrás sobre algumas medidas que foram 
tomadas... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Principalmente as 

escolas, que fecharam de novo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Fecharam de novo. Eu vi alguns estados 
dos Estados Unidos ontem e hoje, inclusive, 
anunciando isso. 

O que mais me preocupa é essa questão 
da rede pública. Talvez a rede particular 
conseguiria dar um resultado um pouco melhor 
quando a gente pensa em todas essas mudanças 
que serão necessárias nas unidades escolares. 
Na rede pública é ainda mais difícil, então 
realmente é algo extremamente complexo. 
Percebo que a população tem receio. Vi uma 
pesquisa, se não me engano do Datafolha, 
ontem, e quase oitenta por cento, uns setenta e 
seis ou setenta e sete por cento da população 
contra a volta às aulas. 

Mas gostaria de agradecê-la, tá? 
Parabéns pela dedicação, pela luta, pelo 
embasamento técnico e pelo conhecimento 
científico. Tá bom? Obrigado! 
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É claro que é tudo muito complexo, mas 
ficou esclarecedora a fala das preocupações 
para o momento. Gostaria de agradecê-la. 

A SR.ª ETHEL MACIEL – Obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Neste momento, ouvir a doutora Gilda, 
representando o Laboratório de Gestão da 
Educação Básica do Espírito Santo, da Ufes. 

Doutora Gilda, me ouve neste 
momento? (Pausa) 

Doutora Gilda? 
 
A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – 

Olá! Me ouvem? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Oi, doutora Gilda, estamos ouvindo 
bem. 

 
A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – 

Que bom! Boa tarde! Boa tarde a todos que 
estão presentes, nos assistindo nesta sessão da 
Comissão de Educação da Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo. 

Quero cumprimentar todos os nobres 
deputados na pessoa do deputado Vandinho 
Leite, que preside esta Comissão, e do professor 
Sergio Majeski, que é um incansável batalhador 
da educação, das causas da educação no nosso 
estado, acolhe, dá visibilidade às bandeiras, às 
angústias de todos nós da educação básica aqui 
do nosso estado. Então, eu quero cumprimentar 
o professor Sergio Majeski por esse trabalho 
muito bem articulado conosco. 

Gostaria, primeiro, informar do nosso 
trabalho, da professora Ethel, do Sindiupes. Foi 
uma construção, uma pequena construção 
coletiva que realizamos na semana passada, 
com uma contribuição de alguns que estão aqui: 
o professor Aguiberto, o professor Hildebrando 
do Sindiupes, o Sinpro, a própria Secretaria de 
Educação na pessoa do Vitor de Angelo. Nós 
realizamos uma série de lives com esse tema, 
dado os ruídos que estavam acontecendo na 
comunicação do Governo Estadual, 
especialmente da Secretaria de Educação com a 
população capixaba, que as aulas teriam um 
retorno programado para o mês de julho, 

depois para o mês de agosto. E aí, a Secretaria 
de Saúde, no mesmo dia, dizia que não. Enfim, a 
gente estava sem essa comunicação muito clara.  

Eu queria comunicar que nós tivemos um 
alcance de vinte e nove mil ssetecentas e 
sessenta e nove pessoas nessas lives. Isso indica 
a importância de, neste momento da pandemia, 
nós termos instrumentos transparentes de 
comunicação para a sociedade, de informação, 
de debate, como este que está sendo realizado 
aqui. 

Por isso, eu quero parabenizar a 
iniciativa, que eu acho das mais louváveis e que 
eu acho que deveria permanecer como uma 
política permanente enquanto durar a 
pandemia. 

Eu gostaria de dizer que, nessas lives, e 
depois o próprio estado... A Folha de São Paulo, 
né, indicou esse percentual. Há uma angústia 
muito grande dos pais, das mães e dos 
responsáveis por alunos da educação básica no 
que diz respeito a esse retorno presencial. E aí, 
isso é tanto para a escola pública quanto para a 
escola particular, em todas as classes sociais. 
Por que? Eu acho que essa angústia... O 
Datafolha indicou isso, né? Setenta e seis por 
cento da população brasileira, dos entrevistados 
naquela pesquisa, são contra o retorno 
presencial, pelo menos até o final do ano, 
porque não há segurança sanitária. 

E mais do que isso, porque os pais, as 
mães e os profissionais da educação, como eu e 
muitos que estão aqui, conhecem o chão da 
escola. O que é o chão na escola? O chão da 
escola, o espaço da escola, é um espaço de 
acolhimento, é um espaço de afeto, é um 
espaço de trocas, é um espaço de socialização. E 
protocolos de saúde, protocolos sanitários para 
o retorno presencial no contexto da pandemia, 
no contexto da Covid-19, requerem rigidez à 
questão do distanciamento. E essa rigidez, esse 
distanciamento, o uso de máscaras, álcool e 
etc., estão na contramão de tudo o que nós 
apregoamos, assim, do ponto de vista - sou 
professora de gestão escolar - de um ambiente, 
de uma cultura organizacional favorável ao 
ensino-aprendizagem. 

Eu recebo várias manifestações de pais e 
mães de escolas públicas e particulares dizendo 
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que, caso haja um retorno presencial, não 
enviarão os seus filhos para as escolas porque 
não se sentem seguros e porque esse ambiente 
viraria um ambiente de confinamento, e não de 
aprendizagem. 

O que é passar quatro ou cinco horas, 
uma criança... Vamos pensar aí nos anos iniciais 
do ensino fundamental. Vamos pensar nas 
crianças de quatro ou cinco anos, em que a 
escolaridade é obrigatória, tendo que trocar 
máscaras, tendo que trocar os sapatinhos, 
tendo que... 

É há uma questão importante no que diz 
respeito às escolas públicas, que é a questão da 
alimentação. Eu quero ressaltar que nós somos 
o único país - e somos elogiados e reconhecidos 
por isso -, nós somos um único país que temos o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar. 
Então, o acesso à alimentação, ele é universal. 
Isso indica que, por exemplo, nos países 
desenvolvidos, o protocolo de segurança é que 
as crianças façam as refeições nas salas e não 
utilizem os refeitórios. Como que nós vamos 
operacionalizar? Tem questões do chão da 
escola que precisam ser, assim, muito bem 
pensadas. Como nós vamos operacionalizar o 
acesso à merenda universal nas escolas 
públicas? Nós temos assistentes de serviço geral 
em quantidade suficiente para isso? Nem para 
limpar banheiro! Nem para limpar banheiro! 
Talvez nós não tenhamos nem pias suficientes. 
Então, são coisas que precisam ser pensadas no 
seu conjunto. 

Outra coisa que eu acho muito 
importante ser destacada é a natureza do nosso 
trabalho, do trabalho docente. O trabalho 
docente, ele é realizado essencialmente por 
mulheres, são as mulheres que cuidam. As 
mulheres são, infelizmente – na sociedade 
patriarcal que nós temos ainda e que não 
quebramos determinados paradigmas dessa 
sociedade patriarcal –, as que cuidam, as 
professoras que cuidam de seus pais idosos, de 
seus filhos, de pessoas. Muitas, somos 
professoras, nós, estamos tendo essas 
atribuições do cuidado – que a pandemia exige 
– da casa, da limpeza, da higienização de 
compras e ao mesmo tempo o exercício do 
Magistério. A gente tem que levar em 

consideração a especificidade do gênero 
quando a gente vai fazer o recorte da política 
pública, no que diz respeito para a educação. 

O que eu quero dizer com isso é que o 
retorno não pode levar em conta apenas 
questões relativas à metragem por aluno, ao 
uso de máscaras, à existência ou não de álcool 
em gel disponibilizado nas salas, pias, respeito à 
distância. Mas devemos e nós temos que 
enfrentar o debate pedagógico do retorno. 

O debate pedagógico é muito mais 
complexo do que essa questão. Lógico, ela é 
essencial, como a professora Ethel falou, a 
testagem periódica, o cuidado e etc. mas nós 
temos que ter claro que nós estamos em um 
momento de medo. E um momento de medo 
exige que a gente construa pontes, que a gente 
construa laços, que a gente construa, então, 
políticas baseadas nisso que nós estamos 
fazendo aqui, no diálogo, nas proposições, no 
acolhimento de sugestões, de 
encaminhamentos, e não de posições tomadas 
em gabinetes. 

Para não me alongar muito, eu gostaria 
só de terminar falando do papel relevante que o 
Legislativo tem neste momento. Nós temos três 
projetos de lei no Congresso Nacional 
tramitando em relação a essa matéria que eu 
considero de extrema relevância. Eu acho que 
nós temos que acompanhar e a Assembleia 
Legislativa tem que ter alguma incidência para 
dialogar com esses projetos de lei. 

O primeiro é o PL n.º 2949, do deputado 
Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, que propõe a 
criação de comissões no nível nacional, local e 
escolar para pensar esse retorno às atividades 
presenciais. 

O PL n.º 3165, esse é da maior relevância 
para nós, aqui do Espírito Santo, que prevê o 
repasse de trinta e um bilhões para estados e 
municípios gastarem com insumos necessários 
ao retorno. 

Na nossa opinião, esses trinta e um 
bilhões de reais não são suficientes. É preciso 
que a gente calcule realmente quanto o estado 
do Espírito Santo vai precisar, e os outros 
estados vão precisar, no que diz respeito aos 
insumos para adequar as escolas, já que nós 
vamos precisar fazer obras como abertura de 
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salas. Tem salas que não têm janelas, tem sala 
que não tem nada, tem escola de latinha. Como 
é que nós vamos construir pias? Como é que 
nós vamos fazer, por exemplo, mesmo – e eu 
estou falando até de escola particular – um 
rodízio dos alunos? 

A previsão, nas escolas particulares – 
pelo menos é o que estão dizendo –, todos os 
professores têm que ir, menos os do grupo de 
risco. No momento do recreio, ou em algum 
momento, como é que vai ser o trânsito na sala 
dos professores, por exemplo, que costuma ser 
um espaço comum, de troca, de conversa? Eu 
estou tentando mostrar para vocês que o chão 
da escola é esse espaço de abraço, de afeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Doutora Gilda! 
 

A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – Oi. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – V. Ex.ª tem um minutinho para concluir. 

 

A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – 
Estou fechando. 

E, por último, o PL n.º 3377, do deputado 
Sérgio Vidigal, que propõe a testagem 
obrigatória nas escolas públicas e privadas de 
sete em sete dias para os profissionais da 
educação e os profissionais que atuam na 
escola. 

Eu acho que a gente tem que estar muito 
atento a esses PLs, porque aqui no estado, 
deputado Vandinho, deputado Sergio Majeski, 
está acontecendo uma coisa muito estranha. A 
lei que vocês aprovaram, de desconto 
escalonado nas mensalidades escolares, tem 
feito, lamentavelmente, com que haja uma 
pressão das grandes escolas e universidades 
particulares pelo retorno presencial. Eu acho 
que nós... Sim, cada unidade tem a sua 
especificidade, mas é preciso ter uma política 
global, uma política estadual de retorno às 
atividades, porque se cumprirmos, por exemplo, 
na educação básica, diretrizes gerais quanto ao 
currículo, como o caso da BNCC, por que a gente 
não vai cumprir diretrizes gerais tão sérias que 
implicam questões de ordem sanitária e 
pedagógica, durante uma pandemia? 

Assim, termino minha fala agradecendo, 
pedindo desculpas por ter extrapolado um 
pouquinho no tempo, e abraçando todos aqui. 
Espero que tenha colaborado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Colaborou bastante. Muito obrigado, 
doutora Gilda.  

Concordo plenamente quando a senhora 
fala sobre um plano estadual, independente das 
redes privada e pública. Muito obrigado pela 
participação.  

Gostaria, neste momento, de ouvir o 
Ministério Público, doutora Maria Cristina, 
representando o Ministério Público. 

Doutora Maria Cristina, está me 
ouvindo?  

 
A SR.ª MARIA CRISTINA PIMENTEL – Boa 

tarde! Perfeitamente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos ouvindo a senhora também, 
fique à vontade.  

 
A SR.ª MARIA CRISTINA PIMENTEL – Boa 

tarde! 
Agradeço muito o convite da Assembleia 

e parabenizo esse momento, que é ímpar, de 
grande relevância para o estado do Espírito 
Santo. Os cuidados são de altíssima importância 
para a construção de uma nova política. 

Informar que, desde o início da 
pandemia, nós, do Ministério Público, temos 
participado... 

O som está um pouquinho ruim, não sei 
se está me ouvindo bem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos te ouvindo. Estamos te 
ouvindo bem. 

 
A SR.ª MARIA CRISTINA PIMENTEL – 

Então, desde o início da pandemia, temos 
trabalhado intensamente com os segmentos da 
Educação, órgãos públicos, sindicatos da 
categoria. Temos feito um trabalho construtivo 
para que a gente prossiga nessa passagem de 
forma menos danosa para todos.  
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Queria informar que, hoje, exatamente 
hoje, elaboramos uma notificação 
recomendatória dirigida ao secretário de Estado 
de Educação e ao secretário de Estado de 
Saúde, para que tomassem algumas 
providências. 

Vou ler, aqui, no final, porque acho 
importante, neste momento, cientificar todos. 
Hoje, já assinamos esse documento que está 
sendo encaminhado pela nossa procuradora-
geral. É uma notificação onde, ao final: 

 
NOTIFICA: 
 
O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
EDUCAÇÃO, na pessoa do Senhor 
VÍTOR DE ANGELO, e o 
SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE, na pessoa do Doutor 
NÉSIO FERNANDES DE MEDEIROS 
JUNIOR, deverá: 
 
1) ADOTAR, imediatamente, 

todas as providências 
administrativas que se 
fizerem necessárias para a 
manutenção da suspensão 
das aulas presenciais em 
todas as escolas, 
universidades e faculdades, 
inclusive cursos livres, das 
redes de ensino pública e 
privada no âmbito do Estado 
do Espírito Santo, enquanto o 
indicador de velocidade de 
Reprodução ou de 
Transmissão, o RT, não 
estiver abaixo de 1, por pelo 
menos duas semanas no 
Estado do Espírito Santo; 

 
2) ADOTAR, imediatamente, 
todas as providências 
administrativas que se fizerem 
necessárias para a elaboração 
conjunta de Nota Técnica 
contendo normas sanitárias a 
serem observadas por todas as 
escolas integrantes do sistema 

estadual de ensino do Espírito 
Santo, bem como por todas as 
escolas integrantes dos sistemas 
municipais de ensino (públicas e 
privadas) do Estado do Espírito 
Santo; 
 
3) Cumprido o item 2 (...) 

 
Que é o item anterior... 
 

(...) enquanto perdurar a 
suspensão das aulas presenciais, 
ADOTAR (...) 
 
O secretário de Educação e o secretário 
de Estado de Saúde... 
 

(...) imediatamente, todas as 
providências administrativas que 
se fizerem necessárias para que 
as escolas integrantes do sistema 
estadual de ensino (públicas e 
privadas), bem como as escolas 
integrantes dos sistemas 
municipais (...) do Estado do ES 
cumpram os termos da Nota 
Técnica em preparação para a 
abertura das escolas e o retorno 
às aulas presenciais; 
 

 Então, em síntese, é essa a 
recomendação que já assinamos, eu e a 
promotora doutora Inês Thomé Poldi. Já 
assinamos e já endereçamos à doutora Luciana, 
para que faça o encaminhamento aos dois 
secretários.  

Então, da nossa parte, o que a gente tem 
visto e tem trabalhado incansavelmente para 
que as coisas se resolvam da melhor forma... 
Vimos que nesse momento, o momento de 
hoje, é necessária a emissão dessa notificação 
recomendatória, haja vista que integramos o GT 
de trabalho que a Sedu irá iniciar amanhã; e nos 
convidou a participar desse momento. Então, 
frente a isso, já estamos com o documento 
formalizado e que irá facilitar, com certeza, 
tanto a Saúde quanto a Educação, para que haja 
esses protocolos sanitários e tranquilize a 

Documento assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-
estrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil. O documento pode ser acessado no 

endereço eletrônico http://www3.al.es.gov.br/autenticidade sob o identificador 
360036003900300038003A00540052004100



Vitória-ES, quarta-feira, 08 de julho de 2020 Diário do Poder Legislativo - 45 

 

população. Porque, a partir do momento em 
que a Secretaria de Saúde elabore o protocolo 
sanitário, as famílias irão ficar tranquilas, com 
certeza, porque as duas Secretarias estão 
trabalhando em conjunto. 

Então, essa é a nossa contribuição. 
Agradeço muito. Parabenizo por este 

momento. Acho, realmente, que é um momento 
ímpar e de grande validade. 

Agradeço muito e estou à disposição 
para qualquer questionamento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Muito obrigado, doutora Maria Cristina. 
Extremamente relevante, no meu 

entender e acho que no entender também da 
maioria dos presentes a esta reunião, e 
importante essa notificação recomendatória do 
Ministério Público. 

Leve o nosso respeito e o nosso 
parabéns à procuradora-geral. Com certeza, um 
processo como esse, com um órgão como o 
Ministério Público, que tem o dever de defender 
o cidadão, com uma notificação recomendatória 
utilizando dados importantes, técnicos, acredito 
que é o melhor para o estado do Espírito Santo. 
Então, muito obrigado pela participação e 
também por essa informação. Realmente, não 
sabia, e acho que o Ministério Público ainda não 
divulgou. Mas, é uma importante notícia para 
todos nós. Muito obrigado! 

Neste momento, gostaria de ouvir o 
Sindiupes, a querida amiga Noêmia Simonassi. 

Ouve-me bem, Noêmia? 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Boa tarde, 

Vandinho! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Boa tarde, Noêmia. Fique à vontade. 
Concedo a palavra a você. 

 
A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Está me 

ouvindo? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estamos te ouvindo muito bem! Pode 
falar. 

A SR.ª NOÊMIA SIMONASSI – Quero 
saudar os participantes desta reunião virtual, na 
pessoa do deputado Vandinho, presidente da 
Comissão de Educação, e desde já agradecer o 
convite, porque o Sindiupes sempre está à 
disposição para estar discutindo tudo o que é 
relacionado à educação. 

Desde o início da pandemia, aqui no 
Espírito Santo abrimos canais de informação 
para a nossa categoria, através das redes 
sociais, e a gente tem conversado muito com os 
nossos trabalhadores de educação. Nosso 
sindicato é a entidade legítima de representação 
dos trabalhadores de educação e, através 
desses meios de comunicação que temos de 
rede social, temos ouvido e visto toda a agonia 
da nossa categoria, dos trabalhadores de 
educação, quem é filiado e quem não é, não 
importa, porque participa dessa grande rede de 
profissionais, que são os trabalhadores de 
educação. 

Não vou me ater muito porque me 
preparei para falar por volta de dez minutos. 
Não vou me ater muito a falar sobre a pandemia 
porque isso já está muito bem falado; a questão 
da quantidade de óbitos e a quantidade de 
contaminação no nosso estado é muito grande, 
e também que a maioria dos nossos pais e 
cidadãos brasileiros são contrários ao retorno, 
setenta e seis por cento, das aulas presenciais. 
Baseada em toda essa conversa que temos com 
a nossa base, a posição do Sindiupes é muito 
clara: somos contrários ao retorno às aulas 
presenciais enquanto durar essa gravidade da 
pandemia. Estamos com a campanha 
publicitária colocando para a população o 
porquê somos contrários a isso. Porque além 
dos nossos profissionais da educação, também 
há os nossos alunos, e a Assopaes vai estar 
discorrendo sobre isso. 

Sabemos que os professores estão numa 
situação complicadíssima. A parte emocional do 
nosso professorado está altamente atingida 
porque além da pressão, do medo de se 
contaminar, ainda tem a pressão de saber 
quando vai voltar e como vai ser essa 
receptividade com seus alunos. Sabemos, 
inclusive, como a Gilda disse, que a escola é o 
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local de acolhimento. Então, os professores 
estão com seu emocional muito abalado. 

Além disso, temos vários outros 
problemas: as condições físicas - a estrutura 
física das escolas estaduais e municipais 
públicas, e quem conhece o chão da escola sabe 
disso; a condição sanitária das nossas escolas, 
pois tem escola que não tem papel higiênico, 
não tem água nos banheiros, tendo que jogar 
água com balde nos vasos. Então, sabemos que 
não temos condições sanitárias de um retorno 
às aulas presenciais. Outra questão é o 
transporte escolar, o transporte público, que 
sabemos que grande contaminação se dá 
também através do transporte, e o 
professorado, os trabalhadores de educação e 
também os alunos vão ter que ir de transporte 
público para as escolas. 

Então, respondendo a pergunta: Quando 
voltar? O retorno às atividades escolares 
presenciais para a entidade Sindiupes vai ser 
quando o Estado estiver rigorosamente 
atendendo aos protocolos sanitários orientados 
pela OMS, que, no caso, o Espírito Santo ainda 
está deixando a desejar. 

Em relação ao que o Saulo disse, como 
estou tendo que falar muito rápido, o Saulo 
relatou a questão das dezenove entidades que 
foram convidadas para estar compondo um GT 
e dentro desse GT estar discutindo o retorno. Se 
vocês observarem bem, essas dezenove 
entidades, em sua grande maioria, em torno de 
oitenta a noventa por cento, não estão 
envolvidas com a educação pública, educação 
básica pública, que é o nosso grande norte - a 
educação infantil, o ensino fundamental e o 
ensino médio. A maioria, das entidades que 
estão lá, não tem esse feedback, não tem essa 
preocupação, não está junto como esta 
discussão. 

O Sindiupes se negou a participar desse 
GT nesse formato, porque não podemos, como 
a doutora Ethel disse, ter protocolo igual para 
coisas diferentes. As condições da escola 
pública, da educação pública, são 
completamente diferentes das escolas 
particulares. Sabemos da pressão do mercado 
para que se retorne às aulas através das escolas 
particulares. Mas a nossa preocupação é com o 

aluno e com o trabalhador da educação pública, 
o professor que vai ter que entrar num ônibus 
lotado, ir para a escola dar aula e chegar lá e 
receber seus quarenta, cinquenta alunos. São 
alunos que não têm nem chinelo de dedo. Como 
é que terão sapato para trocar? Então, são 
coisas... São abstrações.  

Então, queremos realmente discutir a 
Educação. Queremos discutir, formar um grupo 
e, aí, aproveito o momento para estar 
convidando os deputados da Comissão de 
Educação... Porque precisamos ter um grupo de 
trabalho, sim; um grupo de trabalho composto 
pelas entidades que representam a educação 
básica pública no Espírito Santo. No caso, a 
Comissão de Educação, da qual vocês são os 
representantes legais do nosso povo. Foi o povo 
que votou e colocou vocês na Assembleia 
Legislativa. Então, vocês representam o público. 
A Comissão de Educação, a Assopaes, a Uncme, 
que são os conselhos municipais de Educação.  

Queremos, sim, um Governo... Temos 
representantes do Governo também nesta 
discussão hoje, e parabéns por isso. Se temos 
várias instituições que querem discutir a 
educação, façamos dois grupos. Um grupo para 
discutir o público, porque as condições na 
escola pública são completamente diferentes, e 
outro grupo para discutir a escola particular, 
porque nós do Sindiupes estaremos com certeza 
discutindo, e não vamos, de forma alguma, não 
participar de uma coisa que é de interesse da 
nossa categoria. Não vamos nos furtar de 
discutir, planejar, propor, concordar, discordar, 
mas desde que seja para a melhoria da 
Educação e o enfrentamento responsável dessa 
pandemia. Porque têm várias dessas entidades 
que foram listadas, que a gente não viu nesses 
anos todos interesse em discutir a escola 
pública, básica, educação básica. Por exemplo, 
temos o Fundeb que, se não for aprovado esse 
ano pelo Congresso Nacional, o ano que vem a 
situação estará ainda pior, principalmente para 
os municípios. E a gente não percebeu nessas 
entidades o interesse de discutir também antes 
dessa pandemia. Agora o assunto é pandemia. 
Mas, antes da pandemia, nunca vimos essas 
entidades querendo discutir e querendo 
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pressionar o Congresso Nacional para a 
aprovação do novo Fundeb.  

Outra coisa, nunca vimos essas 
entidades, que hoje se colocam a discutir o 
retorno às aulas, discutir a valorização dos 
profissionais da educação pública. O Espírito 
Santo é um dos que têm piores salários para os 
professores. E vocês, V. Ex.as aí, da Comissão de 
Educação, já tiveram a oportunidade de 
conversar conosco e a gente apresentou a 
tabela de vencimento, quer dizer, isso é mais 
uma coisa que fragiliza os profissionais da 
Educação.  

Então, estamos dispostos a discutir, sim; 
a conversar, sim. Gostei muito quando a Gilda 
coloca que temos que ter comissões em várias 
esferas, inclusive na esfera escolar. Cada escola 
é uma realidade, então cada escola tem que ter 
o seu grupo de trabalho discutindo o que fazer 
quando voltar, e quando voltar e como voltar.  

Então, o Sindiupes coloca a posição dele 
contrária a esse retorno – quer seja em agosto, 
quer seja em setembro – enquanto não 
estiverem cumprindo os protocolos sanitários. E 
outra coisa: queremos saber quem fiscalizará se 
estão sendo cumpridos esses protocolos. 
Porque não adianta falar que tem que ter álcool 
em gel na escola e o professor é que tem que 
comprar. Porque até o pincel para ele escrever 
no quadro ele tem que comprar, porque a Sedu 
não fornece. Então, é isso que a gente quer 
saber. São coisas simples que a escola não tem 
e, agora, vem o protocolo de que tem que ter 
álcool em gel, tem que ter pia, tem que ter um 
sapatinho para trocar e entrar em sala. Na hora 
do recreio, como é que ficam esses alunos, a 
questão da merenda escolar? Então, são muitos 
os problemas. 

A gente gostaria muito de colocar como 
proposta que a Comissão de Educação 
encaminhe para a Sedu esse nosso pedido: que 
sejam feitos dois grupos de trabalho. Um grupo 
de trabalho específico com as entidades que 
representam a educação básica pública entre 
estado e municípios, e outro grupo, um segundo 
ou um terceiro para discutir a questão nas 
universidades e a questão das escolas 
particulares onde, volto a repetir, é 
completamente diferente a realidade. 

A gente agradece a oportunidade. 
Sempre que quiserem a gente está disposto a 
dar as informações - foi bem rapidinho - 
necessárias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, Noêmia. 
Noêmia, gostaria de, em cima da sua 

fala, destacar alguns pontos. Primeiro, na 
Comissão de Educação a gente (Inaudível) de 
forma separada a rede pública da rede 
particular de ensino, em todos os assuntos. 
Realmente são realidades muito diferentes. 
Segundo, essa questão da divisão, está aí o vice-
líder do Governo, o deputado Dary Pagung. Está 
também o Saulo, representante da Sedu, mas 
acho eu que o Governo, no meu entender, 
deveria, sim, discutir de forma separada. E acho 
uma discussão como esta, sem a participação 
efetiva dos professores e do sindicato dos 
professores, eu acho que ela fica uma discussão, 
no meu entender, deficitária. Não tem como 
discutir o retorno às aulas, no meu entender, 
sem a participação da entidade legal que 
representa os professores, que é quem vai estar 
lá no chão da escola, como foi dito aqui pelas 
pessoas. 

 Professor Saulo está pedindo a palavra? 
Gostaria de se manifestar sobre esse assunto? 
 
 O SR. SAULO ANDREON – Gostaria. 
 Primeiro, assim, eu fico surpreso com a 
fala da Noêmia, com essa recusa, essa 
indisposição do sindicato em sentar para 
conversar. Eu até acho que ela pode levar, 
assim... Recusar-se a ir à reunião eu acho que é 
um equívoco. 
 A proposta de construir um grupo de 
trabalho envolvendo... Até porque nós estamos 
tratando de uma doença que não escolheu 
alunos de escola particular ou de escola pública, 
escolheu alunos de periferia ou de centro 
urbano. É uma doença que atinge o capixaba 
enquanto um todo. A sociedade capixaba está 
abalada e atingida por essa pandemia. 
 É natural e eu entendo que esse grupo 
de trabalho precisa ser o mais completo 
possível, até para que a gente tenha sincronia 
em algumas ações. E ela só vai ser atingida, 
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alcançada, se nós tivermos um diálogo com 
todos os atores. 
 Agora, a Noêmia poderia, o sindicato, 
levar a esse grupo de trabalho a ideia de criar 
dentro desse grupo de trabalho, esse grande 
guarda-chuva, comissões temáticas e cada um 
discutir as suas especificidades, mas que a gente 
tenha um eixo central que balize a educação 
como um todo, porque senão nós vamos cair 
numa vala das comparações: aqui pode, lá não 
pode, porque isso aqui, porque isso lá. Então, o 
que pode ser discutido na pauta comum? O que 
tem que ser tratado na pauta específica, com as 
particularidades das escolas públicas? 
 Então, assim, eu acho que é um erro não 
se querer participar da reunião. Participe. Leve a 
proposta. Subdivide o grupo de trabalho de 
acordo com as pertinências. E depois tente 
construir um documento que alcance todas. 
Essa é a proposta inicial. 
 A outra questão. Eu tenho ouvido 
algumas falas daqui da reunião. Parece que 
estão generalizando algumas situações das 
estruturas físicas das escolas. Quem ouve a 
impressão é que a escola não dá pincel, não tem 
papel higiênico, que uma torneira demora um ano 
para ser consertada, que não tem janela. Parece-
me que, quando faz uma fala tão genérica assim, 
passa a ideia de que a rede é esse aglomerado de 
sucateamento. Isso é até injusto com a nossa 
rede, com os nossos gestores, com as equipes que 
trabalham com a manutenção tentando garantir 
um ambiente, uma atmosfera, tanto do ponto de 
vista estrutural e físico quanto um ambiente de 
trabalho digno para o professor. 
 É claro que os pontos, as situações 
eventuais, precisam ser tratados. A gente vai 
pontuar nesse sentido. Mas evitar as falas 
genéricas, que eu acho que assim subvaloriza a 

nossa rede, subvaloriza os nossos gestores, 
subvaloriza os nossos profissionais, que eu 
tenho certeza de que nenhum profissional, 
nenhum servidor, vai se submeter a uma 
condição como essa e não trazer esse problema 
para a Sedu. Então, assim, só ter um cuidado 
com as falas genéricas em relação às condições 
das escolas. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu vou dar continuidade. 

 Professor Saulo, eu não entendi as falas 
como de forma genérica, não. Problemas na 
rede tem. Nós sabemos disso. Eu percorro as 
escolas há muitos anos. As dificuldades dos 
recursos que chegam nas escolas realmente... 
Inclusive o senhor também foi diretor de uma 
escola extremamente estruturada, é verdade 
que a Escola Viva recebe recursos diferenciados, 
mas nós temos realmente escolas também com 
muitos problemas. 
 O que eu entendi não foi as pessoas 
generalizando. O que eu entendi foi que, com 
esses problemas, por conta da pandemia, óbvio 
que vai potencializar o contágio, porque tem 
muitas escolas, obviamente, que têm realmente 
problemas e é um trabalho que precisa ser feito 
aí permanentemente. 
 Eu só vou garantir as falas porque se eu 
ficar colocando contraponto agora... A gente 
tem que deixar isso para as considerações finais. 
A gente vai acabar tendo problema aí com 
relação ao tempo. Então, neste momento, eu 
gostaria de ouvir os representantes da OAB. 
Está o doutor Rogério Romano e também a 
doutora Camilla Cardoso. À doutora Camilla, 
inclusive, eu gostaria de agradecer porque 
sempre participa com a gente de diversas 
atividades aqui na Assembleia. Mas qual dos 
dois falaria, da OAB, ou se divide o tempo entre 
os dois? 
 
 O SR. ROGÉRIO NUNES ROMANO – A 
gente divide aqui entre a gente. Boa tarde! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Boa tarde! 
 
 O SR. ROGÉRIO NUNES ROMANO – Eu 
queria agradecer o convite para a participação 
da Ordem. A gente, na verdade, está 
representando as comissões da Ordem. Eu 
estou como presidente da Comissão Especial de 
Direito Internacional da OAB e a doutora 
também está representando uma comissão 
específica de infância. Então, a gente queria 
agradecer o convite e preliminarmente, o que 
posso trazer a este debate inicial é que já 
existe... As escolas particulares, o sindicato, o 
Sinepe especificamente já criou um protocolo 
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interno orientativo. O protocolo é um material 
importante que está disponível. O próprio 
sindicato já apresentou isso no contexto do 
grupo de trabalho que vai ser criado. 
 Esse protocolo orientativo tem três 
núcleos específicos: um protocolo sanitário e, aí, 
vem trazendo as medidas sanitárias ou que 
precisam ser feitas; um protocolo pedagógico, 
com avaliação de como vai ser feita a 
reestruturação, o retorno disso, a avaliação do 
que foi dado durante o período da pandemia; e 
o protocolo jurídico. 
 Eu acredito que esse material, que já 
está pronto, inclusive ele possui quarenta e duas 
medidas específicas, que foram propostas pelo 
sindicato... Esse documento foi seguindo 
orientações da OMS e da Fiocruz. Então, 
acredito que, a título de debate inicial, 
preliminar, seja necessário dar atenção a esse 
trabalho já preparado, que foi feito pelas 
escolas particulares, que pode servir de base 
para auxiliar nos trabalhos do protocolo que vai 
criado pelo Governo e através desse decreto 
autorizativo. 
 Eu avalio também que independente da 
necessidade de divisão, de como vai ser feito na 
escola pública ou na escola particular, temos 
exemplos do Maranhão, por exemplo, que já 
lançou um decreto autorizativo com esse 
protocolo (Inaudível) que traz uma 
diferenciação das particulares para as públicas. 
 Bom, eu vejo como (Inaudível) temos 
alguns exemplos já de situações que nos 
mostram pela possibilidade de tratar o assunto 
de forma mais rápida. A gente tem uma 
dificuldade, a gente sabe do setor público, mas 
existe um Governo e existem autoridades 
presentes nesse grupo que vão trabalhar 
arduamente para que isso aconteça de forma 
respeitosa e de forma segura. 
 Preliminarmente, para não passar muito 
aí do meu tempo, queria só fazer essas 
considerações desse trabalho e de decretos 
governamentais já existentes, com protocolos já 
existentes de outros estados, devem ser levados 
em consideração. E queria deixar que o debate é 
muito importante, e agradecer mais uma vez a 
participação. 

 Eu vou passar a palavra, deputado 
Vandinho, para minha colega, por favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Doutora Camilla. 
 Muito obrigado, viu, doutor Rogério? Te 
agradeço pelas palavras importantes. Muito 
importante a participação da OAB neste debate.  
 Doutora Camilla. 
 
 A SR.ª CAMILLA TALLON CARDOSO – 
Bom, Vandinho, boa tarde! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Boa tarde! 
 
 A SR.ª CAMILLA TALLON CARDOSO – 
Obrigada. Inicialmente, eu parabenizo esta Casa 
pela preocupação dispensada. É um assunto tão 
importante, né? Que tem angustiado tanto a 
população. 
 Cumprimento os deputados na pessoa 
do deputado Vandinho Leite, presidente da 
Comissão de Educação, e com quem a gente 
tem caminhado junto. Não é, deputado? Na 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente na qual (Inaudível) OAB tem estado 
sempre junto, atuando junto. Cumprimento 
também os demais convidados, são pessoas 
imprescindíveis para que este presente diálogo 
ocorra de forma mais democrática possível, e 
também a população que nos assiste, composta 
por alunos, familiares e profissionais da 
educação. 
 Então estou lendo um pouquinho aqui 
para não passar do tempo. Tá bom? Eu gostaria 
de ressaltar que a Comissão da Infância e 
Juventude – doutor Rogério falou pela Comissão 
de Direito Educacional – da OAB, Seccional 
Espírito Santo, tem o dever de auxiliar a Ordem 
na garantia da efetivação dos direitos 
fundamentais de crianças e de adolescentes. 
Então, assim sendo, a nossa fala vai analisar o 
contexto sob a ótica da proteção à criança e ao 
adolescente. Ok? 
 O espaço escolar, sem dúvidas, ele é 
essencial para o desenvolvimento de crianças e 
de adolescentes. É lá onde adquirem 
conhecimento, experimentam o convívio em 
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sociedade, brincam, interagem e desenvolvem 
suas relações interpessoais, como também 
inteligência emocional, dentre outras 
características, e compartilham (Inaudível) 
 No espaço escolar também possuem 
proteção, uma vez que ali são encaminhadas as 
situações de violência e abuso para a rede de 
proteção averiguar, encaminhar e acompanhar 
essas situações. Ali também é onde muitas 
possuem a oportunidade de (Inaudível), 
conforme já tinha falado anteriormente. 
 A escola é o espaço democrático 
imprescindível para a construção do futuro 
cidadão. Por que eu digo isso? Vejam quanto 
que esses adolescentes vêm perdendo já, não 
apenas em conhecimento, como muitos de nós, 
adultos, pensamos. As crianças e os 
adolescentes são pessoas em desenvolvimento, 
e frequentar a escola é importantíssimo para 
que esse processo ocorra de forma saudável e 
integral. 
 Entretanto, estamos num cenário atípico 
onde perdas e privações vêm se mostrando 
necessárias para que seja evitado um mal ainda 
maior. Então, quando pensamos e falamos em 
sociedade civil, famílias, alunos e profissionais 
da educação em um possível retorno próximo, 
seja na rede pública ou na privada, acreditamos 
numa consequente mitigação, ou melhor, 
limitação do que pode ser oferecido pela escola. 
 Mas com a pandemia da Covid, que tem 
ainda se mostrado um vírus inconstante, a 
nosso ver, a nosso conhecimento, enquanto 
humanidade, com poucas possibilidades para 
tratamento, acometendo de forma gravíssima 
não apenas indivíduos integrantes do grupo de 
risco, como também pessoas saudáveis até 
então, assim como crianças e adolescentes, há 
de se destacar grande risco do retorno às aulas 
neste momento. Já que o direito à saúde e à 
vida, ao qual faz jus o público infanto-juvenil, 
ambos os direitos correm um grande e sério 
risco de serem abalados, sendo um dever 
constitucional de todos zelar pela garantia 
destes. 
 Também devemos destacar o alto índice 
de contaminações cruzadas que ocorrem 
diariamente em espaço escolar normalmente. 
Imaginemos com a pandemia atual! É certo que 

crianças e adolescentes também seriam grandes 
vetores de contaminação não apenas em 
relação (Inaudível) e familiares, como também 
aos funcionários da educação, especialmente os 
que interagem constantemente de forma direta 
com esse público. 
 Uma parte da população ainda se 
encontra em distanciamento social, por isso, 
nem hoje nem daqui a um mês, por exemplo, 
seria, a nosso ver, o tempo ideal para o retorno 
das aulas. Na verdade, a nosso ver, o retorno 
ideal seria um contexto seguro, quando 
pudermos retornar ao, entre aspas, novo 
normal, possuirmos nossas rotinas, em tese, de 
volta, com retorno gradual das faixas etárias de 
forma decrescente: graduação, ensino médio, 
ensino fundamental II, I, séries iniciais, 
(Inaudível) pré-escola, até chegar às crianças 
atendidas pelas creches, respectivamente. 
 Ou seja, conforme o nível de 
entendimento, aceitar os protocolos de 
segurança e prevenção, que nós já conhecemos. 
Infelizmente, há muitos alunos hoje sem meios 
de acesso à educação, pela falta de acesso à 
internet e aos meios tecnológicos que permitam 
ter esse tipo de acesso. Também há aqueles que 
passam por necessidades básicas como 
alimentação e higiene, pois a oportunidade de 
fazer uma refeição era apenas na escola. 
 Diante desses casos nós aproveitamos a 
oportunidade para suplicar ao poder público 
que seja continuamente atento aos mesmos. 
Por todas as razões consideradas, ponderar-se 
pela prevalência do direito à saúde, à vida de 
crianças e adolescentes e de toda a sociedade. 
O diálogo concerne ao tema, tendo em vista que 
estudos demonstram, como já falado 
anteriormente, (Inaudível) também, que o 
contexto atual ainda não é favorável ao retorno 
das aulas. 
 Encerro a minha fala aqui agradecendo 
imensamente a oportunidade oferecida pela 
Comissão de Educação, presidida pelo deputado 
Vandinho Leite, para participar desse presente 
debate sobre um tema de tamanha relevância. 
Desculpa pela leitura rápida, mas para a gente 
poder respeitar o tema, por isso achei melhor 
fazê-lo. 
 Obrigada. 
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 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Muito obrigado, doutora Camilla, 
também representante da OAB, fala também 
sobre a questão... Achei extremamente 
interessante a questão do retorno gradual e 
claro deixando aí a parte das séries iniciais, as 
creches, para o final. É algo que realmente pelo 
que a gente viu lá fora é o ideal até porque boa 
parte das crianças não têm sintomas, pelo que 
eu leio. Então, acredito ser extremamente 
relevante, mas obrigado à OAB pela 
participação. 
 Nesse momento gostaria de ouvir o 
Sindipúblicos. Alberto Tadeu! Tadeu está 
presente? 
 
 O SR. ALBERTO TADEU CARDOSO 
GUERZET – Presente! Está me ouvindo bem? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Fique à vontade! Três minutos, Tadeu. 
Vamos tentar a partir de agora ser um pouco 
mais rápidos... 
 
 O SR. ALBERTO TADEU CARDOSO 
GUERZET – Passar a posição do sindicato. O 
Sindipúblicos é contrário ao retorno às aulas 
agora, inclusive o Sindipúblicos tem muitas 
preocupações com a forma como o Estado já 
está funcionando. Tem acontecido expansão da 
pandemia em órgãos como o Iases, existem 
órgãos que estão funcionando com um 
revezamento, outros não estão conseguindo 
revezar. Muitos servidores reclamando, não 
estão tendo EPI, o Detran, inclusive, é um 
desses. Acho que caberia uma visita, inclusive, 
dos deputados também no Detran, está tendo 
muita reclamação no Detran. Não consigo 
entender por que o Detran tem tido toda essa 
preferência, essa emergência de 
funcionamento. 
 Agora o retorno às aulas, para a gente, é 
um absurdo! Vale lembrar que a secretaria das 
escolas... Porque os profissionais das secretarias 
de escolas são pouquíssimo lembrados quando 
o assunto da educação emerge. As secretarias já 
estão funcionando, em regime de revezamento, 
mas já estão e, inclusive, há um problema 
gravíssimo em relação à segurança desses 

profissionais pois reduziram o número dos 
vigilantes e muitas escolas não estão tendo 
vigilantes em alguns turnos e os profissionais, os 
servidores que trabalham no administrativo, 
estão tendo que trabalhar, estão tendo que ir à 
escola, pegar ônibus, estar lá, mas sem essa 
segurança dos vigilantes das escolas. 
 Esse é outro ponto que precisa ser 
levado em consideração: nas escolas do interior 
já têm chegado ao nosso conhecimento 
contaminação de servidores também, de 
profissionais que trabalham nas secretarias, nos 
administrativos. Isso é um problema que o 
Sindipúblicos está tendo que lidar. É um caso 
grave e eu acredito que essa pressão que tem 
havido sobre o Governo Estadual para uma 
eventual abertura da escola, eu só consigo 
entender isso por conta dessa concepção, desse 
paradigma, que existe temporal em relação ao 
exercício orçamentário do ano, a pressão do 
Governo em voltar a funcionar as coisas, mas 
ainda assim eu não consigo compreender diante 
da dimensão dos gastos que o Estado vai 
assumir com esse retorno. Um retorno pelas 
beiradas, assim seria, pois sabemos já também 
que muitos pais de alunos não querem levar 
seus filhos, caso haja eventual reabertura do 
ensino presencial. 
 Então, seria um gasto com compra de 
EPI, compra de material, álcool em gel, 
eventuais reformas e ainda assim com um 
número de repente muito reduzido de alunos 
nas escolas. Então, é difícil encontrar realmente 
uma justificativa para isso, sendo que abrindo 
agora pode chegar julho, agosto, quando chegar 
agosto ou setembro um aumento dessa 
expansão da contaminação pode acarretar num 
novo fechamento e vai ter sido completamente 
inútil, vidas terão sido colocadas em risco, 
expostas à contaminação, o gasto público 
desempenhado aí e uma completa inutilidade 
de reabertura. E esses gastos que poderiam, 
inclusive, serem revertidos hoje num eventual, 
um possível, hipotético, hipotética política de 
isolamento, de quarentena, uma renda básica, 
uma bolsa, um auxílio emergencial para que as 
pessoas fiquem em casa justamente para poder 
controlar ainda mais a situação da pandemia. 
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 Ao invés de pensar uma política desse 
tipo eu, na minha visão, na visão do 
Sindipúblicos o isolamento social, a quarentena 
tem que ser encarada como uma política 
pública, tem que ter um esforço do Estado, dos 
Governos em relação a isso. Ao invés de se ter 
esse tipo de política, joga uma possível 
reabertura dos órgãos públicos, o assunto aqui 
das escolas de uma maneira completamente 
aleatória, sem exatamente convicção, 
principalmente isso. Nas falas da Sedu mesmo, 
você não vê convicção ou certeza nas falas dos 
profissionais. Na fala da Secretaria de Saúde, 
que esteve aqui, não tem essa convicção.  

Então, seria uma absoluta aleatoriedade 
a exposição ao risco. Vale lembrar que o gestor 
eleito, o governador, ele tem que assumir a 
responsabilidade do que acontecer. A 
responsabilidade de qualquer coisa que 
acontecer em relação ao desdobramento da 
abertura de escola é responsabilidade do 
governador Renato Casagrande. E ele vai se 
responsabilizar? Vai jogar essa abertura 
aleatória de escolas sem essa convicção e vai 
assumir os riscos disso, de todas as crianças, dos 
profissionais contaminados? Falaram aí de 
duzentos mil alunos, quinze mil profissionais 
professores e mais alguns milhares de auxiliares 
e administrativos, cerca de duzentos e vinte, 
duzentos e trinta mil pessoas circulando pelos 
ônibus das cidades, do interior do Espírito 
Santo, expostos à contaminação. Ele vai assumir 
os riscos disso? Essa é uma dúvida, porque 
parece que não vai querer assumir, vai querer 
simplesmente jogar que foi o vírus, que foi uma 
coisa eventual, me desculpe. Não, a 
responsabilidade é do gestor e o Sindipúblicos 
está disposto a cobrar isso. É isso. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Muito obrigado, Tadeu. Conheço o seu 
trabalho, já estivemos juntos em outros 
momentos e é claro que, em um momento 
como esse, os servidores públicos precisam ter 
voz. Agradeço a sua participação e fala 
pertinente. 

Eu gostaria, neste momento, de ouvir os 
representantes da Assopaes, associação 
importante também neste debate. Me foi 

passado que o Silvio e o Aguiberto iriam dividir o 
tempo. É isso mesmo? O Aguiberto eu sei que 
está presente. 

 
O SR. AGUIBERTO OLIVEIRA DE LIMA – 

Estou presente. O Silvio pode iniciar e eu falo no 
segundo momento. Ou você quer que eu inicie? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Vai lá, Aguiberto. Comece, então.  
 
O SR. AGUIBERTO OLIVEIRA DE LIMA – 

Bom, então, vamos lá e, no segundo momento, 
o Silvio faz a contribuição. 

Eu queria dialogar aqui primeiro a fala da 
professora Gilda, que há ruído de comunicação 
da Sedu com a sociedade. O ruído é do Governo 
todo. Parece-me que a parte mais assertiva é a 
da Saúde. A gente tem visto isso na fala do 
secretário Nésio, do subsecretário Reblin. No 
entanto, o secretário Vitor fala para a impressa 
uma coisa e faz o contrário nas ações que ele 
posta no site da Sedu e naquilo que ele 
encaminha para o Conselho Estadual de 
Educação. Haja vista a metodologia que ele 
utilizou monocraticamente de aprovar, junto 
com o professor Artelírio, a Resolução 5.447, do 
Conselho Estadual de Educação, cujo conteúdo 
nós contestamos, votamos contra e 
apresentamos um mandado de segurança, cujo 
relator no TJ é o doutor Adalto Tristão, que, 
inclusive, está se alongando para além da conta 
para dar parecer, uma vez que foi juntado aos 
autos tudo o que ele pediu. 

Agora, quanto à volta às aulas, eu 
concordo com a professora Ethel, é após a 
vacina. Porque quando a gente fala assim: os 
pais, as mães de alunos e os próprios alunos 
admitem quantos óbitos? Dez? Vinte? Cem? 
Para mim, um óbito é muito. Um óbito é um 
absurdo. Portanto, se tiver no contexto a 
possibilidade de um óbito, é preciso que o 
Governo possa vir a dialogar com o conjunto da 
sociedade civil, coisa que não tem sido feita até 
então. 

Esta comissão, esse grupo de trabalho da 
Sesa e da Sedu, várias entidades ligadas à 
educação não estão incluídas nela. Nós, da 
Assopaes, não estamos incluídos nela. Então, 
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ficou, inclusive, após esse mandado de 
segurança, a Sedu está vetando a participação 
da Assopaes em qualquer diálogo e em qualquer 
debate. A gente vem fazendo isso com o 
conjunto dos pais e mães que nós 
representamos e as entidades, como a Lagebes, 
como a Comissão de Educação da Assembleia 
Legislativa, que aceitam democraticamente 
dialogar com todos os atores da comunidade 
escolar. 

Então, o que a gente recomenda para 
este momento, concordando com a professora 
Ethel, o retorno precisa ser feito em condições 
de absoluta segurança, concordando aqui com o 
Tadeu, do Sindipúblicos, e, até lá, tem muita 
construção a ser feita. E essas construções não 
podem ser unilaterais, não pode ser o Governo 
dialogando com o espelho. Precisa abrir para a 
sociedade. O Governo é o mandatário 
temporário para seguir a sociedade, e aí, Sedu, 
professor Vitor, abra o diálogo com o conjunto 
das entidades. 

E, por fim, deputado Vandinho, eu senti 
a ausência aqui, porque acho que esse espaço é 
muito rico, eu aprendi muito nas falas dos que 
me antecederam, mas eu senti a ausência aqui, 
que em outras oportunidades eu sugiro que 
possa ser convidado, há um que me chegou aí, 
mas uma representação do TJ, do Tribunal de 
Justiça, que está, inclusive, tomando várias 
decisões normativas nesses aspectos gerais da 
pandemia, inclusive, da Educação, mas também 
do Sinpro e do Sinepe. O Sinepe, sim, tem um 
canal de diálogo permanente com o Governo, 
mas os demais não têm. Mas aí eu acho que é 
fundamental onde estão todos, esteja também 
o Governo e esteja também o Sinepe. 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Aguiberto, só respondendo à sua 
pergunta, o Sinpro e o Sinepe também acham 
que têm que discutir em separado por acreditar 
que são situações diferentes da rede privada e 
da rede pública. Foram convidados e não 
participaram. E a questão do TJ, estou 
confirmando aqui com a assessoria, realmente, 
um erro que não vai acontecer nas próximas. 
Mas, muito obrigado pela sua dica. 

Foi um outro erro também, claro que a 
quantidade de entidades representativas, às 
vezes, acontece alguma falha, mas o 
coordenador estadual da União Nacional dos 
Conselhos Municipais de Educação, que é a 
Uncme, o Júlio César Alves, ele está presente. 
Não está, Júlio César? Não sei se você está com 
o áudio aberto, porque eu gostaria de abrir esse 
espaço para o representante dos conselhos 
municipais. 
 

O SR. JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS – 
Estou sim. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Estou te ouvindo bem.  
Então, desde já, ficam as nossas 

desculpas com relação ao convite. Mas, assim 
que tive informação, já providenciei a sua 
entrada na reunião e, neste momento, gostaria 
de ouvi-lo como representante dos Conselhos 
Municipais de Educação. 

 
O SR. JÚLIO CÉSAR ALVES DOS SANTOS – 

Obrigado. Boa tarde a todos e a todas. Este é 
um espaço em que as entidades de Educação e 
também as intersetoriais precisam estar 
justamente se agrupando, se unindo. Quero 
lembrar que a Uncme do Espírito Santo e do 
Brasil foi a primeira entidade a lançar uma nota 
técnica pública já dizendo não ao retorno. Com 
duas semanas em que foram oficialmente 
registradas as mortes no Brasil, nós já nos 
pronunciamos diante da Uncme Nacional e 
diante de toda a sociedade, colocando que o 
retorno, historicamente pelas pandemias que a 
gente acompanhou - sou historiador também -, 
a gente sabe que é preciso estar trabalhando e 
estudando com segurança, tanto para o 
professor como para o aluno e para os demais 
trabalhadores da Educação na escola, porque, 
do contrário, as pessoas vão ficar em situação 
muito mais melindrosa do que deveria ser. 

E a Uncme, neste processo, quero dizer 
que nós temos, neste período, justamente 
fazendo trabalhos e atividades virtuais on-line e 
estamos junto aos conselhos, como ontem 
estivemos. Inclusive, quero estar aqui 
cumprimentando a doutora Maria Cristina, que 
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sempre tem estado conosco e tem se 
predisposto a estar nos assessorando e 
trabalhando em conjunto, e esse conjunto passa 
justamente sobre a nota técnica a que ela se 
referiu, que é o trabalho específico, primeiro da 
Justiça, da Procuradoria, mas nós temos, 
justamente junto à procuradora, uma condição 
e uma relação muito aberta de estarmos 
sugerindo e trabalhando em conjunto. 

Como sei que a fala é curta, é de 
saudação, quero, justamente encaminhar, 
através desse instrumento, uma proposta à 
Comissão de Educação da Assembleia 
Legislativa, que é justamente tomar o 
protagonismo desse processo, porque das cinco 
pandemias mais duradoras no mundo a que 
durou menos durou um ano e oito meses. Por 
conta disso, podemos não pensar que tenha 
esse tipo de duração, mas temos que nos 
preparar e temos que estar trabalhando, porque 
não adianta ter os alunos na escola e daí levá-
los ao cemitério. Então, é preciso que nós 
pensemos nisso e a minha proposta vai 
justamente no sentido de a Comissão de 
Educação estar arrebanhando justamente as 
instituições representativas da Educação, seja 
em que setor for, para estar fazendo uma 
discussão, para depois dessa discussão se 
configurar em protocolos para o retorno. 

Como alguns que me antecederam 
colocaram, o protocolo de escola pública não 
pode ser o mesmo de escola particular e por aí 
vai, embora estejamos dentro do sistema de 
educação, trabalhando em conjunto, mas temos 
que ver as peculiaridades e as especificidades. 

E, para encerrar, gostaria que esse grupo 
de trabalho fosse como sendo uma forma de 
estar discutindo, também, a Educação, porque 
como a própria Noêmia, do Sindiupes, colocou 
ali, a disposição das instituições de Educação é 
de estar trabalhando e discutindo todas as 
questões da Educação com ou sem pandemia. E, 
por conta disso, nós precisamos não só nos 
preparar, mas como dotar os nossos alunos, os 
nossos trabalhadores da Educação de melhores 
condições, porque, até antes da pandemia, as 
condições já eram precárias em algumas 
regiões, e eu, percorrendo o estado aí, os 
municípios, vejo que tem essa carência e um 

pouco de falta de assistência do Estado e do 
sistema municipal. 

Agradeço a oportunidade. Estamos 
sempre à disposição para trabalhar e fazer 
proposições. 

Só uma coisa mais, Vandinho, que eu não 
posso deixar de falar, é que a Uncme, também, 
no Brasil todo, foi a única instituição que sugeriu 
emendas ao PL 2949, a que a professora Gilda 
se referiu - a única pessoa que se referiu ao PL 
do deputado Idilvan Alencar, do Ceará. A Uncme 
propôs justamente uma série de situações que 
serviriam de base e fundamento para os 
protocolos. E não poderíamos estar atropelando 
esse processo, porque, antes de qualquer 
protocolo ou comissão funcionar, essa lei, lá na 
Câmara dos Deputados, deveria funcionar. 
Inclusive, vou encaminhar para a Assembleia 
Legislativa a nossa proposição de oito páginas, 
porque a Assembleia Legislativa também pode 
estar trabalhando em cima dessas ideias. 

Boa tarde e obrigado a todos e a todas. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Muito obrigado, Júlio César. Estamos à 
disposição, nos encaminhe. Vou pedir aos 
técnicos da comissão para entrarem em 
contato. Encaminhe as sugestões, tanto a que 
foi feita ao PL a nível nacional, quanto as 
sugestões aqui para o nosso estado. E, mais à 
frente, a gente vai conversar sobre as 
deliberações, inclusive a proposta feita pelo 
senhor, neste momento: a questão do grupo de 
trabalho ouvindo todos.  

Neste momento, eu gostaria de ouvir o 
Conselho Estadual de Educação, Artelírio. 
Artelírio está na reunião? (Pausa) Está ouvindo?  

 
O SR. ARTELÍRIO BOLSANELLO – 

Vandinho? Você está me ouvindo?  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Estou te ouvindo, Artelírio. Prazer em 
revê-lo. Pode falar, fica à vontade.  

 
O SR. ARTELÍRIO BOLSANELLO – A 

proposta de retorno às aulas é muito 
complicada. O Conselho Estadual de Educação 
colocou em consulta pública, no final da semana 
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passada, e vai ficar até o dia 06, as diretrizes 
para a reorganização do calendário de 
atividades escolares, no contexto da pandemia. 
Então, isso está em consulta. E as considerações 
iniciais que fazemos nesse documento amarram 
qualquer retorno das aulas presenciais à 
observância das normas governamentais de 
saúde e da Vigilância Sanitária. Então, o 
conselho está muito ciente disto, dos riscos que 
toda criança, que todo jovem, que todo 
estudante corre. Então, em função disso, 
elaborou essas diretrizes.  

Seria interessante – já que está em 
consulta pública – que todas as propostas 
fossem encaminhadas para o site do conselho, 
para a gente ter uma maior segurança naquilo 
que está propondo.  

É isso o que eu gostaria de dizer, sempre 
preservando a saúde. Em primeiro lugar, a 
saúde.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, Artelírio, pela participação. É 
importante a participação do nosso Conselho 
Estadual de Educação.  

Gostaria, neste momento, de ouvir o 
representante do Sindicato Nacional dos 
Servidores Federais da Educação Básica, 
Profissional e Tecnológica – Sinasefe Ifes: 
Thalismar Matias Gonçalves. Gostaria de 
agradecer, muito, a participação do Ifes, ok?  

 
O SR. THALISMAR MATIAS GONÇALVES 

– Ok.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Acho que tivemos um problema, 
também, em relação ao convite. Peço desculpas, 
mas agradeço muito pela participação.  

 
O SR. THALISMAR MATIAS GONÇALVES 

– Não, tudo bem. Eu é que agradeço. Eu acho 
importante, primeiramente, assim este diálogo 
envolvendo várias entidades: o Governo, o 
Parlamento. É muito importante a gente 
dialogar sobre este momento.  

Eu, na verdade, represento o Sindicato 
dos Servidores do Ifes. Então, são milhares de 
servidores, tanto técnicos, quanto professores. 

O Ifes está presente em mais de vinte 
municípios no estado. Hoje, a gente também 
está com a suspensão das aulas presenciais. 
Começaram as atividades remotas há mais ou 
menos um mês.  

Então, eu acho que esta atividade aqui, 
esse diálogo, é muito importante, uma vez que 
o Ifes, ele tem autonomia para decidir se volta 
ou não com as atividades presenciais. Mas a 
gente está no território capixaba. Então, é 
importante este diálogo com todos aqui 
presentes.  

Eu acho que a primeira coisa que a gente 
tem que colocar é que existe uma questão que 
precede este debate. A gente vive uma 
pandemia, e essa pandemia gera uma crise 
social, sanitária e econômica sem precedentes 
na história do mundo. Ela já vitimou mais de 
sessenta mil pessoas, sem a gente considerar as 
subnotificações.  

A gente também tem que considerar que 
o Brasil não está conseguindo controlar o 
contágio da pandemia, seja por uma política 
irresponsável do Governo Federal, uma política 
negacionista da pandemia; seja, também, por 
parte dos Governos Estaduais e Municipais, que 
não estão conseguindo lidar com a pressão que 
estão sofrendo dos setores empresariais, que 
estão flexibilizando o comércio e as atividades. E 
a gente está vendo casos, aí, espalhados pelo 
Brasil. Quando flexibiliza, aumenta o contágio.  

Então, isso é muito importante colocar, 
por quê? Não vai ser a educação, não vai ser a 
escola, não vai ser um protocolo que vai dar 
conta do retorno das atividades presenciais. 
Enquanto não tiver condições objetivas do 
controle do contágio da pandemia, ou uma 
vacina, a gente não pode retornar às atividades 
presenciais nas escolas!  

As escolas, elas envolvem muitos 
profissionais, muitos estudantes. E, por sua vez, 
elas podem ser um vetor que pode intensificar 
ainda mais o contágio. A gente não saiu nem da 
primeira onda. A gente pode chegar na segunda, 
e pode ser de a gente ainda não ter vacina. 
Então, a gente tem que pensar nisso.  

Eu respeito muito todas as entidades 
aqui. Respeito o esforço do Governo de pensar 
numa possibilidade de um protocolo. O Instituto 
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Federal também está pensando na possibilidade 
de um protocolo. Mas o sindicato, ele entende 
que não existe protocolo que dê conta de um 
retorno seguro nesse contexto em que a gente 
vive. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente 
tem que salientar a questão da vida. E, assim 
como a pandemia, ela impacta as pessoas de 
forma diferente, a gente tem profissionais 
essenciais, que estão indo trabalhar. Tem 
profissionais, informais, autônomos, que estão 
indo trabalhar, também, porque o auxílio 
emergencial não chega nessas pessoas. E aí, ao 
mesmo tempo em que a pandemia impacta 
esses grupos sociais de forma diferente, uma 
solução durante a pandemia também impacta 
de forma diferente.  

Nesse sentido, é importante a gente 
colocar a questão da atividade remota, do 
ensino à distância que o Governo do Estado já 
tem. O Ifes também colocou. O sindicato é 
extremamente contrário ao ensino à distância, 
entendendo que ele, numa perspectiva de 
garantir o direito à educação, está excluindo o 
direito à educação, uma vez que os profissionais 
não têm formação para isso, uma vez que 
muitos alunos não têm acesso à internet ou 
equipamento, porque o Ifes é uma instituição 
pública, e aí tem sistema de cotas. Então, 
metade dos nossos alunos, parte deles, são 
alunos em condições de vulnerabilidade. E mais 
que isso, a gente está vivendo um momento de 
pandemia em que as pessoas não têm 
tranquilidade nas suas casas, no cotidiano, uma 
vez que elas têm que se preocupar com o idoso 
com que mora junto, com o grupo de risco! E aí 
a gente força uma barra para garantir o direito à 
educação nesse contexto! Então, a gente tem 
pensado com muita calma nesse sentido.  

Eu acho que a doutora Ethel, a fala dela 
foi muito boa. Na primeira fala dela, ela falou: A 
gente volta quando tiver a vacina, porque as 
outras condições para voltar, seja o Governo do 
Estado, seja o Governo Federal, seja a sociedade 
brasileira não estão dando conta! E a gente não 
pode ser irresponsável de um retorno ao ensino 
que vai colocar em risco as vidas dos 
profissionais, dos estudantes! E uns profissionais 
e uns estudantes fazem parte de realidades 
distintas, muitas vezes moram com um grupo de 

risco, moram em casas mais densas. Essa 
realidade tem que ser considerada. Por mais 
que se esforce com discurso técnico para dar 
conta de um decreto que dê tranquilidade ou 
condições de segurança e saúde para todos, não 
vai dar condições para todos, porque a 
realidade é desigual, seja a realidade da rede 
estadual, seja a realidade do Ifes. 

Então, nesse sentido, o que eu queria 
também colocar aqui é reafirmar que não 
podemos, em nome do direito à educação, 
passar por cima de um direito essencial, 
fundamental, que é o direito à vida! A gente já 
sabe que a pandemia tem impactado grupos 
sociais vulneráveis neste país, e a gente não 
pode enquanto educadores – vamos agora 
ampliar educadores como um todo aqui, todo 
mundo está participando deste debate – sermos 
tão irresponsáveis assim! É antipedagógico! É 
antivida a gente retornar neste momento! 

Então, eu acho que o debate deve 
continuar no sentido de construir formas para 
um retorno, mas isso só vai ser possível quando 
a gente controlar o contágio ou tiver vacina. E a 
educação, seja a Sedu, seja o Instituto Federal, 
seja o MEC, não vai dar conta disso, porque 
requer forças políticas que muitas vezes não 
estão neste debate aqui. Então, a gente tem que 
ter essa clareza, porque, às vezes, por mais que 
a gente seja bem intencionado, deputado 
Vandinho, de fazer este debate para garantir a 
segurança e a saúde dos profissionais e dos 
estudantes, a gente aqui não tem condições 
objetivas de garantir o controle. 

Vários países que têm uma outra cultura, 
uma outra condição social, retornaram com as 
atividades presenciais e suspenderam 
novamente. A Austrália, que era uma referência, 
voltou para a quarentena. Então, a gente tem 
que ter toda uma responsabilidade neste 
momento, tem que continuar construindo, 
ouvindo as vozes – isso aqui é muito importante 
para a gente não ser apenas mais uma live rica 
em debate! E é nesse sentido o papel dos 
deputados aqui presentes, da Sedu, das demais 
entidades, ouvir o que a gente tem a dizer neste 
momento! 

Então, mais uma vez, eu agradeço pelo 
convite! E estamos aí para construir, o Sinasefe 
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está aí para construir, junto com todos, 
condições dignas de retorno das atividades 
presenciáveis. Vamos garantir o direito à 
educação, mas não podemos excluir ninguém, e 
o EAD está excluindo, e uma atividade 
presencial vai excluir ainda mais, porque pode 
acabar com pessoas, pode gerar morte! 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Gostaria de agradecer a participação do 
Ifes! Com certeza o nosso objetivo no final da 
reunião é ter alguns encaminhamentos mais 
claros possíveis! É claro, tem pontos em que a 
gente depende do Poder Executivo, mas cada 
instituição pode fazer o seu trabalho específico. 

 
O SR. THALISMAR MATIAS GONÇALVES 

– Deputado, só um esclarecimento! Eu não 
represento o Instituo Federal, eu represento o 
sindicato dos servidores. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Está claro! Ficou claro, inclusive já 
conheço um pouquinho do seu trabalho, da sua 
história! Está claro! 

Parece que eu pulei, e gostaria de passar 
a palavra neste momento ao Silvio. Acho que o 
Silvio, da Assopaes, não teve a oportunidade. 
Silvio, está me ouvindo? (Pausa) 

Acho que o Silvio está com problema de 
áudio. Silvio, está me ouvindo? 

 
O SR. SILVIO NASCIMENTO FERREIRA – 

Estou tentando falar aqui (Inaudível). 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu acho que o seu áudio está com 
problema! Neste momento nós não estamos 
conseguindo te ouvir! (Pausa) 

Vamos dar continuidade então. Se o 
Silvio conseguir se reorganizar, a gente volta e 
(Inaudível) a esta questão do seu áudio. 
 
 O SR. SILVIO NASCIMENTO FERREIRA – 
Deputado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ei, Silvio! 

 
 O SR. SILVIO NASCIMENTO FERREIRA – 
Boa tarde a todos! Boa tarde a todas! Silvio 
falando. Está dando para me ouvir? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Agora estamos te ouvindo, pode falar! 
 

O SR. SILVIO NASCIMENTO FERREIRA – 
Ok! Eu sou Silvio Nascimento Ferreira, sou 
representante da Assopaes também, 
juntamente com o professor Aguiberto. Depois 
de todas as falas que eu já ouvi, todas as falas 
principalmente levando diretamente ao não 
retorno das aulas neste primeiro momento, 
principalmente o poder público, a Sesa também 
e a Sedu, principalmente, que conversem 
melhor, dialoguem melhor com os pais! 
Dialoguem melhor com as partes, porque não só 
os pais, mas também, principalmente, com os 
profissionais da Educação. Nós também da 
Assopaes somos diretamente contra o retorno 
das aulas neste momento e que esse diálogo 
venha a ser incluído, principalmente a Assopaes, 
que está praticamente de fora. A Sedu dialoga 
com todos os outros pares, mas a Assopaes, não 
dialoga ultimamente. 

E isso, querendo diretamente ou não... 
Têm pais que batem às portas da Assopaes para 
poder terem o direito de fala, e não estão 
conseguindo a partir disso aí. 

Obrigado pela oportunidade, senhor 
deputado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Gostaria de agradecer. 
Neste momento, nós estamos com o 

nosso time estourado, gostaria de dizer da 
importância do debate. Gostaria também de 
passar também para a fase dos 
encaminhamentos. 

Gostaria de ouvir, neste momento, para 
encaminhamentos, conclusão e considerações 
finais, os deputados. 

Deputado Sergio Majeski! 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, olha só, mas falta ainda alguns 
representantes falarem! O pessoal da Frente 
Capixaba, que não falou; o professor Itamar; 
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tem a Liu que não falou ainda… 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Então, vamos dar dois minutos, pedindo 
às pessoas, porque a gente vai precisar encerrar 
a reunião às 17h. 

Então, dois minutos, Itamar, 
representando a Frente Capixaba Escola 
Democrática. Itamar, está me ouvindo? 
 

O SR. ITAMAR MENDES DA SILVA - Sim, 
estou ouvindo! Dois minutos é um tempo 
bastante restrito para a gente colocar, 
entretanto, vou atentar aqui para duas ou três 
questões. Estamos de acordo que as comissões 
estão de acordo com os protocolos da Saúde. 

Eu acho que nós precisamos começar a 
pensar que as ações que estão acontecendo no 
âmbito da Educação e não pressupõe o retorno 
presencial, mas as atividades remotas, elas 
precisam ser, também, consideradas se não 
hoje, num momento posterior quando essa 
Comissão de Educação possa convocar outra 
audiência pública. 

 Eu falo, especificamente, da Sedu e 
ainda de várias prefeituras municipais estarem 
tentando, através de atividades remotas, 
cumprir o currículo, os conteúdos do currículo 
que estavam colocados para serem feitos 
presencialmente. 

Quero lembrar-lhes que a Educação é 
um processo que se dá na relação do professor 
com o estudante, com conhecimento, mas 
também, com a vida em movimento. Então, há 
que se ter claro, que este ano e o próximo ano 
não serão iguais aos anos, vamos dizer assim, de 
normalidade.  

Nesse sentido, não há que se pensar em 
quantidade de conteúdo, não há que se pensar 
em avaliações em larga escala; as que são 
previstas para este ano, as que são previstas 
para o próximo ano devem ser canceladas, 
suspensas. Há que se começar a pensar, 
também, a quantidade de horas que foi 
mantida. A MP n.° 934 flexibilizou a exigência 
dos dias letivos. No entanto, a quantidade de 
horas, permanece. Acho que essa quantidade de 
horas deve, também, ser flexibilizada, porque 
nós estamos em um momento bastante 

adverso, não dá para pensar com a cabeça do 
tempo que a gente tem, vamos dizer, 
normalidade. 

Então, nesse sentido, é necessário 
pensar a qualidade do trabalho que se está 
realizando, de maneira remota, a quem nós 
estamos atendendo e a quem nós estamos 
atingindo. 

Nós não podemos utilizar este tempo, 
agora, como um tempo de aprofundamento das 
desigualdades educacionais entre aqueles que 
têm condições de acesso, aqueles que não têm 
condições de acesso.  

E por fim, me ater aqui, minimamente, 
ao tempo, entendo que não há escola pública 
ou privada - neste tempo de pandemia, as 
escolas estão todas em um mesmo conjunto, e o 
protocolo de retorno tem que ser igual para 
todas! Não pode haver diferenciação! Porque 
também se engana quem acha que as escolas 
privadas têm essas condições boas de 
atendimento à população. Algumas podem ter, 
como algumas públicas, ou várias públicas, ou 
muitas públicas também têm condições boas de 
atendimento para tempos de normalidade.  

Para os tempos de pandemia, aí, acho 
que a gente precisa pensar em mais 
investimento! E aí, eu quero lembrar que hoje é 
imprescindível, é imprescindível se aprovar o 
novo Ideb; e pensar em recursos novos para a 
Educação! Porque se não, nós não vamos lograr 
êxito em fazer com que a educação no Espírito 
Santo seja uma educação que possa ser digna 
das nossas crianças e produzir, efetivamente, 
condições para a convivência em uma sociedade 
democrática.  
 Basicamente é isso no tempo que me foi 
concedido. Obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Muito obrigado pelas palavras, nosso 
querido Itamar.  
 Gostaria, neste momento.... Deputado 
Sergio Majeski, gostaria de fazer uma proposta a 
V. Ex.ª. Os problemas técnicos acabaram 
prejudicando essa questão dos horários. Eu 
tenho reunião às 17h. Queria propor a V. Ex.ª... 
Claro que a gente vai ter que, na fase das 
deliberações, ter outros momentos, no meu 
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entender, para que a gente possa discutir a rede 
privada, para que a gente possa discutir EAD, ou 
seja, vamos ter que aprofundar nos debates. 
Hoje foi tudo concentrado, claro, observando 
essas questões sanitárias. Mas eu queria propor 
a V. Ex.ª – vou ouvir mais uma pessoa –, dando 
o meu horário, se V. Ex.ª assume a reunião da 
Comissão de Educação para que a gente tenha 
condição de ouvir as pessoas sem prejuízo, sem 
que elas sejam prejudicadas.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Sim, 
presidente, pode ser. E até para não frustrar as 
pessoas que estavam preparadas para expor as 
suas opiniões hoje. E, depois, a gente faz um 
encaminhamento.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Vou continuar na reunião aqui neste 
momento. Vou ter que sair às 17h. Mas, no 
momento, gostaria já de passar a presidência 
para V. Ex.ª. Vou trabalhar aqui para que toda a 
parte técnica também seja encaminhada para V. 
Ex.ª, mas vou continuar aqui na reunião. 

 Só gostaria de dizer, nas minhas 
considerações, que eu acredito nisso. Acredito 
que os pontos que foram colocados, a gente 
precisa continuar o debate. A questão da 
educação à distância é importante a gente 
debater; a discussão com as escolas 
particulares, com o Sinpro, acho que pode ser 
outro debate.  

E já estão ao meu lado os membros da 
equipe técnica da Comissão de Educação para 
que a gente possa preparar os documentos 
sobre esta reunião e encaminhar para os órgãos 
competentes. Esses são alguns pontos que 
pensei de deliberação, mas V.Ex.ª tem mais que 
competência para tocar o final também e 
deliberar também esses pontos, já contando 
com o meu apoio e voto. Ok? 

 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Majeski, então, na 
presidência.  

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Então, a gente podia passar a palavra 
agora, também por dois minutos, espremido, à 
Liu, se eu não me engano, está representando o 
Coletivo Sindupes pela Base.  

A SR.ª LIUDIMILA KATRINI PROXIMOZER 
– Boa tarde a todos e todas! Me escutam bem? 
(Pausa) 

 Então, gostaria primeiramente de 
agradecer a esta Comissão por este importante 
espaço de debate; a pessoa do deputado Sergio 
Majeski, porque essa foi uma proposta da 
Frente Capixaba pela Escola Democrática e, 
rapidamente, o deputado abraçou a causa e 
promoveu este espaço de debate. 

Por que precisamos ampliar o debate 
neste momento? Porque as angústias são 
muitas. Infelizmente, vinham sendo vinculado 
na imprensa alguns retornos, alguns ruídos, 
como diz a Gilda. E que bom que a sociedade 
civil, as diferentes entidades, se organizaram e 
esses ruídos estão sendo dirimidos porque isso 
causa muita ansiedade nos professores, nos 
pais, nos estudantes. E nós não podemos 
vivenciar este momento, que já é muito 
angustiante. Uma pandemia, uma crise 
econômica social muito grave, não podemos 
aumentar os nossos problemas falando de um 
possível retorno sem segurança.  

E, assim, falando sobre um retorno. Nós 
precisamos... Algumas falas aqui me trouxeram 
um pouco de inquietação. A educação é 
obrigação do Estado e é uma concessão. Ela é 
pública! Pela Constituição ela é pública. Então, a 
gente não pode trazer mais desigualdade na 
questão educacional – porque social e 
econômica já é gritante em nossa sociedade – e 
permitir retornos diferenciados. Penso que 
debater em comissões diferenciadas vai acabar 
levando para essa questão, de retornos 
diferenciados, aumentando a desigualdade 
educacional. Fazendo distinção entre público e 
privado. Isso eu penso que não é o que a gente 
quer para este momento.  

Falando ainda dessa questão do retorno, 
acho que todos os protocolos aqui, que a Ethel 
trouxe muito bem, nós trabalhadores da 
educação não nos sentimos seguros. Não nos 
sentimos, do chão da escola, vendo esses 
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protocolos sendo feitos. Então, por isso penso 
que a gente precisa de outros espaços de 
debate como este.  

Não poderia perder a oportunidade de 
estar neste espaço, junto com a Assembleia 
Legislativa e diversas entidades, e falar que os 
profissionais de educação estão sofrendo muito 
neste momento com a precarização do trabalho 
docente. Neste momento, estamos 
precarizados! Mudaram o nosso regime 
trabalhista – nosso regime era de aulas 
presenciais para aulas à distância – sem nos 
proporcionar nenhum meio de trabalho, sem 
internet, sem formação em serviço. E isso tanto 
no Estado como na prefeitura. Isso tem causado 
adoecimento aos trabalhadores da educação. A 
gente precisa de olhar sobre isso. A educação 
remota, a educação à distância não está sendo 
efetiva. 

O Ministério Público do Trabalho lançou 
uma nota técnica essa semana que passou. E é 
muito importante as entidades aqui 
representantes se debruçarem sobre essa nota 
e olharem para as condições de trabalho a que 
estamos submetidos. Precisamos de olhar isso 
sobre os trabalhadores porque não vai adiantar 
falar em educação à distância, na educação 
remota, falar em trabalho remoto, se tiver 
adoecimento de professores. Tem vários já com 
síndrome de ansiedade, em depressão, porque 
o momento, a conjuntura, já leva a isso. Então, 
ainda tem uma sobrecarga de trabalho.  

Os professores da rede estadual têm 
reclamado que desde quando possivelmente 
vão ser validadas as atividades à distância, eles 
aumentaram a burocratização do trabalho. Eles 
têm que ficar várias horas preenchendo 
planilhas em detrimento à questão pedagógica. 
Então, precisamos olhar sobre isso, precisamos 
de mais espaço de debate. 
 Aproveitando que na live com o Lagebes 
o secretário estadual de Educação disse que o 
grupo de trabalho estava restrito, porque ele 
estava com os profissionais de educação 
preparando os protocolos. Nós entendemos que 
precisa de mais transparência e ampla 
participação da sociedade civil nesse grupo de 
trabalho, e para isso eu deixo um 
encaminhamento aqui. Quanto mais entidades 

discutindo, mais esse debate for para o chão da 
escola, com quem faz a educação, isso vai se 
tornar mais transparente, vai nos trazer mais 
segurança.  

Então, eu proponho, para além do que o 
Vandinho colocou no início, de fazer um 
relatório, não, eu proponho ampliação, porque 
o secretário falou que depois seria ampliado. 
Que as entidades aqui representadas 
componham esse grupo de trabalho e, além 
disso, também sejam chamadas algumas 
entidades como Fopeies, que é o Fórum 
Permanente de Educação Infantil, é uma etapa 
que precisa de muita atenção nesses protocolos, 
como também o Fórum Permanente de 
Educação Especial – vamos precisa olhar sobre 
essa modalidade –, como algumas outras 
entidades, como Sinpro/ES, que foi falado que 
eles não quiseram. 

Mas, eu penso que a gente precisa 
continuar esses debates e que agora a gente 
possa estar indo dialogar sobre esses protocolos 
nesse grupo de trabalho. Ampliação é 
necessário neste momento e mais espaços 
como este.  
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Ok! Obrigado, Liu! 
 Tem um representante da Undime 
participando? (Pausa) 
 
 A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA – 
Deputado, o Swami está aí. Ele já falou? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Não.  
 
 O SR. SWAMI CORDEIRO BÉRGAMO – Eu 
não represento a Undime não, mas estou 
representando pela base. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – O Swami não representa a Undime.  
 Se você puder falar, Swami, em dois 
minutinhos.  
 
 O SR. SWAMI CORDEIRO BÉRGAMO – 
Ok! Então, saudar a todos, a importância deste 
debate. Esse espaço tem que ser ampliado, 
como a Liu falou.  
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Eu acho que o que precede essa 
pergunta, se tem a hora de voltar, é fazer a 
seguinte pergunta: Qual é o papel do Estado no 
momento de pandemia? E a prioridade é a vida. 
Então, isso tem que ser colocado e, a partir 
dessa premissa que você tem que construir as 
políticas públicas como elemento prioritário. E a 
gente vem para uma segunda pergunta: E qual o 
papel da educação enquanto políticas públicas 
neste momento de pandemia? A gente vê uma 
deficiência, o Estado não respondeu a essa 
pergunta, a Sedu não respondeu a essa 
pergunta para si mesma, não buscou essa 
resposta. Sequer a Sedu utiliza os contatos que 
tem com a famílias para informar minimamente 
sobre a questão da pandemia, sobre as políticas 
públicas de saúde.  

Então, a Educação não está entendendo 
qual o seu papel neste momento de 
excepcionalidade. Buscando o quê? A finalidade 
que é preservar a vida das pessoas. E é a partir 
dessa pergunta que se tem que pensar as 
políticas de educação e colocar as outras 
questões.  
 De alguma forma eles estão 
respondendo. Será que a educação é você 
implementar esse ensino à distância no 
conteúdo, uma educação bancária, conteudista? 
Ou você vai refletir sobre essa realidade? O 
papel da educação não seria ajudar a pensar 
esse momento, refletir sobre o mundo que está 
posto? Para onde vem as pandemias, o que ele 
está colocado? Como trabalhar isso numa 
família, no seu modo de comportar.  

Seria pensar a nossa sociedade a 
construir esse novo quotidiano. O papel da 
educação poderia ser esse, porque isso vai 
demandar, como foi pontuado aqui, numa 
modificação de comportamentos, que é uma 
questão até cultural na escola, na sociedade. E 
será que a gente não vai aprender nada com 
essa pandemia? Então, a gente tem que pensar 
a partir daí.  
 Entendemos que não tem como retornar 
às aulas sem ter, de fato, as vacinas. O critério é 
científico, foi pontuado um elemento aqui, que 
é a questão do índice de transmissão, menor 
que um. Entretanto, esse índice não está 
transparente. O próprio Ministério Público 

Federal solicitou ao Governo que colocasse esse 
elemento, esse índice no seu critério para você 
estudar, entretanto, isso não está posto ainda. E 
nós temos uma realidade objetiva nas escolas, 
que foi colocado aqui por todo mundo, que se 
torna inviável na prática – se for observar quem 
conhece o quotidiano da escola. 

Inviável é você aplicar, mesmo com os 
protocolos. A gente sabe que o protocolo de 
segurança não é cem por cento. Então, as 
pessoas temem pela vida. Então, baseada nessa 
questão, naquela primeira pergunta que você 
tem que pensar. Vale a pena abrir as escolas? 
Vale a pena abrir, expor as pessoas ao risco? E 
ao implementar essa política vai se criminalizar 
os pais que quiserem proteger seus filhos e não 
levá-los à escola? E o Estado vai ser 
responsabilizado pela sua imprudência? Então, e 
a gente tem que colocar esses elementos no 
debate antes de se pensar se vai voltar ou se 
não vai voltar, qual o protocolo.  
 Já analisando o protocolo, minimamente 
isso que está posto, não tem condições de ser 
aplicado efetivamente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Se puder concluir, Swami, eu agradeço.  
 
 O SR. SWAMI CORDEIRO BÉRGAMO – 
Concluindo, eu quero dizer o seguinte. Eu estou 
falando de Santa Maria de Jetibá, da escola 
(Inaudível), mas eu acompanho outras escolas 
também, outras realidades. Dizer o seguinte. Os 
professores estão exaustos. Exaustos porque 
estão fazendo informação, fazendo o curso, 
aprender no momento de uma coisa que não 
estavam preparados para fazer.  

E quando retornarem às aulas, exaustos, 
eles vão ampliar essa condição de exaustão ao 
dobro, porque o ensino híbrido proposto vai 
implementar uma nova forma de ensinar na 
condição da pandemia, com esses protocolos, 
atenção de correr risco à saúde, e ainda fazer o 
que já está sendo feito agora. Porque, se em 
uma semana você vai atender a uma metade 
das turmas presencialmente, na outra metade, 
você vai ter que produzir algo para atender à 
distância, e atender, na outra semana também, 
presencialmente. 
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 E o que está sendo feito, pensado pelo 
Governo, com relação a ajudar a subsidiar os 
gastos dos professores com relação a essa 
pandemia? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – Swami, eu agradeço. 
 
 O SR. SWAMI CORDEIRO BÉRGAMO – 
Então, só para concluir, agradecer a oportunidade. 
Que a gente pense nesses elementos e considere 
a realidade da escola como um elemento 
fundamental também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – Muito obrigado! 
 Tem alguém representando a Defensoria 
Pública? Tem algum representante da Defensoria? 
 
 A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA – 
Defensoria não pôde participar também, 
deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – Então, todas as instituições já  
falaram, não é? 
 
 O SR. SWAMI CORDEIRO BÉRGAMO – 
Acho que tem o Comev, não?! 
 
 O SR. AGUINALDO ROCHA DE SOUZA – 
Tem a PAD-Vix também, deputado. 
 
 A SR.ª LIUDIMILA KATRINI PROXIMOZER – 
Tem a Vitória e PAD-Vix, ainda. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – PAD-Vix, então, por favor. Quem é que está 
representando? 
 
 O SR. AGUINALDO ROCHA DE SOUZA – 
Professor Aguinaldo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – Aguinaldo, por favor, então. É porque eu 
estou sem a lista aqui. 
 O SR. AGUINALDO ROCHA DE SOUZA – 
Primeiro, boa tarde a todos e todas. Eu vou 
poupar algumas questões que eu havia escrito, 
para tentar ser um pouco mais objetivo. 

 Primeiro, deputado e público que 
acompanha este importante momento, eu 
gostaria de fazer uma pequena sugestão: que a 
próxima vez que retomasse essa temática a partir 
da Comissão de Educação a gente mudasse o 
tema. Porque o tema ficou: Possível retorno das 
aulas da rede pública e seus desdobramentos. Eu 
sugiro: Impossível retorno das aulas da rede 
pública e privada e seus desdobramentos. Porque 
existe uma indução no próprio tema, que é o 
retorno das aulas. E o protocolo com o qual nós, 
educadores, trabalhamos é o protocolo da vida. 
Nessa perspectiva, não há essa condição. Não há 
essa condição não é porque nós, educadores, não 
queremos isso; não há essa educação porque os 
dados de pesquisa comprovam que não há. No 
mundo inteiro, onde houve o retorno, precisou de 
novo voltar à paralisação, ao isolamento. Isso não 
seria diferente aqui. 
 Nós temos nos debruçado nisso, a gente 
tem conversado em alguns espaços, achamos 
importante a questão dessa condução do diálogo 
permanente, mas tem que haver um pressuposto 
nisso, e esse pressuposto precisa ser a garantia da 
vida, com estabelecimento de prioridades. E a 
prioridade, neste momento, em relação ao 
movimento de retorno das aulas, tem que ser 
muito bem avaliada. 
 Algumas observações. Nós estamos 
discutindo a pandemia do coronavírus 
entendendo que os problemas da pandemia estão 
na própria pandemia. Não! O problema da 
pandemia está em elementos que nós, ao longo 
da nossa história, debatemos, e que os agentes 
públicos, ao longo da sua história, também não 
quiseram levar a sério. 
 Nós falamos hoje de escolas aqui, escolas 
que não têm condição. As escolas não têm 
condição porque, ao longo dos tempos, se 
negligenciou as políticas públicas, no sentido de 
dar a elas as condições. Os professores hoje não 
têm condição de fazer aulas remotas porque, ao 
longo da história, não se deu a condição salarial 
aos professores para que eles tivessem isso, para 
que as escolas fossem bem equipadas, para que os 
professores tivessem acesso a equipamentos de 
ponta para melhorar a qualidade do processo no 
Espírito Santo. Então, tem um conjunto de 
questões que precisa ser apontado e não por 
causa da pandemia. 
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 E eu tenho um grande temor. Nós, da 
Associação de Professores de Vitória; nós, 
educadores; a Liudimila acompanhou a discussão 
na semana passada da educação infantil, em que 
educadores revelaram a sua preocupação desse 
retorno. Porque, aparentemente, o retorno está 
colocado para atender a uma demanda que não 
leva em consideração a vida. E é como se a gente, 
ao voltar, voltasse repetindo todos aqueles erros 
históricos que a gente vem falando sobre eles. 
 Nessa perspectiva, eu quero observar 
algumas questões importantes: movimento 
construído com retorno às aulas, já citado aqui 
por alguns colegas. Retorno às aulas significa 
aumento de movimento nos ônibus e nas Vans; 
significa ampliação dos movimentos no comércio, 
principalmente nas comunidades periféricas; 
significa veículo na rua, trânsito interditado, carro 
parando; significa problemas com a merenda 
escolar e com a forma como nós vamos trabalhar 
a merenda escolar dentro das unidades de ensino; 
significa como é que nós vamos lidar com a 
educação física, com o recreio e com o movimento 
nos corredores.  

Com isso, fica uma pergunta: qual o 
controle que nós temos sobre o afeto das 
pessoas? Qual o controle que nós temos sobre o 
tocar, sobre o se aproximar? São coisas que 
precisam ser pensadas e por isso vamos discutir a 
partir da impossibilidade.  
 O professor Itamar traz uma reflexão, eu 
acho que complementada pela professora 
Liudimila, que é o cuidado que nós temos que ter 
com essa separação da discussão pública e 
privada. Olha, Nós não podemos reforçar as 
desigualdades históricas da educação de nossa 
sociedade com um discurso principalmente das 
diferenças entre as escolas públicas e privadas.  
 Eu estou diretor de uma escola pública do 
município de Vitória que não deve nada em 
termos de equipamento para nenhum 
equipamento público ou privado. Então, não 
vamos aqui cometer o erro de criar essa 
diferenciação, principalmente em épocas como 
estas, em que a gente vai negar o que 
historicamente vem sendo negado para beneficiar 
sistema financeiro. Então, tomar cuidado com 
algumas questões. 
 E aí, eu não vou me estender com relação 
a algumas pautas, porque pessoas já falaram, mas 
eu quero reforçar falas: Vidas importam. Vidas 

periféricas, faveladas, importam. Vidas negras 
importam. Vidas de nossos estudantes, 
professores, profissionais da educação e famílias 
importam. E a Terra não é plana. Que a gente 
entenda isso de uma vez por todas! Obrigado!  
 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Obrigado, Aguinaldo!  

O representante do Comev está aí?  
 
O SR. DANIEL BARBOZA NASCIMENTO – 

Majeski, conseguindo me ouvir?  
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Daniel, só não estou vendo sua imagem, 
mas estou te ouvindo.  

 
O SR. DANIEL BARBOZA NASCIMENTO - O 

importante é que vocês estão ouvindo.  
Majeski, boa-tarde! Conselheiros, 

representantes da sociedade, deputados, Majeski, 
presidente da Comissão por enquanto, eu quero 
começar e, quebrando o protocolo, saudar a 
professora Liu, que ela é a única professora de 
educação infantil, Majeski - olha que legal – que é 
um dos setores mais vulneráveis nessa discussão.  

A Rafaela e a Celina, falando a respeito de 
que a escola com aula suspensa está protegida, eu 
gostaria de continuar essa reflexão. A escola com 
aula suspensa está protegida, e protegendo a 
sociedade! Prestem atenção: A suspensão das 
aulas protege a sociedade nesse processo de 
pandemia.  

Na impossibilidade de a presidente Charla 
Barbosa, devido a outra agenda, eu estou com a 
honra de representar o Comev, Conselho 
Municipal de Educação de Vitória.  

Tem outra professora de educação infantil 
ali, não é? O Comev tem vinte e dois anos na 
cidade de Vitória, agrega diversos segmentos da 
sociedade e do poder público e sua condição 
híbrida, diversa, plural, não sugere opção e, sim, 
nos impõe e exige posição diante da pandemia.  

Nessa direção, o Comev já construiu alguns 
conceitos:  

1. Vida é prioridade. Prioridade à vida;  
2. Nossas ações devem ser pautadas pela 

ciência e os procedimentos apontados pela Saúde;  
3. Em consonância com a escuta da 

sociedade, da comunidade escolar, dos 
estudantes, dos familiares e dos professores.  
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Então, nós pensamos que a defesa da vida, 
ajuizada pelas ações da Saúde, deve ter 
consonância fundamental da reflexão com as 
partes envolvidas. Nessa direção, o próprio Comev 
já faz uma ampla e democrática, dialógica escuta 
com todos os segmentos da cidade da área da 
Educação: pais, estudantes, professores, 
funcionários de escola, administradores, diretores 
de escola. Estamos fazendo lives, estamos fazendo 
escutas ampliadas muito interessantes. Primárias, 
né?  

Entendemos que os desafios da pandemia 
expõem as nossas históricas desigualdades sociais 
para além do público e privado, do plural e 
urbano, pois é diverso também o setor privado e 
portador de desigualdade. O setor privado 
também é portador de desigualdade de escolas 
pequenas, médias e de grande porte. Do outro 
lado, nós temos as escolas públicas que expressam 
mais enormemente essa desigualdade; a 
disparidade entre as escolas do morro, escolas da 
periferia. Para além da estrutura física, precisamos 
olhar as pessoas. Temos grandes desigualdades 
entre estudantes, professores, familiares em 
condições de estudo, desigualdade em condições 
de trabalho e desigualdades no acesso aos 
cuidados da saúde.  

Quero chamar a atenção do deputado 
Majeski e da Comissão de Educação, que eu 
acredito que a desigualdade foi exacerbada, 
também, pela Portaria n.º 073/2020, publicada 
em 29/06/20, que a gente precisa analisar melhor.  

Nessa escuta, até o momento, tem 
posições das mais diversas, como voltar apenas 
depois da vacina criada, e vacinação da população. 
Essa é uma posição que está circulando, também, 
nas nossas escutas. Tem outra posição: testagem 
de toda população escolar ou retirada do grupo...  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Se puder encaminhar para o final, eu 
agradeço.  

 
O SR. DANIEL BARBOZA NASCIMENTO – E 

aí fica a pergunta, também, em relação à questão 
de um aparecimento de um caso pós retorno da 
aula presencial. Como a gente lida com a situação 
de um aparecimento de um caso?  

Majeski, eu entendo o tempo reduzido, 
mas quero agradecer a possibilidade do Comev de 

estar prestando e ajudando nessa busca de 
soluções alternativas. Agradeço.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Obrigado, Daniel. Obrigado! 
Tem mais alguma instituição que não se 

manifestou ainda?  
 
A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA – 

Deputado, tem no WhatsApp do senhor as 
pessoas que faltam falar. Seriam a Kelli, do Fórum 
Municipal de Educação de Colatina, e o Gilmar 
Almeida, representante do Conselho Municipal da 
Serra.  

A SR.ª ETHEL MACIEL – Deputado Majeski, 
eu só queria me despedir e agradecer, porque eu 
vou ter outra reunião agora às 17h30min e eu vou 
precisar sair. Então, eu queria agradecer e me 
colocar à disposição.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Nós é que agradecemos imensamente, 
professora Ethel. Eu fiquei encantando como, em 
tão pouco tempo, a senhora conseguiu articular 
tudo aquilo que é fundamental, que é o essencial 
para ser feito.  

Muitíssimo obrigado. A sua contribuição 
foi fenomenal.  

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Obrigada! 
O que você precisar, eu estou à disposição, 

deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – O mesmo da Comissão. E nós estamos à 
disposição também. Obrigado.  

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Tchau. 
  
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Tchau. Vamos passar para a 
representante do Fórum de Colatina.  
Kelli do Fórum de Educação de Colatina. 
 
A SR.ª KELLI CHRISTINA LOUZADA – Boa 

tarde. Boa tarde, estão me ouvindo?  
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Sim. 
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A SR.ª KELLI CHRISTINA LOUZADA – A 
minha saudação a todos. Esse encontro é muito 
especial e importante. A minha fala vai ser breve. 
As falas da doutora Ethel, da professora Gilda e da 
Maria Christina, também do Ministério Público 
foram falas fundamentais e esclarecedoras. Eu sou 
professora e (Inaudível) minha opção ao se olhar 
para o professor, como já foi dito aí também por 
alguns colegas... (Inaudível).  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Kelli, só um minutinho.  
As pessoas que não estão usando, por 

favor, desliguem os microfones. Está dando muita 
interferência. Obrigado.  

 
A SR.ª KELLI CHRISTINA LOUZADA – 

Obrigada! E aí, são profissionais que estão 
sofrendo a demanda, como já foi dito também por 
vários colegas, que nos foi imposta sem suporte, 
sem preparo. E falar num possível retorno, que é o 
assunto deste dia, desta reunião, falar em um 
retorno sem pensar num suporte, num olhar 
direto para o profissional da educação além de 
toda questão da vida, que é o principal olhar, deve 
se primar, ao se pensar lá na frente em um 
retorno, nos planejamentos, um suporte especial 
para os nossos profissionais da educação.  

Os profissionais da educação estão 
exaustos, com problemas emocionais, físicos, 
devido à demanda; não têm suporte de orientação 
para o trabalho e um retorno sem um cuidado 
especial com os profissionais da educação 
também é uma coisa gravíssima. É uma falha 
grave não ter a sensibilidade a esse profissional, 
porque está em jogo a saúde física e mental de 
vários profissionais durante essa pandemia, na 
sobrecarga de extrapolar sua carga horária de 
trabalho e da sua demanda.  

E enquanto professora e representando 
também os colegas da profissão no Fórum 
Municipal e em outras entidades, nós conhecemos 
bem a realidade, a nossa prática do dia a dia na 
escola. Como já foi dito também, os recursos nós é 
que temos que dar conta.  

Então, primar pela vida! Nós também não 
queremos, não aceitaremos um retorno sem total 
segurança para o nosso bem-estar, bem-estar dos 
nossos alunos, e também não podemos aceitar um 
retorno sem antes se pensar num apoio a todo 
esse profissional para que lhe dê condições de 

retomar forças, saúde, para retomar os seus 
trabalhos.  

No mais, o meu agradecimento. 
  
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Obrigado, Kelli. Vamos ouvir agora o 
representante do Conselho Municipal da Serra.  

 
O SR. GILMAR ALMEIDA NOGUEIRA – Boa 

tarde a todos. Gostaria de parabenizar à Comissão 
de Educação por essa iniciativa. Em especial antes 
da minha fala, eu quero citar a fala do Nelson 
Mandela, que diz que a educação é a arma mais 
poderosa que você pode usar para mudar o 
mundo. E quando a Assembleia discute esse tema 
que tem a chancela do povo para criar leis, então 
a gente parabeniza a posição de vocês. E o 
Conselho Municipal da Serra não está ausente 
desta discussão.  

Tivemos uma sessão ontem em que se 
formou uma comissão para acompanhar todos os 
protocolos. Enfim, tudo que se faz para discutir de 
fato a educação, mas retornar no momento é 
impossível. E destacamos de certa forma para se 
atentar também quando se discutir, se for de fato 
discutir a aula remota, que de fato dê formação 
para os profissionais de educação, porque hoje 
nós que estamos aqui estamos tendo esse desafio 
de lidar com a ferramenta. Eu acho que os 
professores também terão.  

Portanto, eu acho que é necessário 
também observar uma qualificação para os 
profissionais, caso volte a utilizar a forma remota.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Muito obrigado, Gilmar. Obrigado.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Professor Majeski! Um minuto, por favor.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Pois não.  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

vou precisar sair, porque tenho outro 
compromisso, e eu queria aproveitar a 
oportunidade para agradecer a todos que 
participaram dessa conversa. Foi muito produtiva. 
Escutei atentamente todas as pessoas que se 
manifestaram e eu já tinha feito a minha 
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manifestação no início, logo após a manifestação 
do deputado Majeski.  

Eu fiz uma declaração clara sobre o tema, 
sobre o assunto. Eu acho que nós precisamos, sim, 
aprofundar na discussão, mas não podemos 
facilitar certas situações quando nós sabemos que 
do ponto de vista técnico-científico as orientações 
da área da saúde são muito claras, e nós temos 
que preservar nossos professores, preservar 
nossos alunos, nossos funcionários, e temos 
inúmeras situações que não nos indicam uma 
possibilidade de retorno às atividades.  

Discutir eu acho que é muito válido. Nós 
precisamos discutir, nós precisamos conversar. Em 
determinado momento nós vamos voltar sim. 
Espero que isso aconteça num tempo menor do 
que eu particularmente imagino, mas no 
momento não é oportuno. Essa é minha posição. 

Devolvo a palavra ao Majeski. E agradeço 
muito por ter participado desta reunião. Muito 
obrigado! 

  
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 

PSB) - Obrigado, deputado Emílio. Letícia, acho 
que agora todas as instituições falaram, não é?  

A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA - 
Deputado, todas falaram.  

 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 

PSB) - Muito obrigado, Letícia. Letícia é a 
coordenadora da comissão. É professora também; 
foi diretora. Ela se virou nos trinta nessa última 
semana para conseguir organizar. Obrigado, 
Letícia. 

  
A SR.ª LETÍCIA COELHO NOGUEIRA – 

Obrigada, deputado! Estou à disposição sempre.  
 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 

PSB) – Queria fazer o encaminhamento para a 
gente ir encerrando a reunião, porque nós já 
extrapolamos o tempo, por causa do problema 
também técnico que ocorreu. 

Eu penso que duas falas, elas são os dois 
grandes pilares daquilo que são as nossas 
inquietações e que são os nossos 
questionamentos, que foi a fala da professora 
Ethel e a fala da professora Gilda que, juntos, cada 
um na sua área, conseguimos quase que abranger 
tudo aquilo que nos incomoda, aquilo que são os 
nossos questionamentos e as nossas 

preocupações. E, claro, várias outras pessoas 
depois pontuaram as questões, até a 
categorização do trabalho, e foram dando 
sustentação a isso. 

Eu gostaria de propor que como a 
comissão vai fazer um documento para 
encaminhar tanto à Sedu quanto ao Governo do 
Estado, ao Gabinete de Crise do Governo, que a 
gente ponderasse, formulasse esse documento 
tendo como eixo central a fala da professora Ethel 
e da professora Gilda, e com as outras falas, com o 
que foi questionado, o que foi sugerido.  

Gostaria de pedir a todas as instituições 
que estão presentes aqui hoje se puderem enviar 
por e-mail para a Comissão de Educação, não 
precisa ser um texto, é só pontuando aquilo que 
foi dito aqui e aquilo que gostariam que estivesse 
ou no documento, ou nas cobranças junto à Sedu, 
porque aí a gente poderia encerrar então desta 
forma, com as pessoas enviando por e-mail aquilo. 
Não precisa ser texto, pode ser em forma de 
pontuações mesmo pra que a gente faça um 
documento o mais substancial possível.  

Assim como o deputado Vandinho já tinha 
dito, a comissão está à inteira disposição das 
instituições. É para isso que ela existe. E se a gente 
precisar fazer outra reunião na semana que vem, 
ou na outra, para discutir mais profundamente um 
ponto e outro, ou coisas novas que surgirem, a 
comissão vai estar à disposição. Mas gostaria de 
saber dos senhores se a gente pode encaminhar 
desta forma.  

 
O SR. SAULO ANDREON - Majeski?  
 
O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 

PSB) - Pois não, Saulo. 
 
O SR. SAULO ANDREON - Só parabenizar 

toda a atividade. Eu acho que nós estamos todos 
aqui neste grupo, na mesma pista, correndo para 
o mesmo lado. A gente carrega no ombro as 
mesmas preocupações e estamos todos sensíveis 
com o momento.  

Agora, só deixar claro que essa pauta da 
reunião, ela não é porque a Sedu anunciou que vai 
ter retorno presencial. Então, o que há é um 
planejamento. O que não significa é que a Sedu 
anunciou de maneira pública que teria o retorno 
das aulas. Mas para ficar claro, que parece que as 
discussões remetem a uma preocupação, aos 
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cuidados, mas não foi ventilado, a não ser a 
construção de um grupo de trabalho para a 
discussão desta temática e a construção de alguns 
encaminhamentos.  

Eu queria muito reforçar o documento da 
promotora doutora Maria Christina, porque eu 
acho que ela agrega, porque ela vai encaminhar, 
inclusive, que agrega a fala da Ethel, que é a 
questão da taxa de transmissão abaixo de 1, que 
são as premissas para se discutir o retorno. A nota 
técnica, aí eu acho que quando ela fala em nota 
técnica, que é o item 2, ela vai constar no 
documento, nessa nota técnica, a gente vai ter 
que colocar todas essas nossas angústias, 
preocupações e cuidados, para que ela seja a mais 
completa possível; que pense o aluno, que pense 
o professor, que pense a saúde emocional do 
nosso professor, que pense a preocupação da 
família.  

Então, assim, a nota técnica é 
determinante. E o item 3 do documento dela, que 
fala que a Sedu e os entes responsáveis têm que 
garantir as condições administrativas para a 
realização dessa nota técnica.  

Então, assim, o documento dela me parece 
muito norteador. Isso queria ressaltar esse 
documento que ela cita. E também dizer que 
desde o início nós deixamos claro. Não há 
manifestação da Sedu para o retorno. O que há é 
um planejamento para um eventual retorno, 
atingindo essas condições que o próprio 
documento do Ministério Público preconiza como 
premissas para se pensar em retorno.  

O SR. PRESIDENTE - (SERGIO MAJESKI - 
PSB) - Ok. Saulo, eu concordo em grande parte 
com o que você falou. Agora, aquilo que a Gilda, a 
forma, eu acho que ela colocou bem, esses ruídos 
que existem em relação àquilo que a secretaria 
está dizendo e àquilo que chega ao público. Por 
isso eu acho muito importante que a secretaria 
faça isso também de uma forma mais 
transparente e mais participativa. E também, por 
exemplo, quando as pessoas me perguntam sobre 
essa questão de retorno das aulas, e o que a 
Secretaria da Educação está pensando, eu tenho 
que responder a mesma coisa: Olha, eu sei o que 
você leu pelo jornal também. Porque a Comissão 
de Educação também não foi sequer comunicada 
do que está se pensando, do que... (Inaudível) 
Então é necessário abrir espaço para o diálogo e 

para a comunicação, e esses ruídos deixem de 
existir. Acho que isso é fundamental. Tá bom?  
 

O SR. ITAMAR MENDES DA SILVA – Sem 
dúvida.  
 
 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Olha só, nós podemos encaminhar, então, 
para o final da reunião?  

O SR. ITAMAR MENDES DA SILVA – 
Majeski, apenas alguns acréscimos. Eu acho que 
está correta essa sua colocação. De fato, as 
colocações foram, vamos dizer assim, sintéticas, 
mas eu entendo que tem alguns outros elementos 
que foram aparecendo noutras falas, que 
precisariam ser acompanhadas, porque elas não 
trataram de maneira mais sistematizada como, 
por exemplo, a questão do trabalho foi levantada, 
do trabalho dos docentes e, por exemplo, a 
questão das condições de financiamento para 
acontecer.  

A volta escalonada, que alguém falou, no 
sentido de os pequenos, os que estão em fase de 
alfabetização não podem ser contemplados agora. 
Acho que precisaria pinçar nas falas de outros 
também elementos que não estão ali atingidos, 
não foram tocados na fala das duas professoras, 
que acho que foram extraordinárias.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Com certeza, Itamar, por isso que eu disse, 
as falas delas, acho que foram centrais naquilo 
que é a preocupação geral de todo mundo. Mas, 
várias pessoas pontuaram coisas que não estavam 
nas falas delas. Por isso que eu disse antes, seria 
interessante se as pessoas puderem mandar por 
e-mail, pontuando isso. Isso é essencial, é 
fundamental que esteja lá. Tá bom? Muito 
obrigado, Itamar.  

 
O SR. SAULO ANDREON – O grupo de 

trabalho está aberto, tá gente? Não é um grupo 
fechado, não. A gente vai ampliar e quanto mais 
dialogado melhor. Isso que dá essa garantia ao 
grupo.  

 
A SR.ª LIUDIMILA KATRINI PROXIMOZER – 

Posso só fazer um registro aqui na minha fala, 
deputado? Eu esqueci porque a fala foi curta. 
Agradecer por esse espaço de debate, lembrando 
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que alguns professores me enviaram a questão de, 
para a próxima audiência da Ales, garantir o 
intérprete de Libras. Porque tem professor surdo 
que não pôde acompanhar aqui, da rede de 
Vitória. 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Com certeza.  

 
A SR.ª LIUDIMILA KATRINI PROXIMOZER – 

Então, tentar garantir um intérprete de Libras. 
Anotar aí.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Obrigado. Excelente. Hoje alguém já tinha 
cobrado isso mais cedo também.  

Mais alguém querendo ponderar alguma 
coisa? Algum deputado? (Pausa)  

Deputado Dary, deputado Lorenzo? 
(Pausa) 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 

Majeski, primeiro eu quero aqui parabenizar a 
grandeza que foi o debate. Acredito que ajuda, e 
muito, tomar decisões.  

Alguém falou que o Governo do Estado, 
através do nosso governador Renato Casagrande, 
poderia ter desculpa de alguma coisa. Só queria 
esclarecer que o nosso governador Renato 
Casagrande está encarando os problemas de 
frente. A pandemia, na verdade, é nova, não foi 
inventada, nem por prefeito, nem pelo presidente, 
ou por governadores. É uma coisa nova que a 
sociedade está enfrentando. E todas as classes 
estão debatendo e discutindo o que é melhor para 
a sociedade.  

Queria aqui primeiro parabenizar a todos 
os professores do estado do Espírito Santo, 
professores da área pública, da área privada. Dizer 
que estamos juntos nessa. E também parabenizar 
a saúde no Espírito Santo, através do nosso 
secretário Nésio, junto com todos, o 
subsecretário, os médicos, todos aqueles que 
estão de frente no combate à Covid-19.  

E quero aqui, deputado Majeski, dizer que 
o Espírito Santo dobrou os leitos de UTI, os leitos 
de retaguarda da Covid. E o Espírito Santo, hoje, 
está sempre a um passo... 

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Eu gostaria de pedir às pessoas para 
desligarem os microfones, por favor.  

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Estou 
terminando, deputado Majeski. Então, queria 
parabenizar a todos pelo debate.  

Nós estamos à disposição na Comissão de 
Educação, junto com todos os demais deputados e 
não tenho dúvida nenhuma que nós vamos sair 
juntos dessa pandemia. Eu não tenho dúvida 
disso.  

E no mais, que Deus continue nos 
protegendo. Um abraço a todos.  

 
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Obrigado, deputado Dary. Eu gostaria 
também de dizer às pessoas que estão assistindo, 
os professores e tantas pessoas que poderiam 
estar contribuindo aqui, mas não dá para fazer 
uma reunião com tanta gente falando, mas muitas 
pessoas que podem dar grandes contribuições e 
que estão nesse debate, de vários segmentos, de 
vários grupos, que encaminhem as suas 
ponderações ou questionamentos para a 
Comissão de Educação. Infelizmente, em função 
de problema técnico que a gente teve, não foi 
possível ler as ponderações e os questionamentos 
daqueles que nos acompanham pelos canais 
virtuais e pela TV Assembleia, mas, se puderem 
enviar para a comissão. E aquilo que for enviado, 
nós analisaremos com critério para ver se é 
possível a gente juntar com o documento que 
vamos formular.  

E gostaria, então, de agradecer a todas e a 
todos que participaram desta reunião. Foi uma 
reunião em alto nível. As contribuições, apesar do 
tempo relativamente curto, as contribuições 
foram fundamentais. A maioria conseguiu 
expressar, em tempo muito curto, o que é 
fundamental nesse momento.  

Então, a comissão continua à disposição, 
assim como a Assembleia. Muito obrigado a todos 
e, se for preciso, nós marcaremos quantas 
reuniões forem necessárias. Muito obrigado a 
todos. 

 
 
Não tendo mais nada a tratar, encerro esta 

reunião. Mas, antes, convido os nossos pares para 
a próxima, que será marcada assim que possível.  

 
 
Uma boa-noite a todos! 
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