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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3451 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, EDUARDO CORONA MONTEIRO, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Euclério 
Sampaio, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201064/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3452 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JEAN CARLOS WESTPHAL MOREIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado Carlos 
Von, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201066/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3453 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JOSIANE DA CONCEIÇÃO GARCIA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Carlos Von, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201067/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3454 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, MATEUS KRAUSER SEIDEL, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Adilson 
Espindula, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201068/2020. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3455 

 

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

ELEVAR para 10% (dez por cento), a 
partir de 15/04/2020 (data anterior à vigência 
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da Lei Complementar Federal nº 173/2020), de 
acordo com art. 106 da Lei Complementar nº 
46/94, de ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a 
que faz jus IEDO BRUNORO, matrícula nº 
207140, Consultor Parlamentar Temático - ECPT. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3456 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
 CONCEDER 2% (dois por cento), a partir 
de 25/02/2020, na forma do art. 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL 
ASSIDUIDADE, a que faz jus MICHELE DA SILVA 
DEMONER CARDOSO, matrícula nº 203325, 
Técnico Legislativo Júnior - ETLJ, referente ao 2º 
decênio de 27/02/2010 a 24/02/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3456 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
DAVI SANTOS BARROS, matrícula nº 210160, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, indicado pelo Deputado Torino 
Marques, conforme processo administrativo nº 
201080/2020. 

decênio de 27/02/2010 a 24/02/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de setembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ANNA CLARA DE 
ALCANTARA TRISTÃO 
LESSA KUSTER 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 23.09.2020 a 22.09.2021 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de setembro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 668 

 
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, 
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SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 

 
Matrícula Servidor Exercício 

Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

207932-01 

NILTON 
ALEXANDRE 
BARROS DA 
SILVA 

2020 
09/09/2020 

a 
08/10/2020 

15/09/2020 
04/01/2021 

a 
27/01/2021 

24(vinte 
quatro) 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
22 de setembro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 669 

 
 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, 
 
 EXCLUIR da Portaria nº 640, publicada 
em 27/08/2020, na parte referente aos 
servidores abaixo relacionados: 
 

MATRÍCULA NOME EXERCICIO 

209809-01 LETICIA COELHO NOGUEIRA 2020 

209823-01 
RICHARD RODRIGUES 
GRACIOTTI 

2020 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
18 de setembro de 2020. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DA ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 026/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 026/2020, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: BERNARDO DEPOLLO LEITE. 
 
CNPJ: 33.314.751/0001-31. 
 
OBJETO: Aquisição de cones de sinalização 
emborrachados. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:  
Dispensa de Licitação. 
 
Valor: R$ 1.360,00 (um mil e trezentos e 
sessenta reais). 
 
PROCESSO: 200265. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
18 de setembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
 

Processo nº 193609/2019 
Pregão Eletrônico n° 012/2020 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que o Pregão Eletrônico nº 
012/2020, referente à contratação de empresa 
especializada para prestação de serviços de 
locação de sistema de vigilância eletrônica, 
incluindo CFTV, central de monitoramento, 
controle de acesso de pessoas e de veículos, 
com instalação, manutenção preventiva e 
corretiva na Ales e seu entorno, resultou 
FRACASSADO. 
Maiores informações pelo e-mail 
scl@al.es.gov.br ou telefone (27) 3382-3874. 
 
 Vitória/ES, 21 de setembro de 2020. 
 

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

 
 

• TERÇA-FEIRA - 22.09.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça os guardiões da agrobiodiversidade e entenda como os saberes 
tradicionais são importantes para a conservação das nossas riquezas naturais. E 
ainda, saiba como identificar e consumir as plantas alimentícias não 
convencionais que podem ser encontradas até mesmo no quintal de casa 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Jongo da Serrinha 

01h15 Interesse Público Justiça atende pedido do MPF e determina que empresas contratadas entreguem 
respiradores para a criação de novos leitos de UTI na Paraíba. Após ação do MPF 
em Sergipe, ANATEL edita a nova regulamentação, agora as operadoras são 
obrigadas a fornecer o nome completo e CPF ou CNPJ de quem originou as 
chamadas em caso de golpes e outros tipos de crimes. E ainda, Ação Civil Pública 
do MPF em Pernambuco, pede que a ANS defina protocolos clínicos específicos 
para o tratamento do autismo na rede privada de saúde 

01h45 Reunião virtual Frente Parlamentar de Proteção e Recuperação Econômica e Social do 
Empreendedorismo Capixaba 

04h10 Audiência Pública virtual Comissão de Segurança 

05h35 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores do Rio de janeiro a 
adotarem boas práticas agropecuárias que ajudam o meio ambiente e melhoram 
a produtividade 

07h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Necap) do 
Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo Panaro, explica aos 
telespectadores como o trabalho de fiscalização acontece e quais são suas 
limitações 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos mostrar histórias 
de vítimas de violência domiciliar e debater com especialistas por que há tanta 
violência, que políticas públicas são feitas para tentar diminuir o sofrimento de 
tantas famílias, e se existe um perfil dos agressores. Vamos apresentar um desse 
triste quadro de criminalidade de gênero no país e falar de algumas iniciativas 
para enfrentar o problema 

09h00 Reunião ordinária virtual 
(V) 

Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra O Programa Com a Palavra entrevista o deputado Adonias Marques de Abreu, 
popularmente conhecido pelo nome Torino Marques (PSL), apelido que carrega 
desde o início da carreira como radialista. Ao todo são 36 anos como profissional 
de comunicação social e como deputado estadual está em seu primeiro ano de 
mandato. Na posição de entrevistado, Torino ressaltou que o momento inicial de 
seu trabalho foi de aprendizado, conhecimento e definições. Além disso, 
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destacou a dedicação e a harmonia entre os parlamentares da Casa 

12h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Necap) do 
Ministério Público Estadual, promotor de Justiça Paulo Panaro, explica aos 
telespectadores como o trabalho de fiscalização acontece e quais são suas 
limitações 

13h00 Reunião ordinária virtual 
(V) 

Comissão de Justiça 

14h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Estadual 

15h00 Sessão ordinária virtual (V) Acompanhe os trabalhos do Legislativo Capixaba 

18h00 Com a Palavra O Programa Com a Palavra entrevista o deputado Adonias Marques de Abreu, 
popularmente conhecido pelo nome Torino Marques (PSL), apelido que carrega 
desde o início da carreira como radialista. Ao todo são 36 anos como profissional 
de comunicação social e como deputado estadual está em seu primeiro ano de 
mandato. Na posição de entrevistado, Torino ressaltou que o momento inicial de 
seu trabalho foi de aprendizado, conhecimento e definições. Além disso, 
destacou a dedicação e a harmonia entre os parlamentares da Casa 

18h30 Dedo de Prosa O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para ambientar um 
romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A obra é a continuação da 
narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça possui mais de 
40 títulos, entre romances, contos e pesquisas 

19h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

20h35 Papo Cidadão O programa dessa semana aborda a primeira infância 

21h00 Interesse Público MPF cobra da Fundação Renova, pagamento de ajuda financeira para os pescadores 
amadores que perderam a renda após o rompimento da Barragem de Fundão, em 
Mariana. E ainda, Ministério da Educação modifica as regras para a concessão de 
bolsas do PROUNI a pedido do MPF 

21h35 Ciência e Letras O programa debate o tema: Imagens, micróbios e espelhos 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Estadual 

22h15 Com a Palavra O Programa Com a Palavra entrevista o deputado Adonias Marques de Abreu, 
popularmente conhecido pelo nome Torino Marques (PSL), apelido que carrega desde 
o início da carreira como radialista. Ao todo são 36 anos como profissional de 
comunicação social e como deputado estadual está em seu primeiro ano de mandato. 
Na posição de entrevistado, Torino ressaltou que o momento inicial de seu trabalho 
foi de aprendizado, conhecimento e definições. Além disso, destacou a dedicação e a 
harmonia entre os parlamentares da Casa 

22h45 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial (Necap) do Ministério 
Público Estadual, promotor de Justiça Paulo Panaro, explica aos telespectadores 
como o trabalho de fiscalização acontece e quais são suas limitações 

23h15 Dedo de Prosa O livro “Cartas Fantasmas”, de Adilson Vilaça, usa fatos históricos para ambientar um 
romance, a revolta camponesa em Ecoporanga em 1959. A obra é a continuação da 
narrativa histórica Cotaxé, publicada pela primeira vez em 1997. Vilaça possui mais de 
40 títulos, entre romances, contos e pesquisas 

23h45 Sabores O programa Sabores faz um passeio pelas tradições e particularidades da comida 
Mediterrânea. Descubra por que a cozinha do mediterrâneo é considerada uma das 
mais saudáveis do mundo e os motivos que levaram a Unesco a considerá-la 
patrimônio cultural imaterial 

 

Legenda: (R) - Reprise; (V) - Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO 
SOCIAL, REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2020. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Olá, pessoal! Muito bom dia. Agora, 
9h13min. Dia 16 de março de 2020. É o início de 
mais uma semana, não é? Estamos aqui.  

Havendo número legal, declaro, então, 
abertos os trabalhos da Comissão de 
Comunicação Social e Cultura.  

Convido meu querido amigo, deputado 
Danilo Bahiense, a proferir um texto bíblico.  

Bom dia, também, para o deputado 
Carlos Von. Obrigado pela sua audiência 
também, viu? 

Todos de pé, por favor.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Bom dia, presidente. Bom dia, deputado 
Carlos Von. Bom dia, convidados, funcionários, 
telespectadores.  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Eclesiastes, 05:01 - Primeira 
Parte) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Amém! 
Bom, a ata será dispensada da leitura, e 

será considerada lida e aprovada, através da Lei 
n.º 6.360/2019. 

Leitura do Expediente, por favor, Dona 
Tânia. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PAUTA DA 4.ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
2.ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA 19.ª LEGISLATURA 
 
1 - EXPEDIENTE: 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 

 Não houve no período. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. Já de volta para mim, Tânia? (Pausa) 
Ok. Obrigado, viu? 

Olha, pessoal, senhoras e senhores, 
muito obrigado pela audiência; as pessoas que 
estão aqui, hoje, os nossos convidados.  

Mais uma vez, tenho a honra de abrir os 
trabalhos desta Comissão de Cultura e 
Comunicação Social, especialmente por trazer 
mais uma temática muito importante no cenário 
cultural gastronômico do nosso estado do 
Espírito Santo.  

Antes de tudo, gostaria de lembrar que 
um dos pilares de nossa comissão é a 
comunicação social. E, enquanto comunicador 
que sou, não posso deixar de abordar o atual e 
importante tema acerca da pandemia da Covid-
19, o temido coronavírus.  

Assim, não é demais lembrar que as 
pessoas devem fazer a sua parte para retardar 
ou conter, o máximo possível, o alastramento 
do vírus, seguindo as orientações do Ministério 
da Saúde, especialmente lavar bem as mãos a 
todo o momento e, se sentir que surgem 
sintomas que podem ser os de coronavírus, 
procurar imediatamente a atenção médica.  

O que eu queria dizer também é que 
quando você chega a um local de trabalho, ou 
chega a casa, o importante é lavar as mãos, 
assoar o nariz; e, também, passar a mão no 
rosto, com água. Agora, geralmente isso é muito 
difícil para as mulheres que se maquiam. Aí, vão 
chegar ao trabalho e vão lavar o rosto. Mas seria 
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muito importante, neste momento, essa 
atenção.  

E outra coisa é a respeito dos sintomas 
do coronavírus. Não é porque você está 
corisando, porque você está com uma febre, 
com uma dor de garganta, tossindo, espirrando, 
que seja coronavírus. Isso tem que estar, 
juntamente, com uma falta de ar imensa. Se 
você sentir falta de ar, aí, sim, você deve 
procurar um agente de saúde, ou uma unidade 
médica.  

Esta semana, acredito que a Assembleia 
Legislativa irá, juntamente com o Governo do 
Estado, avaliar a escalada do vírus no nosso 
estado e, certamente, encontraremos uma 
solução conjunta para impor medidas de 
atenção aos infectados, ou de restrições de 
caráter público, em geral. Hoje, contamos com 
quatro casos confirmados aqui no nosso estado 
do Espírito Santo. Vamos trabalhar para que os 
números não aumentem, fazendo a nossa parte.  

Ontem, nós tivemos uma caminhada por 
um Brasil melhor, sempre. Eu acho que a união 
das pessoas é muito importante. Mas eu estive 
nessa caminhada, ontem. Algumas pessoas 
questionaram, até: Por que você foi, sabendo 
que é uma condição difícil, você ficar em 
aglomeração? Eu não estava aglomerado. Eu 
estava lá mais em defesa das pautas colocadas 
pela população. E vou defender sempre o povo, 
porque eleito eu fui pelo povo. Entendeu?  

E o que eu fui lá, para avisar, é para as 
pessoas manterem certa distância uma das 
outras: um metro de distância. Evitar abraçar, 
evitar dar beijo. Vamos fazer o movimento, 
mais, de forma consciente.  

E, a partir deste momento, é bom evitar 
aglomerações em locais assim.  

Inclusive a Assembleia Legislativa, 
sempre atenta aos acontecimentos, e na defesa 
da população capixaba, para contribuir no 
enfrentamento ao coronavírus, editou um ato 
por meio do nosso presidente, querido amigo 
Erick Musso, valendo a partir desta segunda-
feira, com sua publicação no Diário Oficial. A 
partir de agora, todos nós - deputados, 
servidores, estagiários e prestadores de serviços 
nesta Casa - teremos que comunicar caso 
apresentemos sintomas ou mantido contato 

com suspeito de contaminação pelo 
coronavírus. A decisão vale também para quem 
esteve recentemente em algum país com alta 
incidência da doença. 

As principais medidas contra o 
coronavírus aqui na Assembleia Legislativa: 
suspensas as sessões solenes e eventos com 
aglomeração de pessoas aqui na Assembleia. As 
comissões ainda estão valendo porque nós 
trazemos os convidados e são poucas pessoas, 
não têm uma aglomeração tão grande. 

A suspensão inclui reuniões de lideranças 
partidárias, frentes parlamentares, audiências 
públicas, cursos e também eventos. 

A galeria permanecerá fechada, as 
sessões podem ser acompanhadas ao vivo pela 
TV Assembleia ou na web streaming, em todas 
as sessões e reuniões das comissões, como aqui 
-  
esta que está acontecendo -, o acesso ficará 
restrito aos deputados e ao corpo técnico, claro, 
e aos nossos queridos convidados. 

O Centro de Saúde e Assistência Social 
da Casa está organizando uma equipe para 
prestar orientações.  

Já está sendo providenciada também a 
aquisição, com urgência, de álcool em gel, 
termômetros e materiais porventura 
necessários à assepsia e desinfecção dos locais 
de trabalho. 

Os gabinetes dos deputados devem 
evitar visitações e audiências; assessores 
externos vão permanecer em seus municípios. 

Fica suspenso o deslocamento de 
servidores e parlamentares para missões em 
locais onde houve infecção da Covid-19, o 
coronavírus, conforme a lista do Ministério da 
Saúde. 

Prevenção sempre é um grande remédio 
e orientação, não é doutor Aureliano Costa, 
meu querido amigo e superintendente do 
Ministério da Agricultura, Mapa. Obrigado pela 
sua presença aqui, querido. 

Vamos falar hoje sobre tradição culinária 
capixaba durante o período de quaresma. 
Influencia na geração de renda, que é muito 
importante. Não é? 

O tempo da quaresma se inicia após o 
Carnaval, na quarta-feira de Cinzas, e estende-se 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370031003900310034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



8 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2020 

 

até o domingo de Ramos, dando início à Semana 
Santa.  

São quarenta dias de quaresma e mais 
sete dias até o domingo de Páscoa, período em 
que os cristãos praticam abstinência, levando a 
uma alteração dos hábitos alimentares com dias 
dedicados ao jejum.  

A Semana Santa, tradicional 
comemoração realizada nas religiões cristãs, 
celebra a Paixão, a Morte e a Ressurreição do 
nosso querido e amado Jesus Cristo. Relembra o 
período que vai desde a entrada triunfal de 
Jesus em Jerusalém, no domingo de Ramos, até 
a Ressurreição de Jesus, que ocorre no domingo 
de Páscoa, com data móvel, estabelecida pela 
Igreja no Século IV, d.C. 

Essa tradicional festa dos cristãos tem 
origem judaica. Para os judeus, ela representa a 
travessia pelo mar vermelho quando o povo 
liderado por Moisés passou da escravidão do 
Egito para liberdade na Terra Prometida.  

Assim, as duas solenidades celebram 
passagens. Para os judeus, da escravidão para a 
liberdade; para os cristãos, da morte para vida. 

Por que não comer carne na sexta-feira 
Santa? Você sabe, você sabe. Eu vou falar para 
você, se você não sabe ainda.  

Essa tradição do catolicismo consiste em 
jejuar todas as sextas-feiras no período de 
quaresma, período em que Igreja pede que seus 
fiéis pratiquem alguns sinais de penitência. O 
mais comum entre aqueles que praticam jejum 
é de realizá-lo apenas na sexta-feira Santa. É o 
que faz o meu querido amigo Danilo Bahiense e 
também o Calos Von. Na sexta-feira Santa, né? 
Está certo. 

A abstenção de carne na sexta-feira 
Santa, também chamada de sexta-feira da 
Paixão, acontece em respeito ao derramamento 
do sangue de Jesus Cristo durante o seu 
sacrifício. O principal deles é o não consumo de 
carne vermelha e frango nesse dia. 

Daniel, querido, prazer recebê-lo aqui. 
A recomendação já virou costume e é 

seguida inclusive por aqueles que não praticam 
sua fé.  

Agora, por que a tradição de comer peixe 
na Semana Santa? O peixe na Páscoa é uma das 
representações que simbolizam a vida e a fé das 

pessoas em Jesus Cristo. Alguns apóstolos de 
Cristo eram pescadores e os cristãos já incluíam 
um peixe entre os símbolos das suas crenças. 

Antigamente, como sinal de esperança 
na fé de Jesus, os primeiros cristãos 
costumavam presentear uns aos outros com 
peixes. O alimento principal era o peixe, era o 
símbolo dos cristãos primitivos perseguidos pelo 
poder romano. 
 Até os dias atuais, com abstinência de 
carne na Quaresma e na Semana Santa, há uma 
tendência de maior consumo de peixe.  

Por causa dessa tradição, o preço dos 
pescados, e principalmente do bacalhau, tende 
a subir, e muito, consideravelmente, nessa 
época do ano.  

Como evitar, então, gastos excessivos 
durante esse período? É possível escolher 
opções mais baratas e que não fujam da 
tradição, como o cação, a sardinha, a pescada. 
Como essa tradição influencia na geração de 
renda? Muitas famílias aproveitam esse período 
para aumentar o orçamento da casa, 
comercializando o peixe, produzindo e 
comercializando panelas de barro, palmito, 
produzindo e negociando a tradicional torta 
capixaba, entre outros. 

Para discutir todas essas questões, 
contamos com a presença, nesta reunião da 
Comissão Comunicação Social e Cultura, de 
representantes de alguns desses segmentos, 
que nos darão a honra de ouvi-los para 
conhecer melhor sua cultura, tradição e 
dedicação a esse belíssimo trabalho. 

Agora, minha equipe, nós temos aqui 
pessoas ilustres, com quem vocês acham que 
deveria começar essa conversa, esse bate-papo? 
Posso escolher aqui? Falar sobre a tradição. 

Xará! Tudo bem, Xará?  
Seria uma boa, Aureliano?  
Xará é um pescador de primeira linha. 

Xará, apresente-se aí para os nossos 
telespectadores neste exato momento, na TV 
Assembleia.  

Muito obrigado pela sua audiência. São 
nove horas e vinte e quatro minutos. 

 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Bom dia!  
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Bom dia, Xará! 

 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - O pessoal 
me conhece por Xará, na pesca, em todo o 
Brasil, mas meu nome é Braz Clarindo Filho, 
Xará, porque é do meu pai.  

A pesca em si, nem só no estado do 
Espírito Santo, é uma fonte de renda que dá 
emprego diretamente aqui dentro do estado a 
dezesseis mil e quinhentos pescadores. E a 
gente contribui com sete por cento do PIB do 
estado. Eu acredito que hoje, o último Censo foi 
em 2011, a gente contribui um pouco mais. 

Quando você faz uma moqueca, uma 
moqueca do badejo, uma moqueca de pescada, 
uma moqueca de toda espécie, sempre vem o 
quê? O camarão acompanhando. E essa é a 
frota da Praia do Suá, a pesca da frota da Praia 
do Suá é o camarão. Camarão sete barbas, 
camarão rosa, camarão branco, que acompanha 
essa moqueca capixaba, acompanha essa torta. 
Uma torta capixaba sem camarão não é torta.  

Essa cadeia produtiva que se chama 
pescador, que está lá na ponta, que gera essa 
fonte de renda, que gera esse emprego, que 
traz esse produto para a mesa do capixaba, para 
a mesa do brasileiro, que também faz divulgar o 
estado do Espírito Santo nacional e 
internacional, porque eu converso com meus 
colegas que estão fora do Brasil e sempre falam 
que se você vier no estado do Espírito Santo e 
não comer a moqueca capixaba, você não 
esteve aqui no estado. 

Tem um linguajar também, não é, 
Aureliano? Nosso Jorge Seif, secretário Nacional 
da Pesca esteve aqui, que moqueca é capixaba, 
o resto é peixada.  

Mas, nesse contexto, deputado, a gente 
envolve uma classe muito grande, não só o 
pescador, como o dono de peixaria, o dono do 
restaurante, o cara que fornece o óleo diesel 
para o pescador ir para o mar, aquele cara que 
fornece o gelo, o supermercado, o cara da loja 
que vende o material de manilha, cabo de aço, 
rede.  

Então, a gente emprega, direta e 
indiretamente, no último Censo, mais de cento 
e sessenta e cinco mil pessoas dentro do estado. 
Entendeu? 

E, hoje, vejo, assim, graças a Deus... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A categoria de pescadores merece todo 
o respeito. 

 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Todo! 

Completo! E hoje, vejo que, de 2018 para cá, 
estamos aqui com o João, que é o nosso Rambo, 
temos o Aureliano, que foi uma indicação 
também nossa, nosso pedido, pelos bastidores, 
com o nosso deputado Manato, que nos ajudou 
muito. A nossa casa hoje, que se chama Mapa e 
Seap, voltou para as nossas mãos. Hoje, nós 
temos liberdade para trabalhar dentro da Seap; 
hoje, nós temos liberdade para conseguir o RGP 
do pescador, temos atendimento de qualidade, 
precisamos ter mais mão de obra, não é João? O 
quadro está muito pequeno.  

Então, quer dizer, o pescador tem que 
ser olhado com carinho, porque ele não é um 
coitado, ele é um produtor que produz e gera 
fonte de renda e uma alimentação saudável. Eu 
vejo e falo que o estado do Espírito Santo está 
de costas para o mar. Nós temos que ter mais 
investimento nessa área. Precisamos de 
entreposto de pesca para descarregar com 
qualidade, com filtro sanitário, com mais 
adequação, não só aqui em Vitória. Nós temos 
em Itaipava um exemplo, foi construído lá. Em 
Conceição da Barra também está defasado. 
Então, tem muita coisa a ser feita na pesca, para 
poder gerar mais fonte de renda. Hoje, dentro 
do quadro do estado do Espírito Santo, se tiver 
investimento certo dentro do estado, vamos 
multiplicar de dezesseis mil profissionais diretos 
para trinta e poucos mil. Indiretamente, vamos 
ter umas trezentas mil pessoas trabalhando. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Xará, quando você fala assim, que tem 
que ser olhado com mais carinho os pescadores 
do estado do Espírito Santo, o que você quer 
dizer com isso? Estão sendo feitas algumas 
políticas que não estão indo de encontro ao que 
é bom para os pescadores e para o 
desenvolvimento do pescado no estado? 

 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Este 
Governo é recente. Então, hoje temos a 
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Secretaria de Pesca, administrada pelo Michel e 
pelo Paulo Foletto, ótimas pessoas, que estão 
tentando fazer um trabalho sério. Mas o tempo 
é muito curto para dizer se o que está sendo 
feito vai ser eficaz. Hoje precisamos de quê? Das 
três esferas, não só da esfera estadual. 
Precisamos da esfera federal, estadual e 
municipal, investimento no setor. 

Temos um terminal pesqueiro, hoje, que 
a gente não sabe o que faz com ele. Não só aqui 
dentro da capital, mas em todo o estado. É um 
terminal que não só atende o pescador da Praia 
do Suá, atende o cara que vende coco, atende a 
barraca, atende o restaurante. É a única fábrica 
de gelo que temos dentro do estado que 
fornece sessenta toneladas/dia. Então, quando 
falo que o Governo está de costas, é tipo assim: 
será que não daria para fazer uma equipe 
estadual para ir, realmente, lá na ponta, para 
ver o que está acontecendo lá na ponta, não 
dentro do escritório? Porque trazer as coisas 
dentro do escritório é ótimo, você traz 
mastigado, vamos montar relatórios e 
relatórios. Mas vamos lá na ponta, vamos lá ver 
o que está acontecendo? Vamos lá ver a 
situação do pescador, psicológica, fisicamente, 
financeiramente? Como é que está a situação 
das embarcações dentro do estado do Espírito 
Santo depois do crime ambiental que tivemos 
em 2015? O Aureliano vai. O João está sempre 
com a gente. O Côgo também. Temos aqui um 
ano e pouco. Dá um ano, Aureliano, de 
trabalho? (Pausa) 

Nove meses. Nossos documentos 
estavam jogados. Se você for lá hoje e falar 
Torino, ele te acha o documento, se você for 
pescador. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está organizado, não é? 

 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Hoje 
temos organização. Então, é desse trabalho que 
falo. Mas eles foram buscar aonde esse 
trabalho? Aonde você foi buscar, Aureliano? 
(Pausa) 

Na base. Junto com quem? Com os 
pescadores. Então, hoje o pescador tem que ser 
olhado com carinho porque a gente gera fonte 
de emprego, Torino. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Entendo, lógico. Mais do que cento e 
sessenta pessoas, não é? 

 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Cento e 

sessenta e cinco mil famílias dependem da 
pesca. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Famílias dependem. Hoje a 
empregabilidade direta e indireta é de quantas 
pessoas só ali? 

 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - 

Cinquenta e três mil pescadores. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Aureliano! Aureliano, superintendente 
do Ministério da Agricultura, o Mapa, do 
Governo Federal, que está representando muito 
bem. O Xará já disse que foi uma excelente 
escolha o seu nome. Mandar um abraço 
especial para o Carlos Manato, para a doutora 
Soraya Manato também, que são pessoas que 
fizeram essa indicação do Aureliano. Parece que 
os pescadores estão felizes com a sua presença 
ali, não é? Está organizando as coisas para eles, 
não é? 

 
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 

- Bom dia, deputado Torino. Obrigado pelo 
convite. Deputado Danilo, obrigado, mais uma 
vez, bom te ver. Carlos Von, mais uma vez 
obrigado. 

O que acontece, deputado, é que a 
ponta, tanto os produtores, que os pescadores 
se enquadram na categoria de agricultores 
familiares, precisam ser ouvidos. E não adianta 
você elaborar nenhuma estratégia sem 
conhecer a realidade deles. A nossa primeira 
missão é exatamente a orientação da ministra 
Tereza Cristina, é a orientação do nosso 
presidente Jair Bolsonaro, que todos os 
servidores públicos federais têm na sua missão 
ouvir, compreender e traçar estratégia para 
atender o setor. Recentemente, como o Xará 
coloca, você tem que buscar a integração das 
instituições. Temos aqui do nosso lado o 
superintendente do Ibama, o Diego, que várias 
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ações são interministeriais, Ministério da 
Agricultura com Ministério do Meio Ambiente, 
mas não podemos perder, em hipótese alguma, 
a orientação, e atender a demanda do setor 
produtivo, que no caso são os pescadores. 

Quando a gente é convidado para uma 
sessão dessas, parabéns, deputado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado! 

 

O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 
- Pela sessão que valoriza um produto que tem o 
DNA do Espírito Santo, é um produto capixaba, 
e o pescador vê, quando ele usa a expressão 
que o Espírito Santo está de costas para a costa 
da pesca, é um pouco verdadeiro porque o 
Espírito Santo tem uma longa área de pesca, 
toda costa litoral do Espírito Santo, e esse 
potencial ainda não é visto na sua plenitude 
cultural, que é o objeto hoje do nosso debate 
aqui. A inserção e a valorização do produto é 
indissociável, você vir ao Espírito Santo e não 
sair daqui sem provar da culinária capixaba. E a 
torta capixaba está envolvida.  

E nesse segmento é que você olha qual é 
a necessidade, quais são as espécies que hoje os 
pescadores estão pescando e qual é a função do 
Ministério. O Ministério realizou há duas 
semanas uma grande ação em todo país, foram 
dezoito estados envolvidos - e o Espírito Santo 
também foi envolvido - para verificar inclusive a 
qualidade dos pescados e a origem dos 
pescados, Xará. Porque você vê que, nesse 
período, peixes com maior valor agregado, 
como o dourado, o próprio bacalhau, esses 
peixes de maior valor agregado, eles são 
falsificados. E cabe ao Ministério fazer essas 
ações com coleta de materiais para análise de 
DNA, se o que está sendo comercializado condiz 
com o que está escrito no registro. Essa é a 
função do Ministério da Agricultura. Então, nós 
trabalhamos com uma equipe reduzida, mas 
uma equipe de alta competência. Os auditores 
fiscais têm essa missão. E aqui nós temos o 
nosso chefe da Divisão da Pesca, o Carlos 
Eduardo Côgo, que está aqui conosco, e o João, 
que também é servidor de carreira, que ele, 
junto com essa grande missão do Ministério da 
Agricultura tem de garantir a qualidade, pois 

todo produto que é comercializado passa quer 
seja por uma inspeção municipal, que é o SIM, 
ou estadual, que é o SIE, ou Federal, que é o SIF. 
E existe agora no futuro equivalências entre 
essas fiscalizações. Então, quando você vê uma 
semana onde se consome muitos peixes e 
mariscos e você não tem a qualidade como 
referência, você se questiona se tem alguma 
coisa errada.  

E os pescadores precisam desse apoio, 
eles precisam; inclusive já estão sendo tratadas 
ações de capacitação. Nós, Ministério da 
Agricultura, não trabalhamos única e 
exclusivamente com autuação. Não é isso, nós 
trabalhamos inclusive com desenvolvimento de 
políticas públicas colocando o pescador e 
ouvindo o pescador para atendê-lo. Como ele 
vai saber quais são as normas sanitárias? Como 
que ele deve fazer o carregamento e o 
descarregamento? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não é autuação, é orientação. 
 
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 

- É orientação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É isso aí, o órgão é para isso. 

 
 O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA 

COSTA - E nós viemos trabalhando nesse 
sentido.  

Então, o Ministério da Agricultura se 
coloca à disposição, nós temos um excelente 
secretário da Pesca, que, inclusive, esteve aqui 
no Espírito Santo, foi lá junto com os 
pescadores, conversar com os pescadores no 
terminal pesqueiro. Eu não posso colocar o 
atendimento dos pescadores muito distante. 
Como ele falou mesmo: não é num escritório no 
nono andar que eu vou receber pescador; 
recebo pescador é lá, no terminal pesqueiro, no 
cais, é onde eles estão e onde a gente tem feito 
esse esforço para ouvi-los. 

E, cada dia mais, a gente tenta 
aproximar, buscando junto com o Ibama 
também orientações. Tem o Compesca, que é 
um comitê que vem trabalhando. Carlos Von, é 
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muito importante, porque você também está 
muito nessa área litorânea, todo esse pessoal, 
essa equipe, eles trabalham no sentido de 
adequar à realidade. Por que eu vou proibir a 
pesca de uma espécie se essa espécie é de 
grande abundância no Espírito Santo? E por que 
ela está na área restrita? Então, nós temos que 
trabalhar. Por que eu não posso desenvolver 
junto com a equipe culinária adequada ao 
pescado capixaba? Então, tudo isso deve ser 
melhor discutido.  

Então, deputado Danilo, a gente vê a 
importância de uma sessão que traz esse tema, 
que é um tema de grande importância para o 
Espírito Santo, porque eu sou o superintendente 
do Ministério da Agricultura no Espírito Santo, a 
prioridade é discutir as ações do Espírito Santo.  

E o setor de agricultura e pesca precisa 
trabalhar a cadeia produtiva desde a produção, 
desde as boas práticas de produção, desde a 
parte de inspeção, fiscalização, qualidade, 
gastronomia, agregação de valor e 
comercialização. Não se trabalham as coisas de 
forma isolada, pescador num canto, a legislação 
no outro, a gastronomia do outro. Não!  

Então, eu gostaria de parabenizar a Mesa 
por ter trazido um debate desses de tanta 
importância para o Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Eu gostaria de parabenizar o trabalho 
que V. Ex.ª faz como superintendente, que é um 
cargo de ministro aqui no estado do Espírito 
Santo dentro do Ministério da Agricultura, e 
essa conscientização. Que é um órgão que não 
está ali para punir, mas, sim, para indicar a 
melhor forma de se trabalhar com pescado hoje 
no estado Espírito Santo. 

O que eu queria perguntar também, 
Aureliano, você me falou aí a respeito de peixe 
falsificado. Como é que é isso, peixe falsificado? 
O Ibama pode falar isso também a respeito do 
peixe falsificado? 

 
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 

- O Braz vai explicar na origem. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Explica aí, Xará, para a gente aí. 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Você vai 
comprar o badejo, você está levando baiacu-ará. 
O baiacu-ará tem a mesma carne. 

 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Bem parecida. 
 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - É 

idêntica! 
 

O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 
- O que é o baiacu-ará? Explique! 
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - O baiacu-
ará é aquele baiacu grande, esverdeado. A 
gente o chama de baiacu-ará, o nome vulgar, o 
científico eu não me lembro. Você se lembra, 
Gustavo, secretário? Os caras o limpam, fazem o 
filé, botam na bandeja; ele é idêntico ao badejo. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Mas o sabor é diferente!  
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Para 
quem conhece! 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Eu já fui vítima algumas vezes. 
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Para 
quem conhece! 

O outro problema que a gente tem é o 
catado do siri. Compra o siri, mas está 
comprando realmente o catado da arraia. 
 

O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 
- O que acontece? 
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Esses são 
alguns exemplos. 
 

O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 
- Nessas ações de fiscalização, de inspeção, o 
Ministério da Agricultura coloca amostras desse 
produto e faz uma análise do DNA nos 
laboratórios da vigilância sanitária do Ministério 
da Agricultura e identifica. E essa fiscalização 
fica pronta antes da Semana Santa exatamente 
porque, se houver alguma adulteração do 
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produto, a gente consegue notificar e autuar, 
principalmente em grandes supermercados e no 
atacado também. 

É isso que a gente fala, essa importância 
de as entidades, das instituições, cumprirem o 
seu devido papel. E a gente tem que reconhecer 
que o pescador termina sendo penalizado, se 
essa comercialização indevida continuar sendo 
feita, porque desvaloriza a produção deles e 
coloca uma coisa que não é permitida, o 
consumidor estar pagando por um produto que 
não é aquele produto que ele está levando para 
casa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Entendo!  
Agora, e o Ibama, como é que entra 

nessa história? Diego, bom dia! Diego Libardi, 
superintendente do Ibama, aqui na Comissão de 
Comunicação Social e Cultura, hoje, nesta 
manhã, dia 16 de março. 

 
O SR. DIEGO LIBARDI - Deputado Torino, 

muito obrigado pelo convite que recebi para 
participar desta reunião! Os demais deputados, 
Carlos Von! Quero cumprimentar todos aqui 
desta reunião! Estou muito feliz de estar aqui ao 
lado do Aureliano, do Xará e de todos que estou 
conhecendo hoje aqui! Quero agradecer, 
deputado Torino, a presença aqui, que me 
acompanha hoje, do nosso técnico, que é o 
Gustavo Almada, um dos analistas ambientais 
mais competentes que o Ibama tem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cadê o Gustavo? 
 
O SR. DIEGO LIBARDI - Está aqui, à nossa 

esquerda!  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Tudo bem, Gustavo? Satisfação! 
 
O SR. DIEGO LIBARDI - Gustavo é um 

exímio conhecedor das questões relacionadas à 
pesca, acompanha o trabalho que está sendo 
feito na recuperação da tragédia de Mariana, 
portanto, lá, tudo o que acontece no Rio Doce; 
ele participa do CIF, que é o comitê 

interfederativo. Enfim, tem um vasto 
conhecimento e está aqui à disposição para que 
a gente possa também debater questões 
técnicas. 

Mas eu vou iniciar aqui, deputado 
Torino, abordando, tentando pegar esse 
contexto de que nós estamos falando aqui, uma 
tradição cultural que envolve recursos naturais 
do nosso estado e que envolve, portanto, 
também a necessidade de conservar. E aí eu vou 
pegar uma das frases do nosso... Frase, não, 
uma das formas de Governo do nosso 
presidente Jair Bolsonaro. O presidente está 
tentando levar para o país uma política de 
prosperidade. Nós vemos que o presidente 
exalta o quanto de recursos naturais nós temos 
no país. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E só não vê quem não quer! 
 
O SR. DIEGO LIBARDI - Exato! Ele faz até 

uma comparação com o Japão, da quantidade 
de... Como não têm recursos naturais no Japão 
e como nós os temos aqui. E como o Brasil não 
consegue explorar de forma correta os seus 
recursos naturais. Por outro lado, o presidente 
sempre pede respeito às comunidades, 
principalmente àquelas que exploram os 
recursos naturais. Nós vimos ao longo de 
décadas que houve um pouco de excesso - eu 
quero manter neste nível - e as comunidades se 
revoltaram contra os órgãos ambientais, contra 
o meio ambiente, e nós não vimos, portanto, 
um avanço significativo na conservação em si. 

O Ibama está fazendo trinta e um anos 
agora, e é com profunda tristeza que você fala 
que, em termos de preservação, nós não 
tivemos, ao longo desses trinta e um anos, um 
avanço significativo, senão nós não teríamos 
aqui - não é, Xará? - o cenário que nós temos de 
degradação que houve principalmente nos 
recursos pesqueiros do nosso estado. 

O que nós precisamos fazer e o que nós 
estamos fazendo, seguindo as diretrizes 
presidenciais e aquilo em que nós acreditamos, 
é intensificar o diálogo. Eu, deputado Torino, 
como, acho, que vários entendem, o 
enfrentamento puro e dito, o massacre das 
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comunidades autuadas, simplesmente pelo 
massacre, intensificação de tudo aquilo que é 
contra o diálogo, não é bom para a 
conservação! 

Se nós entendemos que tudo aquilo que 
foi feito, e houve um avanço, não foi produtivo, 
precisamos ter inteligência para construir uma 
forma para que isso avance. E isso vem 
avançando, graças a Deus, com o diálogo! Nós 
precisamos construir formas inteligentes de 
compatibilizar a exploração dos recursos 
naturais com a preservação do meio ambiente! 
Nós não podemos colocar toda a carga na 
fiscalização ambiental, como alguns tentam 
fazer, e sem conhecimento colocam muita coisa 
para fora e de uma forma pejorativa.  

A fiscalização é importantíssima para o 
processo de conservação, ela vai continuar 
existindo. Por exemplo, o estado do Espírito 
Santo, a Superintendência do Ibama, foi o 
primeiro lugar no Brasil, proporcionalmente, no 
cumprimento das metas de fiscalização. E assim 
nós vamos continuar.  

Quando nós falamos de aumento do 
diálogo, isso não significa que nós vamos, por 
outro lado, não fazer o nosso trabalho. Não!  

É que nós acreditamos que precisamos 
de mais, precisamos desenvolver a nossa 
economia. Você tem hoje um problema muito 
sério aqui na baía de Vitória, onde alguns 
agentes estão pescando na área de proteção 
ambiental, da baía de Vitória, que vem gerando 
uma mortandade de tartarugas, vem gerando 
uma série de questões que não é boa para o 
meio ambiente. Mas nós entendemos que isso 
também é um problema econômico. Muitos 
deles não são profissionais, são pessoas que não 
têm o que fazer. Aí ele vai lá, vai colocar uma 
rede, vai pescar aquilo ali e vai querer vender. E 
se você não dá uma alternativa, se o país, se o 
estado, se o município não oferece condições 
para que tenha a vida dele suprida de outra 
forma, ele vai degradar, ele vai gerar dano ao 
meio ambiente. Então, esta é uma constatação: 
precisamos entender isso para que a gente 
possa agir de forma correta.  

O resto, às vezes, é um pouco de 
hipocrisia de a gente ficar com determinadas 
questões gritando, gritando, gritando sem 

objetivamente ter um plano de ação correto 
para que a gente possa, de fato, fazer tudo 
aquilo que nós queremos.  

Todos aqui, eu tenho certeza, querem 
conservar. Quem explora os recursos naturais 
sabe que os recursos naturais são finitos. Eles 
sabem que esses recursos, se não explorados de 
forma ordenada, vão acabar.  

Então eu converso hoje com muita 
alegria com as comunidades, com quem nós 
viemos conversando, inclusive com o Xará, e 
vejo quanto eles já avançaram em consciência. 
Vejo que outros, no passado, que não tinham 
consciência e queriam explorar 
desordenadamente, hoje já estão em um 
caminho muito melhor. Eu acho que é por aí 
que nós temos que agir.  

O Ibama está à disposição de todos 
vocês. Se precisamos manter a tradição da 
nossa culinária, nós precisamos de nossos 
recursos naturais. Se precisamos dos nossos 
recursos naturais, precisamos conservar. Eu 
acho que é assim que nós vamos dar a 
contribuição.  

O Ibama está aqui para participar desse 
debate, para dar sua contribuição seja na 
fiscalização, seja na conscientização. Investimos 
muito tempo em educação ambiental para 
melhorar a nossa conservação. Agora, isso faz 
parte de um todo. É como a segurança pública, 
deputado.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Perfeito.  

 

O SR. DIEGO LIBARDI - Ninguém vai 
resolver o problema da segurança pública só 
com Polícia na rua, deputado Danilo. É preciso 
algo mais, e assim são as questões ambientais.  

Então, eu deixo aqui o nosso 
agradecimento, mais uma vez, e me coloco à 
disposição para participar sempre que for 
necessário.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Carlos Von, você queria fazer uma 
pergunta?  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Bom dia 

a todos!  
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Eu sou de Guarapari, que tem a pesca 
como umas das principais vocações econômicas, 
mas, infelizmente, assim como praticamente 
todo o estado, encontra-se abandonada.  

Guarapari tem uma das maiores 
biodiversidades marinhas do Brasil, senão a 
maior. Eu vejo como muita tristeza que isso aí 
ao longo do tempo esteja se acabando. Eu 
tenho a sorte de morar próximo da praia. 
Antes, eu mergulhava e via lagosta, via polvo, 
via uma diversidade grande de peixes; hoje, 
quando eu mergulho, parece um grande deserto 
marinho lá, graças ao esgoto, à pesca 
predatória.  

Eu gostei muito da sua fala, Diego, no 
sentido de que é importante a gente não apenas 
punir, mas indicar outro caminho também para 
que o pescador possa trabalhar.  

Então, assim, a gente precisa incentivar a 
pesca oferecendo linhas de crédito, financiar 
novas embarcações, equipamentos, como GPS. 
Então, essa é a primeira parte: incentivar a 
pesca, aumentar a fiscalização porque, 
infelizmente, isso aí está na nossa cultura.  

O brasileiro é predador. Eu vejo na praia 
um monte de marmanjo. Tem uma piscininha às 
vezes lá e eles tentam tirar os peixinhos, matar 
os peixes; veem um guruçá, querem matar. 
Infelizmente, isso aí está na natureza do 
brasileiro. É um trabalho de conscientização que 
a gente precisa fazer.  

Também, assim, um grande problema 
que eu vejo, presidente, é na questão da 
comercialização. Eu fico triste, por exemplo, 
quando chego ao supermercado e vejo aquele 
monte de peixe congelado, duro, vindo de fora 
do estado.  

E o Extrabom de Guarapari, por exemplo, 
há um tempo teve uma iniciativa boa: assim 
como tem um açougue dentro do mercado, eles 
colocaram uma peixaria, a Peixaria do Romário, 
lá. Então, era peixe lá de Guarapari mesmo que 
era vendido ali; diferente de outros 
supermercados.  
 Então, são estas três coisas que eu 
gostaria de falar: o incentivo, a fiscalização e a 
comercialização. Eu acho que são três áreas 
importantes para serem trabalhadas aqui no 
setor de pesca do nosso estado. 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Parabéns, Carlos Von. Sensacional!  
 Xará, pode falar. Fique à vontade. 
 Xará, queria também dizer que o Manoel 
Bueno dos Santos está aqui também, é 
presidente da Federação das Associações de 
Pescadores do Estado do Espírito Santo. Vou 
deixar até o microfone aí. 
 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - É Nego da 
Pesca. Não adianta chamar de Manoel, que 
ninguém vai conhecer, não. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É o quê? 
 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Nego da 
Pesca. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Nego da Pesca. Satisfação, viu? 
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - É, Nego 
da Pesca. É amigão. Quarenta anos de profissão.  

O que eu venho falar aqui é justamente o 
que o Diego colocou. Se a gente tiver pesquisa 
na área de pesca e tiver uma pesca sustentável, 
com ordenamento de pesca, nós vamos ter o 
recurso aí para muitos anos.  

Vou dar um exemplo. Nós, dentro do 
Compesca - não é, João? -, viemos batalhando 
para que mudasse o defeso do camarão-de-
sete-barbas para dezembro, janeiro e fevereiro. 

Onde nós buscamos essa experiência, 
vamos botar, da piracema do camarão-de-sete-
barbas? Foi com o pescador. Nós não temos 
recurso financeiro para fazer a pesquisa, o 
Governo não tem, mas eu, pescador - quando 
eu falo eu, é a classe toda, o Nego da Pesca está 
ali e pode me ajudar -, a gente está lá todo dia 
vendo isso. 

Então, o período da desova, a gente bota 
pico da desova do camarão-de-sete-barbas 
dezembro, janeiro e fevereiro. O ideal seria até 
março, certo? Porque a Ufes fez um estudo em 
Manguinhos e falou que o rosa desovava em 
dezembro, equivocadamente; o rosa 
acompanha a desova do camarão-de-sete-
barbas. 
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Enfim, o que aconteceu em 2019? Nós 
tivemos uma produção num período só de 
defesa. O Compesca está aí, a GEF Mar, que é 
do ICMBio, está acompanhando esse trabalho, o 
Gustavo também está. Nós tivemos um 
aumento de produtividade, Aureliano, de 
oitenta por cento, com um ano de período de 
defeso, indicado pelo pescador, que não tem 
faculdade nem o doutorado, indicado por 
pescador, que nós viemos brigando dentro do 
Compesca, desde 2003. 

Você está vendo a morosidade, a 
burocracia para se mudar uma lei? A lei é 
federal. Nós estivemos em Brasília há pouco 
tempo para tentar mudar a IN 10. Fizemos 
várias propostas. E agora, quando vai demorar 
para chegar esse papel à gente? 

Então, são demandas, gente, que têm 
que ser para ontem, Torino. Tem uma demanda 
aqui do deputado, dentro do estado, querendo 
copiar o Rio Grande do Sul. Só vou dar um 
toque: regionalizar, para que não existisse pesca 
de arrasto de doze milhas para dentro.  

Lá no Rio Grande do Sul, diretamente, 
desempregou vinte e cinco mil pessoas. Vou 
deixar para vocês, deputados. Não vou falar o 
nome do deputado aqui, certo? Vinte e cinco 
mil pessoas desempregadas, doze indústrias 
fechadas e mais de quinhentas embarcações 
paradas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Foi criada uma lei? 
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Uma lei 
estadual. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Já foi sancionada? 

 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - 
Sancionada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tem quanto tempo dessa lei? 

 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Um ano, 
um ano e alguma coisa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Um ano e alguma coisa. Foi no mandato 
passado, então. 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Isso foi 
antes do presidente Bolsonaro. Está tentando 
ser derrubada. Esse deputado está tentando 
copiar essa lei de lá do estado para cá, sem ter 
consultado a base. O Nego da Pesca está aí, é 
testemunha, não teve nenhuma reunião com 
nenhum dos setores. Eu desconheço. Você 
conhece, Nego, isso? (Pausa)  

Desconheço. 
Então, uma pessoa, vou colocar, eu não 

entendo de política, então vou chamar de leigo 
da pesca. Ele é leigo na pesca, ele não 
conversou com ninguém. Se ele fizer isso aí, 
gente, desemprega - eu queria até que o Nego 
depois me ajudasse -, diretamente, umas vinte 
mil pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Nego queria falar ali, rapidamente.  

Nego, isso aí, essa lei criada vai dar certa 
dor de cabeça aqui no estado do Espírito Santo, 
não é? 

Depois, eu queria que vocês me falassem 
um pouco mais a respeito dessa lei, que a gente 
vai procurar saber quem é que fez. Não vamos 
citar nome da pessoa, porque não é necessário. 
 

O SR. MANOEL BUENO DOS SANTOS - 
Bom dia a todos e a todas. Desde já, quero pedir 
desculpa, porque eu peguei um trânsito e 
cheguei um pouco atrasado. 

Meu nome é Manoel, mais conhecido 
por Nego da Pesca. Sou pescador há 
aproximadamente quarenta anos. Estou como 
presidente da Associação de Pescadores de 
Jacaraípe, estou como presidente da Federação 
das Associações de Pescadores do Estado do 
Espírito Santo e estou na Coordenação Nacional 
do Movimento dos Pescadores. 

A nossa sede fica em Olinda, em 
Pernambuco, e hoje nós temos uma casa em 
Brasília, que fica no bairro Núcleo Bandeirantes, 
porque a Lei da Pesca é uma lei federal e o que 
nós temos que discutir temos que discutir em 
Brasília. Então, por isso que nós temos esta casa 
lá, hoje.  

Eu também estou nessa luta daquele 
crime de Mariana que aconteceu lá. O Gustavo, 
nós fazemos parte de algumas câmaras técnicas, 
o GT Pesca, o CTBio, do conselho federativo. E a 
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gente vem nessa luta para que seja recuperado 
o nosso meio ambiente para tentar voltar ao 
que era antes. E aquela pessoa, que é de direito, 
que foi penalizada, que seja ressarcida pelo seu 
trabalho.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Esse ressarcimento, até agora, Nego, não 
aconteceu, não é? 

 
O SR. MANOEL BUENO DOS SANTOS - 

Muito pouco. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito pouco.  
 
O SR. MANOEL BUENO DOS SANTOS - 

Na realidade, às pessoas, o que é de direito, a 
maioria não aconteceu. Mas esta Casa já 
interferiu em alguns pontos, a gente vê a 
importância disso isso aí, e nós estamos nessa 
luta, da qual o Gustavo sabe muito bem. E não é 
fácil, porque a empresa já vinha tentando nos 
enganar e aí contratou uma fundação, que foi o 
nome certinho que arrumaram para ela: 
Renova, porque a cada dia que passa ela está 
renovando o crime. Por que está renovando o 
crime? Porque a contaminação, a cada dia que 
passa está aumentando. Deu uma chuva igual 
agora, recentemente, essa chuvada que deu aí, 
os estudos constataram que desceu mais 
contaminação do que no início, quando rompeu 
a barragem. 

Então, é essa a luta da gente! 
E voltar na lei, que o Xará estava falando, 

a gente tem um exemplo, tem essa luta aí em 
nível nacional. No Sul, já se constatou que não 
funciona, e foram muitas pessoas que ficaram 
desempregadas. Aqui no estado, nós temos 
aproximadamente dezesseis mil pescadores, 
mas temos sessenta mil famílias que vivem 
especificamente no estado do Espírito Santo.  

Então, essa é a nossa preocupação. Caso 
essa lei vigore aqui no estado também, igual à 
de lá... Já consultamos os companheiros, porque 
a gente se reúne nos estados Brasil afora, e os 
companheiros disseram que lá não funcionou e 
vem prejudicando muito E é essa a nossa 
preocupação. A gente já vem conversando de 

vez em quando sobre isso aí, e gostaríamos que 
esse deputado que propôs essa lei, que 
chamasse a gente para conversar, porque a 
gente poderia trazer algumas contribuições. 

Vejo como muito importante e 
parabenizo vocês, porque confesso que, com 
quarenta anos de pesca e mais ou menos uns 
quinze a vinte anos de liderança, é a primeira 
vez que eu participo da reunião igual a essa aí. E 
a pesca, o pescado, tem uma importância muito 
grande, é uma alimentação de qualidade na 
mesa do brasileiro e nós nos preocupamos, a 
cada dia que passa, em levar essa alimentação 
de mais qualidade para a mesa do brasileiro.  

Igual agora, recentemente, no município 
da Serra, uma condicionante. E o que nós 
pedimos dessa condicionante da Petrobras? É 
um beneficiamento do pescado. É proibida a 
forma como nós comercializamos. O Idaf tem 
uma lei e faz vista grossa. Hoje, nós chegamos 
com o peixe no nosso porto. A pessoa chega, 
gosta daquele peixe, compra o peixe e a gente 
vai limpar para ele. E tem uma lei que proíbe 
isso aí, é uma lei federal. Mas, graças a Deus, 
até hoje o Idaf ainda faz vista grossa e a gente 
vem mantendo essa tradição. Mas nós 
queremos adequar ao que precisa ser feito, com 
beneficiamento, ter ali o selo de inspeção, 
porque é dessa forma que queremos trabalhar.  

E pedimos o apoio do Estado. O Governo 
Federal, agora, está com a visão de tentar nos 
ajudar nisso aí, e também o Estado e 
principalmente esta Casa de Leis, nos ajudar 
nisso aí, de a gente montar nosso 
beneficiamento para estar colocando essa 
alimentação, e com certeza que seja de 
qualidade, na mesa dos brasileiros. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Olha, Nego Bueno, com certeza, dessas 
reuniões que nós fazemos aqui na Assembleia 
Legislativa, dessas comissões, saem muitas 
propostas dadas por vocês mesmos, entendeu? 
Então, pode contar que a equipe está toda 
ciente, está tudo sendo analisado. 

O Gustavo! É o Gustavo que queria falar 
também? Quem é que queria falar também 
aqui? Quem é que gostaria de falar? Opa! 

Eduardo, pode ficar à vontade. 
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O SR. JOSÉ EDUARDO CÔGO - Bom dia a 
todos! 

Queria parabenizar o deputado Torino e 
parabenizar os demais deputados.  

Deputado, o que acho interessante é que 
nós, aqui no Espírito Santo, temos o Compesca, 
que já foi citado aqui pelo Braz, e o Compesca 
consegue aliar os técnicos e os pescadores. Eu 
acho muito interessante que as pessoas saibam 
que o Compesca, hoje, é uma instituição que 
funciona, e sério, onde está lá o ICMBio, o 
Ibama, o Ministério da Agricultura e os 
pescadores falando a mesma língua e tentando, 
como já foi colocado aqui: primeiro lugar, a 
preservação; segundo lugar, a sustentabilidade 
dos próprios usuários e beneficiários. E na 
contramão de tudo isso, às vezes vem uma 
proposta de legislação, que eu já tomei 
conhecimento, porque o Braz e o Nego da Pesca 
falaram aqui, que é cópia, ipsis litteris, de uma 
região completamente distinta da nossa. Você 
não pode trazer, para o Espírito Santo, a forma 
como se pesca no Nordeste, e muito menos 
como se pesca no Sul do país, porque nós temos 
uma peculiaridade nossa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cada estado tem a sua peculiaridade. 

 
 O SR. JOSÉ EDUARDO CÔGO - Era isso 

que a gente gostaria que fosse ouvido por esta 
Casa. Que chamassem o Compesca para poder 
participar da formatação, da deliberação dessa 
legislação, que provavelmente vai trazer uma 
legislação que atenda a todos.  

Então, nós estamos lá, hoje, à frente da 
Divisão de Pesca, e estamos muito preocupados 
porque é muito grande a quantidade de 
usuários que dependem. E aqui, dentro de 
Vitória, principalmente, segundo palavras do 
próprio ICMBio, tem muitos pescadores 
daquelas comunidades tradicionais que muitos 
e muitos anos sempre viveram só disso. Aí vêm, 
inclusive, leis municipais que, de certa forma, 
não contempla o que... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Atrapalhar ao invés de ajudar. Vamos 
falar logo descaradamente. 

 O SR. JOSÉ EDUARDO CÔGO - Você 
colocou numa linguagem popular. 
  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A pessoa não pode instituir uma política 
para um grupo, uma política estadual para um 
grupo, por exemplo, o grupo de pescadores, 
sem consultar os pescadores. Porque você está 
fazendo uma lei do que você acha, mas será que 
está de encontro com o que eles precisam? 
  
 O SR. JOSÉ EDUARDO CÔGO - Era essa a 
sugestão que estou querendo colocar para a 
Mesa e para a sua comissão, é que desse uma 
olhada com carinho nessa situação. Ok? 
 Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado a você, Eduardo! Uma 
satisfação muito grande. 
 Nós falamos aí com o Ibama, com o 
Mapa, com os pescadores.  
 Queria falar mais alguma coisa, querido 
Braz Clarindo? 
 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Puxando 
ali o Côgo, nós temos, também, a legislação 
municipal. O Diego pode me ajudar. Temos duas 
leis aí. Duas ou uma, Diego? (Pausa) 
 Uma municipal e uma federal.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Uma estadual e outra federal. 
 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - A 
municipal, ela é anticonstitucional.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Municipal é aqui, Vitória? Vale para 
Vitória.  
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - 
Municipal, Vitória. Que proíbe o pescador 
trabalhar com a rede de caída. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Lembrando que a lei municipal, quem faz 
são os vereadores eleitos pelo povo. Então, um 
vereador aqui de vitória que fez essa lei que 
você estava falando aqui agora que diz sobre? 
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 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Sobre 
proibir o pescador de trabalhar na baía com a 
rede boiada. Baía, que a gente fala, é Porto de 
Tubarão, saída de boca de barra da Ilha das 
Caieiras, onde o Ibama não é contra. Ele é 
contra a rede de espera, que o pescador 
também é contra - é uma rede que você não a 
vê, ela fica submersa. Mas essa lei, ela é 
anticonstitucional, ela não é uma lei federal. 
Entendeu? Então, a gente já tentou derrubá-la, 
já entramos com ação judicial sobre ela e nós 
não temos resposta.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Da inconstitucionalidade dessa lei. 
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Dessa lei. 
E nós não temos resposta. 

A pessoa que foi convidada para vir hoje, 
infelizmente por problema de ir para Brasília e 
filho doente, a Mariângela, não esteve presente. 
Ela se justificou. Mas o Diego pode nos orientar 
mais sobre essa lei.  

Então, são essas coisas que são feitas, 
sem consultar o pescador, sem consultar a base, 
são feitas dentro de quatro paredes por pessoas 
que não conhecem realmente a realidade da 
pesca, que acabam prejudicando demais o 
pescador. Igual o Diego fala. Para você fazer 
uma lei dessas, você tem que dar uma outra 
opção para ele trabalhar.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - E tem que trazer a categoria para saber 
se a lei vai ser boa ou ruim para vocês. Não 
pode ser assim. 
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - 
Exatamente. 
 Hoje, o Ibama sobe na embarcação da 
gente, de uns dois anos para cá: Licença. Posso 
subir a bordo? A arma está ali. Antigamente a 
gente era coagido. Mas, por quê? Eu peguei o 
pescador e levei para dentro do Ibama. 
Começamos a fazer reunião do Compesca, não é 
João, dentro do Ibama, e trazendo a fiscalização 
para nos conhecer. Nós não estamos aqui para 
destruir. E a pesca sustentável... 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Como o Diego falou, é finito.  

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - É finito. 
Que continue para o meus filhos, para os meus 
netos e etc.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para continuar muito tempo tem que 
preservar também.  
 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Só que a 
fiscalização e essa parte de legislação também, 
de leis proibindo o setor pesqueiro, têm que 
andar em conjunto. Porque se você não der 
opção para o pescador que tem sessenta anos 
de idade, sessenta e dois! Ele é analfabeto, 
gente, ele não teve a oportunidade de estudar, 
e você vai lá e tira a forma de renda dele, a 
forma de trabalho dele, ele vai fazer o que da 
vida gente? Fala para mim. Não tem outra coisa 
para ele fazer. Aposentar, não vai se aposentar 
mais, está difícil.  

Então, tem que dar uma opção, igual o 
Diego fala, e nós temos essa opção, nós temos 
outra forma de pesca. Agora, nós temos que ter 
investimento e pesquisa. Isso acontece como? 
Setor produtivo, Secretaria de Pesca, que nós 
temos aqui o Aureliano, o nosso gerente João, o 
outro gerente, o Côgo, e as leis municipais e as 
leis estaduais juntos. Dificilmente a gente é 
convidado, não é João, para uma reunião dessa 
aqui.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu acho falta de respeito a pessoa que 
não convida você, por exemplo, que é um cara 
que, na pesca, o Nego também ali, que são 
pessoas que na pesca merecem todo o respeito 
do Estado do Espírito Santo. Não são só os 
políticos não. 

 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Eu acho, 
deputado, que o setor pesqueiro merece 
respeito. Porque gente, a gente gera uma fonte 
de renda muito grande. Nós não somos 
coitadinhos não! Eu fico magoado quando o 
cara olha para o pescador... Lógico que a gente 
está ali de bermuda, de chinelo. Se você for lá 
ao cais, quando o Aureliano vai, como você foi lá 
no meu barco, eu vou estar de chinelo e 
camiseta, eu estou na minha área de trabalho! 
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Mas eu não sou um coitado. Eu não sou! Eu sou 
um trabalhador e produtor que levo fonte de 
renda para todos vocês.  

Então, deputado, o senhor, que está à 
frente da comissão; tem a deputada Janete de 
Sá que está na Comissão de Agricultura e Pesca 
que nos escuta também, ela sempre vai ao cais. 
Temos o Hudson Leal, que sempre está no cais 
também, já tem embarcação de pesca.  
 Então, dá uma volta lá. Não foi bom você 
ir lá comer a moqueca do Aureliano? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Foi maravilhoso.  
 
 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Tem que 
fazer de novo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - O Aureliano é fera demais. 
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Então, 
quer dizer, esse pouco de conhecimento que 
você teve lá, você teve algum aproveito. Você 
conversou comigo, conversou com quatro, cinco 
pescadores. Alguma coisa você tirou dali de 
proveito, concorda? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Perfeito.  
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Peço isso 
a vocês: que olhem para o pescador, mas não 
olhem excluindo, não, porque somos iguais a 
vocês. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - E não olhem com pena, não. Vocês não 
precisam de pena. 
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Com 
pena, não. Não somos coitados. Não somos. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Vocês não precisam de pena. Precisam 
de leis que valham a pena para vocês. 
 

 O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Leis que 
valorizem e que deem condições de a gente 
trabalhar. É o que o Diego falou; é o que 
tivemos em Brasília, na construção da N10. 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Diego, essa lei que o Xará falou ali... 
Existe uma inconstitucionalidade realmente 
desta lei e a gente pode tentar tirar essa lei; 
derrubar uma lei inconstitucional. 
 
 O SR. DIEGO LIBARDI - Foi muito 
oportuna essa manifestação do Xará pelo 
seguinte: começamos essa discussão em uma 
reunião no Ibama, avançamos com ela no nosso 
almoço no barco... Não sei se V. Ex.ª se lembra. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Lembro, lembro. 
 

 O SR. DIEGO LIBARDI - Conversamos 
bem sobre isso. E o que existe? Hoje existe uma 
fiscalização intensa na Baía de Vitória, uma área 
de preservação importante, uma biodiversidade 
muito grande. 
 Temos ali legislações municipais, mas 
também existe uma legislação federal. 
Basicamente - o Gustavo me corrige se eu 
estiver errado - ela pega do Farol de Santa Luzia 
por a ponta do Porto de Tubarão. Então, toda 
aquela área ali é de preservação. 
 O que ocorre? Ocorre muita exploração 
com rede de espera. Rede de espera superficial, 
submersa, e, aí, a pressão da fiscalização.   
 Já existia, antes até de nossa gestão, um 
estudo junto ao ICMBio, ao Ibama, aos 
pescadores, um estudo muito avançado - a 
gente não tinha conhecimento e conhecemos 
esse estudo -, com uma proposta de se fazer a 
possibilidade de uma pesca assistida. Eles 
chamam de pesca assistida. De forma que você 
permita que se use um pouco daquele recurso 
natural e, ao mesmo tempo, você iniba esse 
processo de utilização, porque, se você não 
permite, quem não tem condição, vai lá e vai 
predar. Então, fica um jogo de gato e rato. Por 
mais que a fiscalização seja intensa, o pescador 
se sente privado de tudo, sem alternativa, e ele 
continua no ilícito. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Perfeito. 
 

 O SR. DIEGO LIBARDI - Então, vamos, a 
partir de amanhã, com o Aureliano, que tem 
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sido parceiro número um nas discussões 
inteligentes dos recursos pesqueiros, discutir 
isso com o ICMBio. O Xará está convidado aqui. 
  O grupo de pescadores que está 
enfrentando esse problema foi ao Ibama. 
Conversamos, vamos retomar essa discussão; 
vamos retomar esse estudo para isso ser 
reencaminhado ao Ministério da Agricultura e 
ao Ministério do Meio Ambiente para a gente 
dar um tratamento em nível federal. 
 E, na sequência, vamos aqui manter um 
diálogo com o secretário, que é o Luiz Emanuel, 
que é um bom secretário de Meio Ambiente de 
Vitória, para que a gente possa melhorar esse 
entendimento com a comunidade pesqueira. A 
gente sabe dos conflitos, sabe que ele quer 
fazer o trabalho dele muito bem, e vamos tentar 
dialogar para que a gente possa melhorar isso. 
  A partir do momento em que 
conseguirmos resolver o problema federal, 
porque daí acaba tendo uma duplicidade de 
legislações, vamos dialogar essa questão 
municipal, com muito respeito, entendendo 
todos os lados, para que a gente possa achar 
uma solução que pacifique a questão. 
 Foi muito oportuno isso, porque a gente 
dá publicidade, porque nós vamos tratar desse 
problema, que foi uma motivação de todos, 
inclusive do deputado Torino Marques, nas 
nossas conversas quando tivemos. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok.  
 Então, agora, depois de a gente falar 
tanto aí dos pescadores, vamos falar das 
pessoas que produzem os produtos em seus 
restaurantes. (Pausa) 
 Pode falar aí, Nego.  

 
 O SR. MANOEL BUENO DOS SANTOS - A 
gente vê, porque os problemas no estado são 
muitos. Isso aqui foi um exemplo de Vitória. 
Mas temos o Sul do estado. Nós estamos, hoje, 
com oitenta e duas embarcações sem a licença 
de pesca, por uma recomendação do Ibama.  
 É importante que o superintendente do 
Ibama esteja aqui. Se ele não tem 
conhecimento, que nos ajude nisso aí, porque, 

devido a essa recomendação do Ibama, aquelas 
oitenta e duas embarcações estão trabalhando 
na ilegalidade. Isso é criminalizar nossos 
trabalhadores da pesca, porque eles são 
obrigados, vivem daquilo ali, e a pesca tem uma 
importância muito grande no estado e, 
principalmente, no Sul. Então rever aquilo ali, 
para ver se retirando aquela recomendação do 
Ibama, a Superintendência de Pesca pode 
liberar essas documentações, daquelas oitenta e 
duas embarcações. Porque, infelizmente, eles 
não pararam de pesar, mas estão trabalhando 
na ilegalidade.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Na ilegalidade.  
Quer falar, Diego?  
 
O SR. DIEGO LIBARDI - Eu gostaria só de 

falar para o Nego.  
Nego da Pesca, vamos continuar esse 

diálogo lá no Ibama. Não posso dizer que vai ou 
não vai retirar. Eu posso me comprometer com 
você, aqui, a estudar o problema, e a gente 
procurar uma solução. 

Sou do Sul do estado. Tenho uma 
sensibilidade ambiental muito grande. Mas 
entendo, também, a necessidade de a gente ter 
uma comunidade que sobrevive disso há vários 
anos. Então, vamos tratar disso com muito 
respeito com vocês. Estou lá, à disposição. 
Como atendo o Xará, atendo todos. Tenho o 
maior prazer de recebê-los para a gente dar 
andamento.  

Conheço, sei que temos problemas, 
como temos em Vitória. Mas são muitos 
problemas, e a gente precisa dar um tratamento 
para cada um, porque cada situação é uma 
situação. Cada unidade de conservação, cada 
APA, tem uma característica, uma possibilidade. 
E, aí, requer esses estudos com nossa equipe 
técnica para a gente poder chegar a esse 
entendimento. Mas vou atendê-los da melhor 
forma possível. Por isso é que é importante a 
gente participar de reuniões como esta, 
deputado Torino.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É verdade.  
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O SR. DIEGO LIBARDI - O trabalho nosso, 
do Ibama, começou aqui na Assembleia.  

Eu rememoro aqui a reunião do 
deputado Gandini, que começou com uma 
frente que tratou sobre saneamento público, 
tema importantíssimo em nosso estado. 
Começamos essa interação com a sociedade 
dessa forma, e é assim que a gente quer 
continuar. 

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ótimo.  
Agora, vamos falar, então, ela que é 

dona do restaurante São Pedro... 
Você conhece o restaurante São Pedro? 

(Pausa) 
Não? (Pausa) 
Ah, conhece? Você conhecer a dona, 

agora.  
Tudo bem, Andréia Curry? Satisfação 

recebê-la, aqui.  
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Bom dia! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ela é jornalista e sócia-proprietária do 
restaurante São Pedro.  
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Bom dia! 
Estou muito feliz por estar aqui, junto de 

todos vocês, e aprender um pouco mais sobre 
todo esse...  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A cadeia produtiva da pesca, né?  
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - A cadeia 
produtiva da pesca.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Isso.  
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Porque muita 
coisa, realmente, eu não sabia. 

Há alguns anos eu fiz este livro, sobre o 
restaurante São Pedro, que estava completando 
sessenta anos de idade.  

E, agora, vou aproveitar a presença de 
todos e pegar o contato porque vou fazer o livro 
dos setenta anos, que vai ser daqui a pouco. 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que legal! 
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Esse, não tem 
mais. Por isso que não ofereço.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que maravilha! 
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Esse acabou. 
Foram só quinhentos exemplares.  

Então. Nesse livro, fiz uma pesquisa 
sobre o quanto a moqueca capixaba mudou a 
vida aqui no Espírito Santo.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A culinária do Espírito Santo, né? 
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Não. A vida, em 
geral.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A vida, em geral?  
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - É. Porque a 
moqueca capixaba apareceu num período em 
que estava sendo feito o aterro que ligava o 
centro à Praia do Suá. Foi quando o bairro Praia 
do Suá foi formado. Até então, era uma vila de 
pescadores, a maioria imigrantes portugueses. E 
muitos que continuam ali são descendentes 
desses primeiros imigrantes. Os meninos devem 
saber disso. Podem até me ajudar nisso.  

Então. O restaurante surgiu a partir de 
uma demanda concreta. Não foi uma invenção. 
Foi que tinha os engenheiros e os técnicos da 
área, do aterro, do aterramento, e eles tinham 
que ter um lugar para comer.  

Meu avô tinha, na Praia do Suá, um 
armazém. Armazém de secos e molhados. Aí, 
eles sugeriram que fizessem lá um prato do dia, 
para os engenheiros e técnicos. Inclusive o 
senhor Darcy Grijó, que escreveu em um livro, e 
comentou sobre isso...  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Esse armazém se secos e molhados é da 
época do Nego Bueno.  
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Não! É mais de 
setenta anos atrás. Não, não, não. É muito 
anterior. Porque vai fazer setenta anos.  
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Setenta anos, né? 

 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - 52. Em 1952 foi 

criado o restaurante. Aí, fizeram uma sala de 
almoço. No dia em que tinha moqueca capixaba, 
descia todo mundo para lá. Um monte de gente 
pedia para levar, era o maior sucesso.  

E minha avó, que era descendente de 
italiano; não era descendente de índio, como 
seria o certo, né? Quem fazia moqueca, 
normalmente tinha ascendência indígena. Era 
ascendência italiana, né? Ela cozinhava muito 
bem. E insistiram muito com ela para fazer 
moqueca, moqueca, moqueca; mais um dia de 
moqueca, não só uma vez por semana; mais um 
dia. Aí, acabou criando um restaurante só de 
moqueca. 

No começo tinha tanta fila porque não 
tinha muito espaço. Meu avô colocou uma 
tenda - como se fosse uma tenda - e ampliou, 
assim, a parte de atendimento do restaurante. 

Em 52, começou, realmente fez uma 
construção e o restaurante começou. E o Cacau 
Monjardim, que é um... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cacau Monjardim, sim. 
 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - ... responsável 

pelo início do turismo capixaba, muitos anos 
atrás... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É o detentor da frase: Moqueca é 
capixaba, o resto peixada. 

 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Esse mesmo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Cacau Monjardim, querido amigo. 
 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Isso. Ele tem 

outra frase. Ele disse que a receita da moqueca 
capixaba começou na cozinha de Dona 
Almerinda, que era a minha avó. É isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Olha, que legal! Tá legal, parabéns. 

Obrigado pela participação aqui com a gente. 
Andréia Curry, jornalista, sócia-proprietária.  

Eu queria mais uma vez...  
Andréia, você queria falar? 
 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Eu queria só 

pedir se alguém tivesse alguma história em 
relação ao São Pedro ou alguma foto para deixar 
e me encaminhar porque eu estou já na 
produção do livro dos setenta anos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Do próximo livro dos setenta anos. 
Braz, você tem alguma foto ou alguma 

coisa assim dessa época? 
 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Quero uma 

edição ampliada e corrigida. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Pode abrir, abre o microfone para falar. 
 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Eu tenho 

várias fotos de Vitória, da construção do aterro, 
antigas.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Olha, Andréia! 
 
O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Acho que 

tenho mais de duzentas. Você me dá o seu 
contato que vou procurar, devo achar. 
 

A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Sim, vou deixar 
contigo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Que maravilha! 
 

O SR. BRAZ CLARINDO FILHO - Bastantes 
fotos. 

 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - E também o 

seu telefone para depois eu te entrevistar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Beleza. 
 
A SR.ª ANDRÉIA CURRY - Foi muito bom 

ter vindo, agradeço muito. 
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O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado pela participação da senhora 
Andréia Curry, jornalista sócia-proprietária do 
Restaurante São Pedro. 

Daniel de Castro, esse aí entende de 
moqueca, já foi até em rede nacional fazer a 
nossa tradicional moqueca. E essa história do 
peixe falsificado? Fiquei com medo, hein. Lá 
você não faz isso não, não tem esse negócio de 
peixe falsificado com Daniel. 

Daniel, bom dia, querido. 

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Bom dia. 

Obrigado pela oportunidade, deputado Torino, 
deputado Danilo, Carlos Von. 

Essa reunião é muito importante para 
todas as áreas que abrangem restaurantes. Eu 
como chefe de cozinha hoje já não tenho mais 
restaurante, deixei esse mercado para seguir um 
caminho, uma carreira solo. Mas digo que os 
restaurantes, os chefes de cozinha dependem 
cem por cento - hoje, quem trabalha com frutos 
do mar - com produtos daqui do Espírito Santo. 
Produtos da Praia do Suá, nós somos 
compradores de produtos da Praia do Suá, 
produtos frescos. Os nossos clientes exigem 
isso: produtos de alta qualidade, e a gente só 
encontra isso -  
esse produto - na Praia do Suá. 

Nos supermercados, é lamentável a 
gente ver supermercados de redes capixabas 
que vendem produtos de fora e produtos 
congelados. 

O Xará pode explicar o que é glazing, que 
vem com uma camada muito grande de gelo. 
Isso cozinha o peixe. O gelo faz uma cocção do 
peixe. O peixe quando tem um período muito 
grande exposto lá na montra do supermercado, 
ele acaba estragando o peixe. Então, quando o 
cliente leva um peixe daquele para casa, de 
repente porque não conhece, não tem tempo 
ou não tem paciência de ir à peixaria... 

O meu pai tinha a tradição de todos os 
domingos ir à peixaria comprar peixe, camarão 
para fazer a moqueca de domingo. 

Bom, a nossa cadeia de... Os nossos 
chefes de cozinhas dependem sempre cem por 
cento dos pescadores. Eu tive quatro 
restaurantes, um deles na Ilha das Caieiras. Eu 

tinha um contato direto com o pescador. A 
gente comprava o siri, o peixe, o robalo, o 
camarão direto do pescador. 

Eu tinha um cliente que era de São Paulo 
e ele de quinze em quinze dias estava no 
Espírito Santo. Uma vez, numa brincadeira, ele 
tomando uma cerveja no deque na hora de lazer 
dele, o pescador encostou: Daniel, tem esse 
robalo aqui para te vender. Ele falou assim: Da 
próxima você vai fazer uma moqueca de robalo 
com esse peixe. Toda vez que eu vier a Vitória, 
eu quero comer a moqueca, mas esse pescador 
tem que pescar o peixe para mim. Peixe vivo. Eu 
quero a moqueca do peixe vivo. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Fresquinho mesmo, vendo pegar. 
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Então a 

qualidade do nosso pescado ela é muito alta. 
Deixei de seguir esse caminho de dono 

de restaurante para seguir uma carreira solo. 
Hoje, sou chefe de cozinha, faço serviço de 
personal chef. Atendo vários clientes aqui do 
Espírito Santo, faço evento, como o senhor 
sabe, fora do Brasil, sempre exaltando a 
moqueca capixaba.  

Estive, no mês de novembro, nos Estados 
Unidos, fiz vinte e um jantares para americanos. 
Levei cinquenta e seis panelas de barro para 
doar para o povo lá, acabei vendendo todas.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Está certo.  
 

O SR. DANIEL DE CASTRO - Vendi todas 
elas porque as pessoas lá nos Estados Unidos 
têm acesso às panelas de barro de torno, e 
quando eu levei a panela e falei da cultura, da 
história, a gente faz uma aula show.  

Nós temos aqui a minha filha, Daniela, 
que é chefe de cozinha também.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Daniela? Cadê ela?  

Ei, Daniela! Está filmando o pai aí? 
Prazer, viu? 

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - E ela vai me 

acompanhar agora numa turnê que nós vamos 
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ter no Sul. Vamos estar na cidade de Criciúma e 
de Tubarão, fazendo aula show. Aula show de 
gastronomia capixaba.  

Levo sempre cinco entradas, dois pratos 
principais, que é a moqueca capixaba, dou uma 
aula show de moqueca capixaba, faço o arroz de 
marisco, que foi o prato mias famoso que 
participei no programa da Ana Maria Braga... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso.  

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - E uma 

sobremesa. Que ela é especialista em doces, 
então, ela que faz a sobremesa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Minha amiga, gosto muito de doce. 
Gosto muito de doce.  

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Já comeu 

pastel de Belém? Deve ter comido torta de 
Sintra também. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Já. Pastel de Belém. Você morou muito 
tempo também em Portugal, não é? 

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Em Portugal. 

Morei doze anos em Portugal, passei esse 
período cozinhando para várias empresas, fui o 
queridinho das embaixadas. Já cozinhei para a 
Embaixada dos Estados Unidos, Alemanha, 
Turquia, enfim, várias embaixadas. 

E, hoje, volto a repetir, o meu papel é só 
fazer o trabalho de personal chef, atendo muitos 
artistas, atendo o doutor Torino Marques, 
comedor de moqueca. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É, vamos fazer um evento, Aureliano. 
Pegar esse menino e fazer o nosso trabalho lá 
da comida.  

Vem cá, como a pessoa entra em contato 
com você, hoje?  

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Hoje, através 

do Instragram. @chefdanieldecastro ou o meu 
contato de telefone.  

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - @chefdanieldecastro normalzinho.  

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Chef com efe 

mudo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Chef com efe mudo, Chef Daniel de 
Castro. 

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E o telefone de contato?  
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - 99717-5197. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - 99917-5197. Legal? 
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Bom, para 

finalizar, nós estamos agora com o grande 
problema da epidemia de coronavírus e essa 
epidemia já está causando problema, afetando, 
principalmente no bacalhau, que é um produto 
importado.  

Semana retrasada, eu liguei para um 
fornecedor e ele falou que não iria me vender 
porque não tinha uma diretriz da cotação do 
dólar. Então eu falei: Você vai esperar o dólar 
chegar a seis reais para me vender o bacalhau?  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É dose.  
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Então, afeta 

diretamente. E acredito também, não sei, que 
vai afetar também a cadeia da pesca.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Da pesca.  
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Lá na Ilha das 

Caieiras, quando tive restaurante, meu 
restaurante era pioneiro, cheguei a vender uma 
tonelada de torta na Semana Santa.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Uau!  
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O SR. DANIEL DE CASTRO - Hoje, só 
atendo algumas lojas, algumas redes de 
hortifruti aqui no Espírito Santo nesse período, e 
acredito que vai afetar. O consumidor final vai 
pagar mais caro na torta capixaba.  

Eu sigo sempre a tradição tanto da 
moqueca quanto da torta capixaba, a receita 
original. Então, não adianta colocar um peixe 
salgado, o nosso amigo Xará falou de falsificação 
de peixe, hoje, tem muito peixe no mercado que 
não é peixe, está tipo bacalhau, não é o 
bacalhau mesmo. E altera completamente no 
sabor.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Que peixe seria esse, mais ou menos, 
tipo bacalhau? Quais seriam? 

 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Tem paloco, 

camurupim. Ele tem o gosto parecido, mas não 
é o bacalhau, não tem o sabor completo do 
bacalhau, nem a estrutura do bacalhau. Quando 
você cozinha esse paloco, eu já trabalhei com 
ele em algumas receitas, ele some. Se você 
cozinhar...  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Demais, ele derrete.  
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - Ele some, ele 

desaparece.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Vira molho de bacalhau. 
 
O SR. DANIEL DE CASTRO - E, mesmo 

esse peixe, está com o valor muito alterado.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Está vendo?  
Aureliano, você gostaria de falar? 

Estamos chegando ao final da nossa reunião.  
 
O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 

- Exatamente para destacar, deputado, a 
importância de você conhecer todo o 
procedimento, desde as boas práticas de 
produção, as boas práticas de manipulação dos 
pescados, que foi feito por ocasião do Ministério 

da Pesca, e o Ministério da Pesca hoje está com 
uma seção, que é exatamente hoje no 
Ministério da Agricultura, com toda a sua 
legislação, toda bem cuidada, como se diz assim. 
Se você fizer uma boa manipulação você terá 
maior longevidade do pescado. Então, isso é 
bom que a população tenha acesso. E mais 
ainda, deputado, reconhecer o valor da cultura 
capixaba, quando se trata de uma culinária 
específica, com todo o histórico, com toda a 
legitimidade que a gente vê no setor de quem 
cuida.  

Então, o Espírito Santo está precisando 
de seções dessa natureza, que venha fortalecer 
a cultura capixaba naquilo que ela tem de 
melhor, que é uma boa produção de pescado, 
por pescadores legítimos, que são registrados 
pelo Ministério da Agricultura. No preparo, os 
produtos são produzidos pela agricultura 
familiar, que o Espírito Santo representa, mais 
de oitenta por cento são agricultores de base 
familiar... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Coisa linda! 
 

O SR. AURELIANO NOGUEIRA DA COSTA 
- Onde produzem o tomate, a cebola, o coentro, 
a salsa, produz todos os produtos. E é muito 
bem-vindo, que o chef conhece muito bem a 
qualidade dos produtos, que vêm 
principalmente dos agricultores de base 
familiar. Reconhecer a legislação, da mesma 
forma como o Ministério está fazendo e o 
resultado deve sair agora em abril, antes da 
Semana Santa, para garantir a qualidade e a 
origem de que o consumidor está pagando e 
comprando aquele pescado e o Ministério está 
lá fiscalizando esse produto.  

Outra coisa muito importante, a 
indicação geográfica, que é uma área do 
Ministério da Agricultura que reconheceu a 
panela de barro, que é completamente 
diferente quando você pega uma panela de 
barro ali da Ilha das Caieiras, é uma panela de 
barro feita com todo o reconhecimento. Então, 
uma seção dessa natureza mostra a importância 
de você reconhecer os méritos de cada 
segmento, que vem desde a nossa costa 
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marítima, nossos recursos naturais, o pescador 
utilizando as suas boas práticas, sendo assistido, 
passando por capacitação, tendo o Ministério da 
Agricultura aqui estado junto com ele, 
abraçando a causa dele, crescendo com ele, o 
Ministério do Meio Ambiente, o Ibama, 
trabalhando nessa mesma direção, a Assembleia 
Legislativa, os restaurantes, os chefs. Então, isso 
é o que realmente nos proporciona essa 
vontade de continuar lutando, que sabemos que 
estamos indo na direção certa. 

Era assim que eu queria colocar o 
Ministério da Agricultura à disposição. Sempre 
que precisar estaremos aqui presentes. 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito obrigado, Aureliano. Parabéns! 
Quero agradecer aos capixabas por me 

darem a oportunidade de poder representá-los 
e estar hoje à frente aqui, na Assembleia 
Legislativa, segunda vice-presidência da Casa, 
também membro efetivo da Comissão de 
Agricultura, presidente da Comissão de 
Comunicação Social e Cultura, vice-presidente 
da de Turismo e Desporto, da qual meu querido 
amigo Carlos Von é o presidente. Quero 
agradecer a Deus por ter me dado essa 
oportunidade e agradecer a você pela confiança 
e carinho. 

São 10h26min. Vou agradecer aqui ao 
José Eduardo Côgo, chefe da divisão de 
Agricultura e Pesca - José Eduardo, obrigado - 
Ministério da Agricultura no Espírito Santo; ao 
Manoel Bueno dos Santos, presidente da 
Federação das Associações de Pescadores do 
Estado; ao Gustavo Almada, analista ambiental 
do Ibama, superintendente aqui no Espírito 
Santo; também ao Aureliano Nogueira Costa, 
superintendente federal do Ministério da 
Agricultura do Espírito Santo; ao Diego Libardi, 
superintendente do Ibama no Espírito Santo - 
Diego, obrigado pela participação também; Braz 
Clarindo, o Braz Xará, meu querido Braz Xará, 
vamos dar um role na costa do Espírito Santo, 
viu?! Naquele barcão que você tem lá, que custa 
mais de um milhão de reais! O barco é bonito, 
hein! Não estou brincando não, o negócio é pé 
chique mesmo. Vice-presidente do Sindicato dos 

Pescadores do Espírito Santo, o Sindpemes, é o 
Braz. Também ao Daniel Castro, meu querido 
amigo chef de cozinha, pela participação, 
especialista em gastronomia capixaba; ao João 
Francisco de Almeida Junior, engenheiro da 
Divisão de Agricultura e Pesca do Ministério da 
Agricultura no Espírito Santo; também à Andréia 
Curry, do Restaurante São Pedro; à Daniela 
Peres de Castro Carlos, é isso mesmo? Está 
certíssimo? @chefdanielaperes. É só entrar lá na 
página social dela. Érika Carlucci, jornalista do 
Mapa. Cadê a Érika? (Pausa) 

Oi, Érika! Tudo bem, colega de trabalho? 
Satisfação, tá?! 

Ao Arthur Curry Carneiro Borges. Cadê o 
Arthur? Oi Arthur, tudo bem com você? 
Obrigado! Parabéns pela mãe que tem, viu?! 
Valeu, querido! Denise Coutinho, está aqui, da 
Pesquisa da UVV. Vai falar agora? Ah, é da sua 
comissão. 
 Então, pessoal, nada mais havendo a 
tratar, declaro encerrados os trabalhos desta 
comissão. Convido os senhores membros para a 
próxima, que será à hora regimental, no dia 
30/03/2020, final do mês agora. Se Deus quiser, 
às nove horas da manhã, no Plenário Judith 
Leão Castelo Ribeiro Branco desta Casa de Leis. 
 Agora, ela que entende tudo de pescaria, 
tem um barquinho de pesca, Larissa Lacerda. 
 Está encerrada esta sessão. Vem aí a 
Comissão de Turismo e Deporto. 
 
  (Encerra-se a reunião às 
10h26min) 
   
_______________________________________ 
 
 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 17 DE MARÇO DE 2020. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento.  
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 Quero, inicialmente, tranquilizar as 
pessoas que nos assistem pela TV Assembleia 
que o Dr. Emílio Mameri, correu um boato, 
inclusive está na imprensa de hoje, que ele 
estaria com coronavírus. Não tem nada certo, 
ele fez o teste só por desencargo de consciência, 
mas ele não é nem grupo de risco, não teve 
contato com ninguém, provavelmente está com 
uma gripe, mas não tem nada com que a 
população e nosso colega aqui da Assembleia 
ficarem preocupados. Então, logo, logo o Dr. 
Emílio estará de volta. Só está com uma gripe 
muito forte. 

Peço, por favor, ao Gabriel Fraga que 
faça a leitura da ata, apesar de poder dispensá-
la, mas gostaria que fizesse a leitura, uma vez 
que não poderemos decidir nada porque nosso 
querido colega está muito gripado. Só gripe, 
nada de coronavírus. (Pausa)  
 

(O senhor secretário procede à 
leitura das atas da quarta 
reunião ordinária, realizada no 
dia 10 de março de 2020; da 
terceira reunião extraordinária, 
realizada no dia 09 de março de 
2020; e da quarta reunião 
extraordinária, realizada no dia 
10 de março de 2020) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pode continuar, por favor. A leitura do 
Expediente.  
 

EXPEDIENTE:  
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
E-mail do senhor Carlos Roberto da Silva, 
presidente da Apadd, encaminhando o 
relatório anual das atividades da 
Associação de Prevenção e Assistência 
dos Dependentes de Drogas do ano de 
2019.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Cinquenta pessoas presentes no 
celular.  

Ciente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  
E-mail do Conselho Municipal dos 
Direitos da Pessoa com Deficiência, por 
meio do seu presidente senhor João Luiz 
Salles, convidando esta comissão para 
participar da 21.ª reunião ordinária 
daquele conselho, a realizar-se no dia 
26/03/2020, às 14h, na Casa dos 
Conselhos, localizada na Avenida 
Desembargador Santos Neves, n.º 771, 
Praia do Canto, Vitória, Espírito Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

  
 

 
Ofício nº 10/2020, do ilustríssimo 
presidente da Federação das Santas 
Casas e Hospitais Filantrópicos do Estado 
do Espírito Santo, senhor Fabrício 
Gaeede, recebido na presidência desta 
Casa de Leis e encaminhado a esta 
comissão, apresentando a nova 
composição da Fehofes para o triênio de 
2020 a 2023.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Ofício nº 76/2020, do excelentíssimo 
senhor deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, sugerindo reunião desta 
comissão para conhecimento sobre as 
reais ações que estão sendo 
desenvolvidas para controle do surto de 
chikungunya, em atendimento à 
população da Grande São Pedro, 
convidando o secretário de Estado da 
Saúde, o coordenador do Centro de 
Operações Estratégicas, a secretária 
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municipal de Vitória, o coordenador do 
projeto Conexão do Bem da Grande São 
Pedro e o vice-presidente do Movimento 
Comunitário da Ilha das Caieiras. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Ofício nº 37/2020, do excelentíssimo 
senhor promotor de Justiça de Ibitirama, 
doutor Matheus Leme Novaes, em 
resposta ao Ofício CSS nº 575/2019, 
informando acerca da decisão do 
arquivamento do procedimento nº 
2019.0019.0538-26. 

 

Ofício n.º 685/2020, do presidente do 
Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, doutor Rodrigo Flávio Freire Farias 
Chamoun, agradecendo o convite para 
participar da audiência pública a ser 
promovida por esta comissão e 
justificando a impossibilidade de 
comparecimento, tendo em vista 
compromissos institucionais 
anteriormente agendados. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Carta da excelentíssima senhora 
deputada estadual do estado de Santa 
Catarina Paulinha, recebida na 
presidência desta Casa de Leis e 
encaminhada a esta comissão, 
solicitando apoio da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo na 
proposta de emenda à constituição 
federal para que os hospitais públicos, 
postos de saúde e unidades de pronto 
atendimento tenham a mesma 
imunidade fiscal referente à seguridade 
social que hoje é concedida aos hospitais 
filantrópicos. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período.  
 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 

DEPUTADOS:  
Não houve no período.  
 
SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado, Gabriel. 
Tem alguns assuntos a deliberar. Não 

vou ler porque não temos quorum. Já avisei no 
início, Dr. Emílio está gripado, simplesmente 
gripado. Não tem nada igual foi noticiado, a 
possibilidade de coronavírus. 

Eu quero fazer algumas recomendações. 
Primeiro lembrar que sexta-feira nós faremos 
uma reunião com a deputada Soraya Manato, 
no plenário Dirceu Cardoso, fechado ao público, 
somente para dar algumas explicações sobre a 
pandemia do coronavírus. Ela foi indicada pela 
Câmara Federal, então, ela procurou a Comissão 
de Saúde, nós acertamos com o presidente da 
Assembleia que será convidado o CRM, Coren, 
OAB, Vigilância Sanitária, Secretaria de Saúde do 
Estado, Ministério Público, se não falei repito, e 
se falei repito, enfim, várias entidades para 
discutir essa questão e cientificar, mostrar à 
população, que poderá acompanhar através da 
TV Assembleia, as providências, o que já chegou 
e o que poderá chegar daqui para frente.  

Então, sexta-feira, às 15h, você poderá 
assistir pela TV Assembleia esse conjunto de 
pessoas que falarão sobre o coronavírus. 15h, 
sexta-feira, com a doutora Soraya, Secretaria de 
Saúde, enfim, várias autoridades.  

Quero alertar também sobre algumas 
providências que a pessoa tem que ter mais 
cuidado. Pessoas idosas, exatamente acima de 
setenta anos, que não é o meu caso, diabéticos, 
hipertensos, pessoas com DPOC, doença 
pulmonar obstrutiva crônica, asma, quem tem 
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asma crônica, transplantado, que toma 
imunossupressor, é um grupo de risco, muito 
risco, e os outros cuidados, higiene com as 
mãos. 

A gente está cansado de ver aqui pessoas 
que saem do plenário, que vão para o 
restaurante e não lavam as mãos. Isso não tem 
que ser agora, não. Tem que ser a vida inteira. 
Eu tenho mania de não colocar a mão em 
maçaneta, não seguro em corrimão de escada 
rolante de jeito nenhum. Isso muito antes do 
coronavírus. Porta corta fogo eu bato com o 
cotovelo até abrir um pouquinho e eu pegar lá 
em cima. Você pegar do meio, onde todo 
mundo pega, na maçaneta, se você fizer uma 
cultura daquilo ali, aquilo tem cobras e lagartos 
ali. Não é? Se você pegar embaixo, criança lava 
pouco as mãos, muito contaminado. Eu pego lá 
em cima, peço que o pessoal não me 
acompanhe, eu pego lá em cima porque eu 
tenho menos chance de pegar qualquer tipo de 
doença contagiosa. 

Higiene das mãos. Está sendo publicado 
como que deve fazer a higiene das mãos, lavar 
sempre as mãos. Eu, inclusive, sempre tive essa 
mania, quando eu dava plantão, eu não entrava 
na minha casa com o sapato do hospital. Se eu 
for a um hospital hoje ainda, eu também não 
entro em casa com o sapato com que fui ao 
hospital. Isso é coisa que a gente tem que fazer.  

Tapete em casa, criança brinca muito em 
tapete. Eu tenho um chinelo para andar dentro 
de casa e outro para se eu tiver que ir à portaria 
buscar o jornal. Isso não é de agora não, isso foi 
minha vida inteira. Por isso que eu estou aqui 
com muita saúde ainda, cuidando da saúde dos 
outros.  

Álcool em gel é uma necessidade. É 
preciso que use mesmo! Ambiente fechado. Eu 
fui o segundo que cheguei aqui, o primeiro foi o 
nosso amigo do som. 8h15min, mais ou menos, 
cheguei aqui, abri logo a porta, porque tem que 
evitar ambiente fechado. 

Outro grupo de risco é fumante. 
Fumante também é grupo de risco. Viu, 
fumante?! Grupo de risco, tá certo? 

Bom, eu quero, então, passar a palavra 
ao doutor Edson, que ele tem alguma 
recomendação de onde ele trabalha. Para quem 

não sabe, o doutor Edson acompanha a nossa 
Comissão de Saúde. 

Doutor Edson, por favor. 

 
O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Bom 

dia a todos. Quero agradecer, então, ao Doutor 
Hércules pela oportunidade, já que o espaço é 
pertinente para falar sobre saúde e o tempo nos 
permite. 

Gostaria de falar sobre as medidas 
preventivas que a Casa delegou, inclusive ao 
Centro de Saúde e Assistência Social, para que 
se tomasse frente a esse enfrentamento ao 
coronavírus. O setor foi demandado a tomar 
medidas preventivas. Apesar de não estar 
totalmente aparelhado, dispõe de uma equipe 
que está bem atualizada a respeito desse novo 
vírus, a Covid-19. Estamos tomando algumas 
medidas profiláticas e preventivas, assim 
seguindo a orientação do Ministério da Saúde e 
da Anvisa. 

Então, nos foi demandado instalar, foi 
solicitado através até mesmo do setor, 
dispenser com álcool em gel. Como o Doutor 
Hércules acabou de citar, é uma das medidas a 
serem usadas na parte de higienização das 
mãos. 

Não esquecer também o ato de lavar. 
Isso já está sendo bastante divulgado: como 
lavar inclusive as mãos, pelas mídias várias, 
sejam elas revistas, jornais e televisão.  

Então, instalamos, procuramos, como 
medida preventiva, colocar nos acessos à Casa. 
Por quê? Para evitar justamente que aqueles 
que venham, os servidores e a própria 
população, que adentrem nas imediações da 
Assembleia Legislativa, já entrem com uma 
medida paliativa, que seja diminuir dali para 
frente a contaminação. 

Então, foram colocados nas entradas do 
subsolo os dispensers com álcool gel; foi 
colocado aqui na portaria principal, assim como 
próximo do setor da Polícia, que emite a carteira 
de identidade; e serão colocados, segundo foi 
dada essa permissão. Inclusive, estamos 
fazendo um processo licitatório tentando ver a 
dispensa de licitação para novas aquisições de 
dispenser álcool gel, máscaras, luvas, para que a 
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gente possa dar segurança inclusive aos nossos 
servidores e aos nossos deputados. 

E aqui, então, aproveito para fazer uma 
solicitação, um pedido: você que chega à 
Assembleia Legislativa e tem conhecimento ali 
do dispenser, não negligencie, use o álcool gel. 
Você está fazendo um grande favor não só a 
você, mas à população em geral, porque você 
vai estar evitando disseminar esse vírus, que a 
gente ainda não conhece totalmente. Ainda 
estão sendo desenvolvidas algumas vacinas. 
Então, você, por favor, não negligencie, faça o 
seu papel. Limpe as mãos, higienize suas mãos 
com álcool em gel para poder adentrar nas 
imediações da Assembleia Legislativa. 
 Esse dispenser, inclusive, eu solicitei para 
que fosse colocado antes das catracas, que é o 
ponto eletrônico, até porque a gente sabe, 
também, que aquele sistema ali por si só pode 
levar, também, a algum outro tipo de doença. 
Então, use e não negligencie.  
 Aproveitar, também, Doutor Hércules, e 
solicitar, inclusive, que foi como medida 
preventiva também. Solicitei ao secretário de 
Gestão de Pessoas, que deve ter levado à 
Direção da Casa, para que ambulantes também, 
neste momento, e eu peço até o apoio e 
compreensão deles, para que não utilizem o 
espaço da Assembleia Legislativa, porque 
também é um meio de propagação desse novo 
vírus.  

Então, estaremos tomando outras 
medidas assim que chegarem os equipamentos, 
os dispensers, para serem instalados em outros 
locais da Assembleia Legislativa, como 
corredores de grande movimentação, em todos 
os andares próximos à saída dos elevadores.  

Então, é o setor, o Centro de Saúde e 
Assistência Social, juntamente com a Ales, está 
procurando ajudar para que esse vírus não 
venha causar maiores e grandes transtornos à 
nossa população.  
 Agradeço o espaço e solicito, mais uma 
vez: não negligencie. Por favor, usem as 
medidas que estamos dando a vocês. Obrigado! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, doutor Edson, pela 
colaboração.  

 Queremos registrar, também, que o 
doutor Julio, ontem, passou um torpedo para 
mim com essa preocupação. Doutor Julio 
Chamun, que está aqui, o nosso procurador. Nós 
tomamos algumas providências junto com o 
nosso presidente. Ele já falou que... Aliás, desde 
ontem eu solicitei, fiz um requerimento verbal 
durante a sessão ordinária, para que fossem 
suprimidas a Fase das Comunicações, aquela 
fase em que a gente faz os discursos, e o Grande 
Expediente também, quando o deputado faz o 
discurso livre, tema livre, e foi obedecido 
ontem. Então, ontem só decidimos projetos que 
tinhamos que decidir e mais nada. 
Provavelmente, o presidente vai seguir também 
essa regra, porque a Assembleia deve se reunir 
somente na hora em que realmente precisa 
decidir alguma coisa em favor da população. 
Então, obrigado, doutor Julio, pela colaboração, 
também.  
 Nós estamos no início, ainda, de uma 
pandemia, uma coisa muito séria que está por 
acontecer ainda no Brasil. Em 1914, a gripe 
espanhola, que levou a fama de espanhola, na 
verdade começou nos Estados Unidos, só que os 
Estados Unidos esconderam, não publicaram. 
Como a Espanha publicou, porque existia um 
acordo naquela época da Primeira Guerra 
Mundial, ela se alastrou mais porque houve 
uma omissão, esconderam a realidade. 

Felizmente, no Brasil nós estamos fazendo o 
contrário. Na China também começou assim. 
O médico que descobriu, que denunciou, 
morreu com a doença e foi execrado pela 
sociedade e pelo Governo. Quase que foi 
preso, nem lembro se foi preso, mas foi, 
realmente, muito criticado. Então, não pode 
esconder.  

Felizmente, nós temos, hoje, um 
ministro da Saúde que, realmente, tem dado um 
show de informação, não tem escondido nada. 
Apesar de o presidente falar alguma coisa 
inadequada, falar alguma coisa que não é 
recomendável, um comportamento também, às 
vezes, que não é recomendável, um ministro da 
Saúde totalmente diferente. Conhece a matéria, 
sabe o que está falando e não está escondendo 
nada. O presidente já está tomando algumas 
providências também.  
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Então, nós vamos citar aqui um texto de 
Hipócrates. Hipócrates, para quem não sabe, é o 
pai da Medicina. Ele disse assim, há muitos 
anos: Antes de curar alguém, pergunte se ele está 

disposto a desistir das coisas que o deixam doente. 

Hipócrates.  
Especialmente o fumo, especialmente o 

cigarro. Quem fuma vai viver menos - muito 
menos - do que quem não fuma. Está provado. 
Isso não é nenhum segredo. 
 Olha quantos anos atrás Hipócrates 
escreveu isso: Antes de curar alguém pergunte 
se ele está disposto a desistir das coisas que o 
deixam doente. Hipócrates. 
 Muito obrigado a todos. Vamos encerrar 
a nossa reunião, convidando todos para sexta-
feira, no plenário Dirceu. Quero fazer uma 
retificação: não convido todos para vir assistir, 
convido todos para assistir em casa, na 
televisão, na TV Assembleia, sexta-feira, a partir 
das 15h, as orientações com a grande equipe, 
com a doutora Soraya Manato, representando a 
Câmara Federal; a equipe do Secretário estadual 
de Saúde para fazer algum esclarecimento, todo 
o esclarecimento necessário com relação a essa 
pandemia que está assustando a nossa 
população. 
 Você pode evitar a doença se você seguir 
as orientações que toda a imprensa está 
fazendo. Lavar as mãos, ter todo cuidado, não 
ficar com as portas fechadas, não frequentar 
locais fechados, com grande público, 
especialmente o grupo de risco de que já falei 
aqui. Vou repetir. Grupo de risco: pessoas acima 
de setenta anos, diabéticos, hipertensos, 
doença pulmonar obstrutiva crônica - a gente 
costuma falar DPOC, asma crônica, 
transplantado. Higienize, lave sempre as suas 
mãos. Use o álcool em gel. E fumante também, 
deixei por último de propósito, porque isso 
mata e mata muito. 
 Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião convidando todos 
para sexta-feira, na TV Assembleia, assistir a 
nossa reunião e, dependendo do andamento da 
Assembleia, talvez nós façamos a nossa reunião, 
terça-feira, ordinária. Vai depender da decisão 
do presidente ainda, que nós estamos 
aguardando. 

 Muito obrigado! Bom dia a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
9h37min) 
 

_______________________________________ 
 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO, 
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bom dia a todos, ao público que nos 
acompanha através da TV Assembleia, aos 
servidores desta Casa, aos colegas deputados e 
a você que compareceu nesta manhã, aqui 
nesta Casa de Leis! 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão.  

Convido o deputado Torino Marques 
para que possa proferir um versículo da Bíblia e 
solicito a todos que se coloquem em posição de 
respeito. 

 
(O senhor deputado Torino 
Marques lê João, 1: 14) 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Amém! 

Considerando o Regimento Interno desta 
Casa, vou propor aos colegas a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior e considerá-la 
como aprovada, visto que a mesma já foi 
disponibilizada por e-mail aos nobres 
deputados. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - A 
favor. 

 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Ata aprovada como publicada. 

Solicito à secretária que proceda à leitura 
do Expediente. 

 
A SR. SECRETÁRIA lê:  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370031003900310034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 33 

 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício n.º 053/2020, do deputado 
Adilson Espindula, justificando ausência 
na reunião ordinária do dia 02 de março 
de 2020. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
RELATORES:  
 

PROJETO DE LEI N.º 278/2019.  
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos.  
Ementa: Declara o município de São 
Roque do Canaã, a Capital da Cerâmica 
Vermelha no estado do Espirito Santo.  
Relator: Deputado Torino Marques.  
Entrada da Comissão: 10/12/2019. 
Prazo do Relator: 16/03/2020. 
Prazo da Comissão: 23/03/2020.  

 

PROJETO DE LEI N.º 340/2019. 
Autor: Deputado Rafael Favatto.  
Ementa: Declara Patrimônio Cultural 
Imaterial do estado do Espírito Santo os 
Grupos de Danças dos Imigrantes 
Alemães e Italianos do Estado. 
Relator: Deputado Torino Marques.  
Entrada da Comissão: 18/11/2019.  
Prazo do Relator: 09/12/2019.  
Prazo da Comissão: 16/12/2019. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 

ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem.  

 

COMUNICAÇÕES:  
Presenças dos coordenadores do Projeto 
Areias da Saúde do Espírito Santo, a 
farmacêutica e doutora em ciências 
farmacêuticas, Denise Coutinho 
Endringer e o doutor em ciências 
farmacêuticas, Marcio Fronza, que irão 
transcorrer sobre os benefícios das 
areias monazíticas. 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado, Márcia Abrahão.  

Foi lançado no início de 2019 o Projeto 
Areias da Saúde do Espírito Santo.  

O objetivo é verificar os benefícios das 
areias monazíticas e áreas normais à saúde em 
pessoas com osteoartrose de joelho.  

A proposta é analisar durante alguns 
meses em um grupo de cento e cinquenta 
pessoas que sofrem com osteoartrose de joelho, 
a metade permanecerá submersa nas areias 
monazíticas de Guarapari e a outra metade nas 
areias de Vila Velha. É uma pesquisa 
multidisciplinar com trinta e quatro pessoas 
entre médicos, farmacêuticos, biólogos e 
outros.  

E para falar sobre esse projeto, 
contamos com a presença da doutora Denise 
Endringer e do doutor Marcio Fronza. Falei 
corretamente? (Pausa) 

 Então eu quero primeiramente 
agradecer a todos vocês, agradecer à UVV, que 
é a realizadora desse projeto, agradecer à 
Denise Endringer, agradecer ao doutor Marcio 
Fronza e todos os voluntários envolvidos nesse 
projeto.  

Esse projeto tenho certeza de que vai 
trazer um grande benefício não só para a cidade 
de Guarapari, mas para todo o espírito santo. É 
um tesouro que nós temos aqui. As areias 
monazíticas desde a década de 20, 30, o doutor 
Silva Melo, que foi um dos maiores especialistas 
da área, já falava muito sobre. Mas até o 
momento a gente não teve nenhum estudo 
científico, de fato, sobre essa matéria.  

Então, eu quero agradecer a todos vocês.  
E agora vocês vão usar o PowerPoint aqui 

para fazer uma apresentação, correto? (Pausa)  
Vocês vão apresentar juntos? (Pausa) 

Pode ser daí mesmo, não é, Márcia? (Pausa) O 
PowerPoint já está colocado lá. Se você quiser 
falar dali, fica à vontade.  

Com a palavra a doutora Denise 
Endringer.  

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Cumprimento o deputado, na presença dele 
comprimento os demais participantes desta 
sessão.  
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(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
O Projeto Areias da Saúde, esse é o 

nome público do projeto. O nome científico dele 
é Efeito das Areias Monazíticas em Pacientes de 
Osteoartrose de Joelho Expostos às Areias de 
Guarapari e Itaparica, em Vila Velha.  

Esse projeto é coordenado por mim, pelo 
professor Marcio. Tem o financiamento do 
Movimento Capixaba da Inovação, operado pela 
Fapes, e quem realiza esse projeto é a 
Universidade de Vila Velha.  

A motivação partiu do projeto que foi 
realizado pela Ufes, que também foi 
patrocinado pela Fapes, e teve um grande 
incentivador nesse percurso, que foi o senhor 
Walter de Prá, de quem eu gostaria também de 
fazer menção.  

Então, nesse projeto eles avaliaram que 
as areias monazíticas têm radioatividade. Mas 
essa radioatividade não é Urânio, então, 
acalmando a população, e que essa 
radioatividade é pelo Tório e dura de dois a três 
segundos.  

Isso é um dado importante porque a 
gente também tem que comunicar à população 
que não é para retirar as areias monazíticas lá 
de Guarapari.  
 E eles realizaram um projeto 
correlacionando a incidência de câncer de 
mama com a radioatividade naquele local. Isso 
causou uma intensa procura da população para 
essas areias monazíticas. Então, a pergunta do 
projeto é se essa areia, de fato, tinha um poder 
curativo. 
 Nessa figura, a gente apresenta as praias 
no mundo que são naturalmente radioativas. 
Então, são mais de cinco, mas as que são mais 
radioativas são cinco praias, representadas ali 
naqueles spots.  
 Nesse gráfico, nós buscamos os dados 
dessa radioatividade, e, como pode observar, na 
última coluna, as areias de Guarapari, 
principalmente ali na areia da Preta, tem mais 
de cinquenta vezes a radioatividade das outras 
praias ao longo do mundo. 
 Por que isso é importante? Porque Índia, 
porque lá na costa da África, Espanha, Austrália, 

eles capitalizam essa areia monazítica em 
relação ao turismo de saúde e aqui, no Espírito 
Santo, onde nós temos uma das maiores fontes 
dessa radioatividade natural, nós capitalizamos 
pouco. 
 Também, a gente apresenta, nesse slide, 
outras praias do Espírito Santo: Vila Velha, 
Anchieta, Meaípe e São Mateus, porque São 
Mateus, aquela areia preta lá também tem 
radioatividade, mas não é tão alto quanto lá em 
Guarapari. Então, a pergunta chave é se essas 
areias, de fato, são medicinais.  

E nós escolhemos uma doença 
específica, que é a osteoartrose de joelho, por 
quê? Porque ela é uma doença articular crônica, 
ela inviabiliza movimentos simples dos 
pacientes, como subir escadas, como abaixar 
para poder amarrar um sapato ou colocar um 
sapato. E ela é causada por um desequilíbrio nos 
componentes da cartilagem articular, portanto, 
não tem cura, mas o seu tratamento é paliativo 
na diminuição da dor e melhora de movimentos 
dos pacientes com exercícios. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Doutora, enquanto você vai 
apresentando, a gente vai fazendo as perguntas, 
para tornar mais dinâmico, não é? 
 

 A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Pode! Pode! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Em relação a essa doença, a 
osteoartrose, é uma doença comum aqui no 
Brasil e no mundo? Como é a incidência dela? 
 

A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Ela tem uma alta prevalência, dez por cento em 
homens e treze por cento em mulheres, 
principalmente acima de sessenta anos, mas há 
relatos em jovens com trinta anos, que já 
apresentam essa degradação na cartilagem. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Ou seja, uma média de dez por cento 
da população possui essa doença, entre os 
homens. 
 

A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Exatamente!  
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - E treze entre as mulheres. 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Isso! Só que ela não tem cura, por isso que ela 
foi escolhida. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Ah! 

Tá! Por exemplo, eu fiz uma cirurgia de 
ligamento cruzado, rompi o ligamento cruzado. 
Eu sinto uma dor no joelho, eu acho que é até 
normal para quem faz esse tipo de cirurgia. 
 

A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Sim. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Tem a 

ver alguma coisa com essa doença? Ela pode se 
tornar uma doença com o passar do tempo? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Com o passar do tempo, se desgastar demais a 
cartilagem do joelho, sim; na verdade, no outro 
joelho. Porque, com o joelho operado, a 
tendência é você colocar o peso do seu corpo no 
outro joelho para proteger o joelho operado. 
Então, a gente também avalia ou enterra. 
Inicialmente, a nossa ideia era enterrar somente 
um dos joelhos, mas, depois, a gente decidiu 
enterrar os dois joelhos, porque a osteoartrose 
pode se manifestar em apenas um dos lados ou 
nos dois. (Pausa)  
 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Tem 
que ter o microfone, senão não é registrada a 
sua fala no ar. Ela ouve, mas as pessoas que 
estão em casa não vão ficar sabendo. 
 Se o senhor puder ir a esse pedestalzinho 
aqui. (Pausa)  

  
 O SR. ROGÉRIO SANTANA CARDOSO - 
Bom dia a todos. Eu queria saber como foi feita 
essa comunicação para a prefeitura de proibir as 
pessoas de retirarem areia.  

Eu vejo - muitas vezes que eu faço 
passeio de lancha de turismo lá em Anchieta, na 
parte de Iriri, de Areia Preta a Inhaúma, e tem 
uma concentração de areia preta muito grande 
em Inhaúma - as pessoas recolhendo. Os 

mineiros não têm noção e vão apanhando e vão 
levando.  

Como eu trabalho com turismo, eu 
queria também ter um conhecimento para 
poder passar para essas pessoas, no momento 
em que a gente estiver na praia observando 
esse tipo de coisa que eles estão fazendo. Se a 
senhora já fez alguma comunicação com a 
Prefeitura de Guarapari para ter uma noção, 
para o pessoal ter ciência do que eles estão 
levando para a casa. Porque, às vezes, acha que 
é uma coisa, e tem criança que brinca. Como ela 
é radioativa, então, explicar, deixar uma placa. 
Como estão proibindo cachorro na praia, som, 
tem tudo uma placa avisando. Se a Prefeitura de 
Guarapari já está fazendo essa informação com 
as pesquisas que vocês estão fazendo, já estão 
encontrando alguma coisa, então para poder as 
pessoas terem noção na praia. 
 

A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Nós temos um contato praticamente semanal 
com a Prefeitura de Guarapari e também 
mantemos um contato, um pouco menor, mas 
também temos um contato com a Prefeitura de 
Vila Velha. Há uma lei federal que proíbe a 
retirada de areia de qualquer praia. Então, o 
nosso papel, e também o papel da prefeitura, é 
informar à população que essa areia, que é dita 
como medicinal, e é o que a gente está 
buscando preservar, ela só vai ter um efeito 
maior ali na praia. Então, o que a gente tem que 
fazer é orientar a população. Mas, qualquer 
pessoa que retira areia de qualquer local do 
Brasil, isso é passível de prisão. Mas, não é só 
porque é a areia é monazítica, isso é uma 
questão de proteção nacional. 

 

O SR. ROGÉRIO SANTANA CARDOSO - 
Porque a gente também quer participar de 
ajudar e de orientar as pessoas. Passar um 
panfleto para que não faça esse tipo de coisa, ir 
passando alguma informação. Como a gente 
para de praia em praia, sempre tem turismo de 
fora, muita gente de fora, então, não tem noção 
e a gente queria passar pelo menos essa 
atenção para essas pessoas. Se a senhora quiser 
um dia procurar para a gente poder ajudar 
também nessa informação, meu nome é 
Rogério, o Capitão Grilo de passeio de lancha. 
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Obrigado, Rogério! 

 
 A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Nós temos no Instagram um perfil que se chama 
Areias da Saúde, e ali a gente tenta também 
colocar todas essas informações acerca da 
utilização da areia. 

Então, o tratamento da osteoartrose é 
multidisciplinar. Ele tem um tratamento, 
também, não medicamentoso, e o tratamento 
farmacológico visa ao alívio da dor.  

A nossa hipótese, então, é avaliando o 
potencial das areias monazíticas. Nós avaliamos 
os parâmetros físicos da areia preta. Nós já 
sabemos que as areias pretas têm os minerais 
monazita, granada, ilmenita, tório, e que têm 
potenciais aplicações medicinais.  

Então, o impacto desse projeto, 
considerando se a gente conseguisse - e a gente 
espera conseguir - provar a utilização medicinal, 
é viabilizar o aproveitamento desse ambiente 
como um tratamento alternativo da 
osteoartrose de joelho. 

O impacto econômico, como eu já falei, é 
gerar um movimento em relação às Areias da 
Saúde, um movimento de turismo de saúde no 
Espírito Santo melhorando, então, a visibilidade 
do Espírito Santo nesse item. 

O objetivo do projeto é avaliar se essas 
areias monazíticas vão ter efeito no paciente 
osteoartrose de joelho.  

No final, como que a gente vai 
comunicar se essa areia de fato foi benéfica ou 
não? Então, existe um item que a gente chama 
desfecho primário. A gente espera que a 
redução da dor, por meio da exposição, 
aconteça. Isso é um questionário que a gente 
passa para os pacientes antes de eles serem 
expostos e durante. Então, após um mês, dois 
meses, três meses, quatro meses e seis meses, a 
gente avalia o nível de dor no início e o nível de 
dor ao longo do tratamento. E os desfechos 
secundários, que vão nos ajudar nesse 
resultado, são os dados do Womac, que é um 
score dividido em cinco fases onde tem nível de 
rigidez, se ele consegue realizar ações diárias, 
do dia a dia, por exemplo. Nós também 
coletamos o sangue desses pacientes antes de 

eles iniciarem o tratamento e em cada tempo: 
um mês, dois meses, três meses, quatro meses, 
onde a gente avalia os marcadores inflamatórios 
inespecíficos para que a gente possa associar o 
que o paciente percebe da redução juntamente 
com os marcadores moleculares. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Doutora, só uma pergunta. É uma 
doença que não tem cura a oesteoartrose, 
então seria mais no sentido de impedir o avanço 
da doença e também reduzir as dores. 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Exatamente!  
Então, melhorar a qualidade de vida do 

paciente reduzindo a dor e fazendo com que ele 
consiga fazer ações normais no seu dia a dia. 
Isso também melhora a percepção da qualidade 
de vida e reduzir esses fatores da inflamação. 
Diminuindo a inflamação, você também 
melhora essa doença ao longo do tempo para 
não evoluir para uma cirurgia. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - E ela teria que estar sempre em 
contato com as areias ou, a partir do momento 
em que ela recebe uma dose de radioatividade, 
ela já... 

 
 A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

É uma das perguntas do nosso projeto, então 
nós fizemos a exposição dos pacientes no ano 
passado, fizemos um período que a gente 
chama de washout, que eles ficaram sem a 
exposição, e nós coletamos o sangue agora, em 
fevereiro, quando o projeto iniciou. E também 
aplicamos todos aqueles questionários de dor, 
para ver se, depois que eles são expostos e 
deixam de ser expostos, se aquela melhora 
permanece. Esses resultados a gente ainda não 
consegue dar, porque acabaram de ser colhidos. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Está bom. Obrigado. 
 
 A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
O projeto tem um esforço amostral, para que a 
gente consiga falar que, cientificamente, 
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estatisticamente, ele tem um poder, a gente 
precisa alcançar esse número de voluntários. 
Setenta e cinco controles na areia de Itaparica, 
em Vila Velha, e setenta e cinco grupos de 
estudo, em Guarapari.  
 Esse tem sido o nosso grande gargalo, 
porque os pacientes são expostos duas vezes 
por semana, num período de tempo específico, 
numa profundidade específica, tanto em 
Guarapari, quanto aqui em Itaparica. Então, a 
gente precisa que esses pacientes estejam 
disponíveis para ir lá. 
 Então, neste um ano, nós já recrutamos 
mais de duzentos e cinquenta pacientes e, no 
momento, a gente tem somente quarenta 
pessoas que foram expostas a todo o 
tratamento, em Guarapari; quarenta pessoas 
que foram expostas a todo o tratamento em 
Itaparica. Então, por isso que a gente continua 
buscando recrutar os pacientes, para a gente 
chegar a esse número amostral. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Agora você disse que seriam dez por 
cento entre os homens e treze entre as 
mulheres. Isso aí só com pessoas acima de 
sessenta anos ou a população em geral esse 
índice? 
 
 A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Esse índice é a partir de sessenta anos, mas, 
para calcular amostra, a gente considerou, na 
escala da dor - que ele tem que reduzir essa 
escala em um por cento, para que a gente 
chegue a esse número de cento e cinquenta.  
 E, para que a gente consiga o número de 
pacientes, a gente solicitou ao Comitê de Ética e 
ao Clinical Trials, que é uma plataforma que 
avalia os ensaios clínicos, que a gente pudesse 
receber pacientes desde vinte e cinco anos de 
idade até noventa e cinco anos de idade. Então, 
essa é a nossa faixa etária, para que a gente 
consiga chegar a esse número de pacientes. 
 

 (São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

 Dos pacientes eu já falei. Pode passar 
para o próximo.  

 Então, a gente acompanha esses 
pacientes, fazendo uma avaliação clínica. Temos 
médicos, temos farmacêuticos, temos 
engenheiros elétricos nos acompanhando, 
porque nós preparamos a nossa equipe, um 
equipamento especial para quantificar a 
radioatividade durante os momentos de 
exposição, tanto em Guarapari, quanto em 
Itaparica.  
 Isso é como acontece. A gente recruta, 
avalia se aquele paciente é elegível, porque 
vocês podem perguntar: Nossa, ela já conseguiu 
duzentas e cinquenta pessoas, por que no final 
chegou a oitenta? Porque, para participar, 
existem critérios de inclusão e critérios de 
exclusão e, se durante o tratamento o paciente 
começar a utilizar muitos medicamentos ou 
passar por alguma cirurgia, ele tem que ser 
removido do processo, ou se ele começar a 
faltar também. 
 Então, os critérios de inclusão. Nós 
usamos pacientes que têm osteoartrose de 
joelho, com idade - aqui está de quarenta a 
oitenta anos, mas, na verdade, é vinte e cinco a 
noventa e cinco. A gente pediu essa alteração. 
  E exclusão, história de cirurgia no joelho, 
fratura, qualquer outra doença de osteoartrose 
secundária, ou, então, o tratamento com 
metotrexato, que iria mascarar os nossos 
resultados. 
 E os critérios de exclusão, por exemplo, 
histórico de transtornos psiquiátricos graves. 
Nós tivemos alguns pacientes que estavam 
totalmente de acordo com critérios de inclusão, 
mas, numa outra análise que a gente faz, 
apresentava esse quadro, então teve que ser 
excluído. Quem teve também câncer de pele é 

excluído, porque os pacientes ficam expostos 
na areia, a gente providencia protetor solar, 
sombrinhas, mas, muitas vezes, eles não 
querem, porque querem aproveitar e tomar o 
sol. Então, a gente já excluiu. 
 Os critérios de remoção. Aqui são os 
nossos pacientes. A gente faz de tudo para 
manter esses pacientes unidos. Em cima, é 
uma confraternização que a gente realizou 
quando estava chovendo muito. Vocês devem 
lembrar lá em novembro. Foi praticamente 
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um mês de chuva, então, para a gente não 
perder esses pacientes.  
 Aqui, embaixo, são os nossos pacientes 
expostos em Guarapari. Não era um dia que 
estava com muito sol, então eles pediram para 
não colocar as sombrinhas, como eu falei. E aqui 
são os nossos ajudantes no momento em que 
estão cobrindo os pacientes. E essa daqui 
acontece em Itaparica. 

Os nossos resultados até o momento, o 
que acho que todo mundo quer ouvir.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
Nós avaliamos, até o momento, que as 

exposições às areias monazíticas reduzem em 
quinze por cento o marcador inespecífico de 
dor. E, também, promovem uma redução na 
percepção de dor dos pacientes, em torno de 
vinte e cinco por cento. E lá, naquele outro, que 
eu falei que o é o Womac, reduz a rigidez em 
quarenta e dois por cento. Mas, também nas 
exposições à areia de Itaparica, nós vimos que 
há uma redução na percepção de dor, que a 
gente não conseguiu acompanhar pelo 
indicador molecular.  
 Aqui, são alguns dados, para vocês terem 
uma ideia do esforço amostral. Então, lá no 
início, no tempo zero, nós tínhamos cento e 
trinta e cinco pessoas que fizeram o Womac; 
cento e trinta e quatro pessoas que fizeram o 
Eva; mas somente cem pessoas fizeram o 
exame. Então, só aí, a gente já teve que excluir 
trinta e quatro pessoas.  

E, em Vila Velha, também, você tem uma 
redução. Depois, com um mês de tratamento, a 
gente já perdeu trinta pessoas, porque eles 
foram ou faltando, ou saindo. São quarenta 
pessoas no total. Quarenta pessoas até dois 
meses; e vinte pessoas, com três meses de 
exposição. E, no quarto mês está esse número 
baixo, porque a gente ainda está coletando os 
dados.  

E, nos gráficos, você consegue observar 
que as colunas estão reduzindo ao longo do 
tempo. Então, tempo zero, tempo um, tempo 
dois, tempo três. Então, o Womac total, você 

consegue ver redução. Por exemplo, o Womac 
rigidez: redução naquele nível de rigidez, das 
atividades. E no Eva, também, redução da 
percepção de dor dos pacientes.  

As nossas dificuldades enfrentadas são 
alcançar esse N amostral, porque as pessoas 
precisam estar disponíveis. Elas têm que 
permanecer na praia, têm que viajar conosco. 
Então, a gente já recrutou duzentas e oitenta e 
oito. Foram elegíveis duzentas e sessenta e 
duas. Aí são os dados mais recentes. Então, 
quase trezentas pessoas recrutadas. Elegíveis, 
duzentas e sessenta e duas. Excluímos 
cinquenta e três. Removemos cento e dezesseis. 
No final, a gente tem essa quantidade de 
pacientes. Então, essa é a grande dificuldade.  

A outra dificuldade enfrentada são as 
condições meteorológicas. Porque a faixa de 
areia preta é muito pequena, então a gente 
controla a velocidade do vento, a altura das 
ondas; controla se está chovendo, se não está 
chovendo. Porque, se tiver a onda muito forte, 
com uma força muito alta, quando chega lá na 
praia, ela está totalmente coberta pelo mar; e a 
gente não pode expor.  

E, agora, nós temos o problema do 
coronavírus. A gente suspendeu esta semana as 
exposições, porque eles são pacientes de risco 
que vão ficar em contato uns com os outros nos 
ônibus.  

Então, as dificuldades são 
meteorológicas e, agora, epidemiológicas.  

Ali eram os passos, que a gente vai fazer. 
  
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Doutora? Seriam, no caso, trinta 
minutos por dia de exposição, duas vezes por 
semana? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Isso.  
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - E a UVV oferece o transporte? 
 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

O transporte está previsto, dentro dos custos do 
projeto. Então, nós temos um gasto com esse 
transporte: a gente paga uma companhia, que 
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sai coletando os pacientes, buscando os 
pacientes nos diferentes locais daqui do Espírito 
Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Quem faz o tratamento, então, não 
tem gasto algum? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Não tem custo algum.  
A gente oferece uma alimentação para 

eles, nós demos uma camisa, a gente faz 
entretenimento. No Brasil, é proibido dar apoio 
financeiro para qualquer voluntário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - E, mesmo assim, tem essa 
dificuldade de manter as pessoas, não é? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Exatamente. Porque ele acaba tendo que 
disponibilizar a manhã dele conosco. Então, a 
gente busca os pacientes em torno de 7h/8h da 
manhã, para chegar a Guarapari, a Itaparica no 
mesmo horário. Depois a gente retorna, levando 
esses pacientes nas unidades de saúde, ou ali na 
UVV; e alguns pacientes a gente deixa, também, 
em outros locais que já estão padronizados. 
Porque a gente não consegue parar muito, 
porque, senão, a gente não consegue chegar a 
tempo lá em Guarapari.  

Isso são as etapas. (Pausa)  
E alguns dos nossos pacientes se 

divertem: viraram amigos.  
Isso é uma entrevista que nós demos 

recentemente, eu e o professor Marcio. Foi lá 
na UVV. Mas nós já fizemos mais de dezoito 
entrevistas.  

Os nossos jovens. (Pausa)  
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - É um 

projeto sem fins lucrativos, não é isso? A UVV 
somente que ajuda? Se alguma empresa 
também quiser ajudar de forma voluntária, ela 
pode fazer isso? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

É um projeto que tem o financiamento do 
Movimento Capixaba pela Inovação/Funcitec, 

operado pela Fapes. Se tiver alguma empresa 
que queira nos ajudar, seria muito bem-vinda, 
principalmente na parte da alimentação que é o 
nosso grande gargalo, porque a gente... 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - A 

grande dificuldade, né? 
 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

A grande dificuldade porque a gente fornece 
fruta para esses pacientes e um lanche com 
carboidrato, todos os dias, e um suco também. 
Então o ponto é esse, porque as verbas que nós 
temos, a gente não pode gastar com isso, então 
a gente vai pegando doação de tempo em 
tempo, mas ao longo do projeto é um valor 
considerável. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - São 

11h04min. A gente está ao vivo, não está? 
(Pausa) 

Não está ao vivo, não? Mesmo assim, 
esse programa vai ser reprisado no decorrer da 
programação da TV Assembleia. Se a senhora 
puder deixar um número de telefone, isso seria 
muito interessante para as pessoas que 
quiserem fazer parte dessa ONG Projeto Areias 
da Saúde, não é isso? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Isso, Projeto Areias da Saúde. Nós temos um 
Instagram e o número que a gente está 
disponibilizando no momento é: 3421-2087. 

 
 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 3421-

2087. 
 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

Ou então pelo Instagram. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 3421-

2087. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Acho que merece uma salva de 
palmas, né? (Palmas) 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Claro 
que sim. 
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O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Muito bom, parabéns, doutora. 

Acho que pode sentar, a gente vai 
continuar com as perguntas. 

Vou perguntar para o doutor Marcio 
Fronza também o que você pode falar para a 
gente dos resultados parciais que já foram 
alcançados até o momento. 

 
O SR. MARCIO FRONZA - Bom dia. Acho 

que realmente, como a professora Denise falou, 
os resultados até o momento são parciais, mas 
são promissores, são motivadores, digamos 
assim, empolgantes. A gente tem, 
principalmente do ponto de vista clínico, o 
relato dos pacientes é fantástico.  

A gente espera, alcançando esse número 
amostral e esse tempo de exposição, conseguir 
evidenciar isso de forma científica, de forma 
bioquímica, demonstrando, então, que a gente 
consegue não reverter essa perda da cartilagem, 
que é o que proporciona a dor, mas sim pelo 
menos a manutenção. Uma vez que - é 
importante enfatizar - não existe tratamento 
para essa enfermidade, não tem cura, não tem 
tratamento. Então, se a gente conseguir pelo 
menos impedir a progressão ou estagnar isso, 
fantástico! 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Muito legal.  
Nós temos aqui também a presença do 

Rafael Ferrari, que é o proprietário do Hotel 
Espadarte, lá em Iriri, que também tem as areias 
pretas lá, né, Rafael? E você, no início da 
comissão aqui me disse da vontade de levar 
esse projeto para Iriri também. Então, com a 
palavra, pode falar. 

 
O SR. RAFAEL FERRARI - Bom, ele me 

apresentou. Estou representando aqui, além de 
empresário, a ABIH Sul e também sou formado 
em Turismo, pela Faculdade de Turismo de 
Guarapari. 

Realmente é um tema que a gente fica 
com sede de participar, porque tem trinta anos, 
meu pai era médico e ele falou há trinta anos 
que a radiação da areia de Guarapari - eu não 
sei quem passou esse estudo para ele, mas eu 

gravei - tinha onze o nível de radiação. Ele falou 
que era onze e o da nossa praia da Areia Preta, 
de Iriri, era de 4,5. Então eu gravei esse número 
porque até então nunca mais, nos trinta anos 
para cá, eu escutei ninguém falar de areia. 

Teve o senhor Walter Deprá, da Ufes, se 
não me engano. Ele fez um estudo junto à Ufes? 

 
 A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

O Walter Deprá foi prefeito de alguns locais aqui 
no Espírito Santo e ele é um grande entusiasta 
porque o pai dele foi curado e aí ele quis, então, 
fazer alguma forma de estimular nós cientistas a 
abraçar também essa causa. 

 
O SR. RAFAEL FERRARI - Bom, Guarapari 

é conhecida como cidade saúde e a gente que é 
formado em Turismo fica triste por isso não ter 
dado continuidade, já que os estudos mostram 
o potencial de uma das melhores areias do 
mundo. 

E o que eu gostaria de pedir aqui é o 
seguinte: para andar uns vinte minutinhos e 
chegar também...  

A senhora citou Anchieta, mas onde em 
Anchieta? Você sabe se é a praia da Areia Preta 
de Iriri ou que praia que foi pesquisada? Porque 
a gente vê lá areia preta e a gente também 
gostaria que o estudo fosse para Anchieta, já 
que Anchieta tem todo o lado religioso muito 
forte que está crescendo, agora, para o turismo, 
e essa areia medicinal é importante também 
para Anchieta.  

Então, esse estudo, eu gostaria de me 
botar à disposição. O que eu puder também 
apoiar em Anchieta, seja para o que vocês 
precisarem, estou à disposição também.  

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

A gente agradece.  
Uma das razões de não ter expandido 

muito ao Sul é em relação à logística, porque 
algo que não falei é que os pacientes precisam 
ser moradores de uma região em que eles não 
estão, em momento algum da sua vida, 
expostos a radiações da praia. Por isso tem que 
ser pacientes de outras cidades. 

Então, são pacientes da Grande Vitória, 
que é Vitória, Vila Velha, Cariacica. A gente tem 
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paciente de Cariacica, Serra, porque, aqui, nós 
avaliamos que as praias não têm radioatividade. 
E levar esses pacientes daqui até Anchieta ou 
Meaípe, que ainda é Guarapari, implica no 
tempo de viagem quase uma hora, no final, de 
ônibus, parando com os pacientes. Então, essa 
foi a única razão, questão de logística.  

 
O SR. RAFAEL FERRARI - A parte de 

hospedagem e de alimentação eu me 
comprometo a ajudar, que é o meu negócio, se 
for para poder ajudar isso para Anchieta. 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

A gente pode avaliar na continuidade do estudo, 
porque estamos avaliando, agora, somente essa 
artrose de joelho, mas tem mão, tem coluna, 
tem bacia. E, de repente, escolher pacientes 
próximos a Anchieta, de cidades que não têm 
esse contato com areia. 

 
O SR. RAFAEL FERRARI - Vocês que estão 

mais inteirados, hoje, aqui no Espírito Santo, se 
eu quiser me aprofundar, quem seria? Eu devo 
procurar quem? Por exemplo, o senhor Walter 
Deprá, Ufes, vocês que estão com esse projeto? 
Eu queria me inteirar mais sobre o que está 
acontecendo, sobre isso. Como eu faço? Vocês 
têm essa...? 

 
A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 

No momento, são exatamente esses grupos que 
o senhor mencionou, então, eu e o professor 
Marcio, na parte da utilização direta da areia 
sobre alguma doença específica, tem um grupo 
da Ufes, que começou também a avaliar 
questões de células in vitro, e o senhor Walter 
Deprá permeia nesses grupos e está sempre 
conosco também.  

  
O SR. RAFAEL FERRARI - Entendi. Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Rafael, na verdade... 
 

O SR. RAFAEL FERRARI - Inhaúma? Eu 
nem sabia que em Inhaúma tem. É mesmo?  

Ele está falando que em Inhaúma 
também tem areia monazítica, eu nem sabia.  

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Na verdade, a areia monazítica não 
quer dizer que só a preta tem radioatividade, 
dizem que até a outra, a mais amarelada, tem 
mais radioatividade do que a preta.  

Então, se criou esse mito sobre a areia 
preta, mas não é só a preta que tem 
radioatividade, porque tem areia preta aqui em 
Vitória também, em Vila Velha, em diversas 
regiões do Espírito Santo e do Brasil.  

 
O SR. RAFAEL FERRARI - Olha, o que o 

senhor Walter Deprá falou comigo é o seguinte, 
que a radiação é na branca, porém, ela precisa 
da preta, que tem um componente que eu não 
lembro o nome, um nome científico, que, para 
ela interagir, precisava dessa junção da branca 
com a radiação, com a da preta. E que ela só 
funciona no sol, na sombra ela não tem efeito, a 
radiação, e numa altura de mais ou menos, pelo 
que entendi, de uns quarenta centímetros e tal. 
Foi esse o cenário que entendi. 

Sempre oriento os turistas de Iriri: Olha, 
não adianta ficar na sombra, fica no sol, evita 
ficar muito atrás, porque, às vezes, a água do 
mar não tem um efeito de assepsia, às vezes a 
areia fica perigosa até de uma contaminação, 
por não ter água do mar para limpar. Então, a 
gente sempre orienta para ficar no meio da 
areia, no meio da praia, enfim.  

Mas é interessantíssimo a gente 
desenvolver banhos de areia, desenvolver o 
potencial da areia, para quê? Para isso também 
ser um atrativo ao turismo aqui, já que a gente 
está tão carente de atrativo turístico aqui, para 
ser um destino turístico, com tanta beleza 
natural que a gente tem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É questão de saúde, saúde pública. 
Outros países já estão se aproveitando disso aí, 
com menos potencial que o Espírito Santo, eles 
já oferecem banhos de areia e têm atraído 
turistas do mundo inteiro.  

Rafael, eu costumo dizer, por exemplo, 
tem uma família de japoneses que está 
planejando uma viagem para curtir uma praia, 
dificilmente eles vão vir para o Espírito Santo, 
porque no meio do caminho vai ter lugares tão 
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bonitos quanto o Espírito Santo, às vezes, mais 
baratos para eles. Agora, se tem um japonês lá 
que está cheio de dor no joelho e ele descobre 
que tem um tratamento aqui no Espírito Santo, 
tenho certeza de que ele vai gastar o dinheiro 
que for para vir se tratar nas areias. Então, isso, 
tenho certeza de que vai qualificar muito o 
turismo aqui de Anchieta, de Guarapari, de Vila 
Velha e do Espírito Santo de uma forma geral. 
Porque essas cidades que têm as areias 
monazíticas passam a ser as indutoras, mas 
nada impede de a pessoa ficar em Guarapari e 
conhecer Vila Velha, conhecer Anchieta e outros 
locais do nosso estado também. 

Tem mais alguma pergunta, Torino? 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Eu 

teria. A areia monazítica é bem diferente do pó 
de minério. Não é? Então, às vezes a gente está 
andando aqui na Praia de Camburi, tem aquela 
partezinha pretinha, e o pessoal fala: Oh, tem 
areia monazítica até aqui! 

E como é feita a assepsia nessas areias? 
Porque o cara joga areia em cima dele, ele é 
imerso na areia. Tem uma assepsia feita 
semanalmente, mensalmente? Como é feito 
isso? 

 
O SR. MARCIO FRONZA - É uma 

colocação muito pertinente. A gente tem uma 
preocupação muito grande com os nossos 
voluntários que estão sendo expostos a essa 
areia, principalmente pela questão, de certa 
forma, até parasitológica, porque se encontra a 
presença de animais que frequentam essa praia 
e tudo mais. A gente faz esse controle também. 
A Denise acabou não colocando na 
apresentação. A gente faz esse controle para ver 
o nível parasitológico de animais que podem 
estar presentes nessa areia. Existe, como em 
qualquer outra areia, mas em níveis aceitáveis, 
de acordo com a Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária e as normas sanitárias. Então, mesmo 
assim, a partir do momento em que o paciente, 
o voluntário, no caso, termina a exposição, que 
a gente está fazendo inicialmente de trinta 
minutos, a gente faz uma lavagem, esse 
paciente lava, e faz uma assepsia com álcool 
setenta também para tentar evitar isso. 

Gostaria de fazer mais uma colocação 
em relação ao comentário do Rafael aqui. São 
inúmeras as perguntas, não é, Rafael? Como 
você mesmo colocou, a questão da 
radioatividade, quando tem mais radioatividade, 
é melhor mais perto ou mais longe da praia, 
quarenta centímetros, cinquenta centímetros, 
profundo, enfim, são inúmeras variáveis e é 
justamente isso que esse estudo, que de certa 
forma é um estudo inédito e precursor no 
estado, vem tentar responder. Acho que com 
essas respostas, futuros estudos, inclusive em 
outros locais, poderão e deverão ser realizados, 
justamente para buscar comprovar essa eficácia 
como um todo, não somente na praia de 
Guarapari, em outras praias do estado, para 
alavancar o turismo no estado do Espírito Santo 
de modo geral. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - E o pó 

de minério e a areia monazítica? 
 
O SR. MARCIO FRONZA - Correlação 

nenhuma. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Não tem nada a ver uma coisa com a 
outra. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não, 

não. Digo assim, como é que o cara sabe que ali 
não é areia monazítica e é pó de minério? 

 
O SR. MARCIO FRONZA - A única forma 

de você avaliar a presença da radiação é com 
esses instrumentos específicos que são 
utilizados para medir a radiação. Visualmente 
você não consegue diferenciar. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não 

consegue. Ok. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Inclusive, deputado Torino, em 
Meaípe gerou essa discussão um tempo atrás 
porque a areia começou a ficar preta lá em 
demasia e os moradores achavam que seria o pó 
de minério que vinha da Samarco ali. Aí a 
Samarco alegou que ali seria areia monazítica, e 
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não pó de minério. Mas, de fato, só fazendo 
uma análise mesmo para saber se é areia 
monazítica ou pó de minério que se encontra 
ali. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Você 
poderia criar um projeto de lei, não sei se já 
existe, deputado, já que a Comissão de Turismo 
e Desporto está debatendo sobre o assunto, 
colocar placas indicativas nas localidades em 
que existem areias monazíticas. Por exemplo, 
em Camburi não é areia monazítica, é pó de 
minério no chão. O cara acha: Pô, é areia 
monazítica! Não é. 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Vai se enterrar no pó de minério, não 
é? 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 
Poderia fazer, o Carlos Von. Faz uma indicação 
dessas, Von! 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Sim. (Pausa) 
Pode falar, Rogério. 
 
O SR. ROGÉRIO SANTANA CARDOSO - A 

nossa dificuldade também, trabalho na Praia da 
Areia Preta, e a gente tem uma dificuldade das 
pessoas com cachorro na praia, e gente 
importante passeando com o cachorro, e a 
gente vai explicar a situação porque... 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Evite 

cachorro porque é a área da areia monazítica, o 
pessoal imerso na areia. Legal isso! 

 
O SR. ROGÉRIO SANTANA CARDOSO - É 

isso. Porque é difícil. É melhor ter uma placa do 
que a gente chegar para a pessoa e tentar 
explicar. É muito difícil, o ser humano é difícil, 
entendeu? É isso, a placa para identificar e a 
gente também participar da orientação. Hoje a 
gente está aqui para ter um conhecimento e 
poder passar para as pessoas que vêm de fora, 
que não estão cientes da situação. 

 
O SR. RAFAEL FERRARI - Pegando o 

gancho aqui no Capitão Grilo, as pessoas, os 

quiosques, em especial, pegam um pano, 
passam na mesa e jogam o lixo da mesa na 
areia, como se areia fosse lixo, aterro sanitário.  
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Bituca de cigarro. 

 
O SR. RAFAEL FERRARI - Na verdade, eu 

acho que essa pegada da areia medicinal, da 
saúde, isso talvez vá servir para a gente evitar, 
para a gente poder cobrar, fiscalizar o município 
também, para que se proíba jogar lixo e sujeira 
na areia. A gente tem que tratar a areia dessa 
forma, de saúde. Então, eu acho que tanto o 
cachorro quanto os próprios restaurantes e 
quiosques que usam, todo mundo ter 
consciência de limpar, manter a praia limpa, a 
água limpa. Os caras jogam cerveja, tampinha, 
abre e joga na areia. Eles não têm consciência 
que ali é uma areia medicinal. Eu falo isso lá: 
Isso é um absurdo e tal, a gente precisa limpar 
mais isso aí.  

E eu acho que, é que eu falei, isso aqui 
não pode parar, a gente tem que pegar esse 
estudo, com esse apoio que está tendo e a 
gente tem que seguir adiante. Essa ideia do 
deputado Torino de sinalizar as praias é 
fantástica. Tudo que puder fazer para mostrar a 
saúde na areia vai ser importante para o 
turismo, para a preservação do meio ambiente, 
para n coisas, o aspecto da poluição visual, 
física. Então, é fantástico. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Rafael, obrigado. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Perfeito! A gente fala do animal, parece até que 
cachorro é um monstro no mundo, que veio 
aqui para proliferar a pestilência, mas não. 
Inclusive, o seu hotel mesmo aceita animais, 
tem uma área para animal. O que cabe é o dono 
desse animal levar o cachorro na areia da praia, 
pode tomar até um banho de mar, cachorro não 
é sarnento ali. A maioria dos cachorros que não 
são asseados são os cachorros de rua. Esse aí 
você pode até tentar tirar dali. Mas, agora, um 
cara que fica num hotel leva um cachorro limpo. 
O que tem que ter é educação de tirar os 
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dejetos que o cachorro deixa na praia, o cocô do 
cachorro, esse tipo de coisa. Eu acho que cabe 
mais a educação do ser humano do que do 
próprio animal num caso como esse, para 
manter as praias sempre limpas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - É verdade! 
Torino, o papo está muito bom, mas, 

infelizmente, a gente vai ter que encerrar, já 
passamos um pouco do horário. 

E só para recapitular, a questão das 
areias monazíticas, o Rogério falou, pessoal tem 
retirado pequenas quantidades, mas lembrar 
que, já em 1800, no final do século XIX, eles já 
retiraram navios e navios de areia monazítica de 
Guarapari. Foram toneladas e toneladas para a 
Rússia. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não 

foram os portugueses que fizeram isso, não. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Não, foram os americanos, os russos 
que levaram.  

E começou a se falar sobre a questão dos 
benefícios para a saúde das areias com o doutor 
Silva Melo, quando ele esteve em Guarapari 
primeiramente, em 1937. Ele que foi um dos 
maiores especialistas do mundo nessa área, 
durante as pesquisas dele, constatou 
verdadeiros milagres. Passou de 1937 a 71 
pesquisando as areias. Ele, que morava na 
Alemanha e trabalhou no Instituto de Berlim e, 
depois, ele publicou um livro, chamado 
Guarapari, Maravilha da Natureza, se eu não 
me engano. Esse livro é um livro que eu já li e 
reli várias vezes, é um livro belíssimo.  

Então, por isso a minha alegria de ter a 
Ufes participando primeiramente. Constatou a 
questão do câncer de mama. Guarapari, hoje, se 
não for o menor índice de câncer de mama do 
Brasil, é um dos menores, graças à 
radioatividade das areias. Depois, em parceria 
com a Ufes, se eu não me engano, fizeram uma 
outra pesquisa, porque tinha um mito de que a 
radioatividade poderia fazer mal para o nosso 
corpo. Então, eles fizeram até uma experiência 
com os ratos e constataram que realmente não 

faz. A radioatividade é uma radioatividade 
natural, que não faz mal nenhum para o nosso o 
nosso corpo. E, agora, esse estudo 
importantíssimo da UVV, coordenado pelo 
professor, doutor Marcio Fronza, doutora 
Denise Endringer, que é PHD, não é, doutora? 
Parabéns! Pró-reitora de Pesquisa, Pós-
Graduação e Extensão da UVV. E essa pesquisa, 
que eu acho que de fato vai trazer um resultado 
para o turismo de saúde de Guarapari, Anchieta, 
Vila Velha, das regiões próximas, porque eu 
acredito que, em breve, eles vão estar voltando 
aqui para apresentar já o estudo concluído. E eu 
acredito que, depois que o estudo for concluído, 
os médicos vão passar a receitar as areias 
monazíticas como um tratamento alternativo 
para a cura de diversas doenças reumáticas. 

Infelizmente, nós vamos ter que 
encerrar, mas espero tê-los aqui conosco em 
breve para estar apresentando. 

Você quer falar mais alguma coisa para 
finalizar, Torino?  

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Vou 

lançar aqui somente uma fake news: que tirar 
areia monazítica e levar para casa, ela não 
funciona.  

 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Isso, perfeito! 
E vamos colocar as placas. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Deveria ser assim: tirou dali não vai funcionar. 
 
O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 

AVANTE) - Mas é verdade! 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Mas 

não funciona, não é mesmo? 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Não funciona! 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Então, 
não é fake news, não! Está vendo aí! 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Sim, é verdade! Não funciona! 
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O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não 
funciona! 
 

O SR. RAFAEL FERRARI - Não funciona! 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - É 

mesmo? 
 
O SR. RAFAEL FERRARI - O senhor Walter 

falou comigo que não funciona! 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Não 
funciona, doutora Denise? (Pausa) 

Ligue o microfone, porque aí fica 
registrado, porque está no ar. 
 

A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Essa radioatividade e baixa ionização dura de 
dois a três segundos. Então, até chegar lá na... 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Então 
tem que levar um pedacinho da praia para a 
casa, não é um pedacinho da areia, não! 
 

O SR. MARCIO FRONZA - Levar para Belo 
Horizonte! 
 

A SR.ª DENISE COUTINHO ENDRINGER - 
Ou ir morar lá! 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Então 
não adianta! Você só degrada o meio ambiente. 
Não dá! Não tire; não leve para casa! Não é fake 
news, não! 

Dois a três segundos? Não funciona! Até 
chegar a casa de busão! Aí demora mais ainda! 

Fale aí! (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) - Vamos encerrar. 

Quero agradecer imensamente a todos 
vocês que estiveram aqui! 

Nada a mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será à hora regimental, no dia 30 de março 
de 2020, às 10 horas, no plenário Deputada 
Judith Leão Castello Ribeiro, desta Casa de Leis. 

Muito obrigado! Que Deus abençoe a 
todos vocês! 

 (Encerra-se a reunião às 
11h21min) 

 
_______________________________________ 

 
DÉCIMA 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 
15 DE SETEMBRO DE 2020. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Bom tarde a todos! Nós estamos 
iniciando mais uma reunião da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e Redação 
da Assembleia Legislativa. 

Havendo quorum, nos termos do art. 75 
do Regimento Interno, declaro abertos os 
trabalhos da Décima Sexta Reunião Ordinária 
Virtual da Segunda Sessão Legislativa da 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada de forma 
virtual, nos termos do art. 114A, do inciso 3 do 
Regimento Interno. Eu vou dispensar de ofício a 
leitura da ata da reunião anterior, e também 
fazer o mesmo em relação ao Expediente, por 
analogia.  

Nós tivemos bastantes proposições 
recebidas, vamos direto à Ordem do Dia. 

Primeiro projeto, o Projeto de Lei n.° 
689/2019. Ele está em análise técnica, é 
terminativo, de autoria do deputado doutor 
Hércules. 

Institui a Semana Estadual da 
Matemática no estado do Espírito Santo, a ser 
comemorada na 1.ª semana do mês de maio de 
cada ano. O projeto tem como relator o 
deputado Dr. Rafael Favatto. Como ele ainda 
não está na sala, eu vou solicitar, já registrando 
a presença do deputado Enivaldo, deputada 
Janete e deputado Quintino, vou pedir ao 
deputado Enivaldo dos Anjos, se puder, para 
relatar essa matéria para gente. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, nós aceitamos o pedido de 
V. Ex.ª, nós vamos relatar o Projeto n.º 689, que 
o autor é o deputado Doutor Hércules e relator 
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deputado Rafael Favatto. E nessa substituição, o 
parecer da Procuradoria é pela 
constitucionalidade com emenda. O relator 
acolheu o parecer da Procuradoria e decidiu 
acolher pela constitucionalidade com emenda. 

Essa é a manifestação do relator original 
ao qual nós confirmamos para ser leal ao relator 
original. É como relato. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  

Nós vamos colocar a matéria em 
discussão.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Estão 
conseguindo me ouvir deputados? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Sim. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ok. 
Voto com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ah tá! Então vou entrar já na 
votação. 

Deputada Janete já votou com o relator. 
Deputado Coronel Quintino. 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
- (PSL) - Voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também voto com o relator. 

Projeto de Lei n.° 861/2019, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora, de 
autoria do deputado Doutor Hércules, que 
dispõe sobre a inserção dos conteúdos de 
direito dos animais e de proteção animal no 
programa curricular das escolas da rede pública 
de ensino do estado e dá outras providências. 

O relator é o deputado Dr. Rafael 
Favatto. No entanto, como ele ainda não está 
presente, eu vou passar a relatoria a quem tem 
mais familiaridade com a causa, a deputada 
Janete se puder relatar essa matéria pra gente. 
 

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

Nós observamos a matéria e 
identificamos que ela é constitucional. Nós 
vamos relatar pela constitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  

A matéria pode ser discutida no 
momento. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Nós 
vamos consequentemente estar derrubando o 
despacho denegatório, porque é um despacho 
denegatório que a Mesa deu. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Pela rejeição, então, do despacho 
denegatório é o parecer da deputada. 
 Vamos então à discussão da matéria. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Coronel Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Eu voto com a relatora. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
acompanho a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Eu também vou acompanhar o 
entendimento da relatora.  

Então o projeto recebe a rejeição do 
despacho denegatório e volta a tramitar na Casa 
para mais análise. 

Projeto de Lei n.º 925/2019, que está em 
análise técnica. Também é terminativo, de 
autoria do deputado Doutor Hércules. 
Acrescenta item ao Anexo I da Lei 10.973, de 
janeiro de 2019, instituindo o Dia Estadual do 
Moto Clube Bodes do Asfalto, a ser 
comemorado no dia 1.º de agosto. 

O deputado relator é o deputado Dr. 
Rafael Favatto. Eu vou passar a relatoria, neste 
caso, ao deputado Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, a matéria recebeu avaliação 
da Procuradoria pela constitucionalidade e o 
relator, se estivesse presente, relataria pela 
constitucionalidade e legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. Então nós mantemos a 
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intenção do relator original e a matéria fica 
relatada pela constitucionalidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok! A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
relator, então o projeto segue para plenário, 
para análise final. 

O item 4 da pauta é o Projeto de Lei n.º 
992/2019, que está em análise técnica e é de 
autoria do deputado Marcos Garcia, que institui 
a política pública de Escola Cidadã de 
responsabilidade social e voluntariado. 

O deputado relator é o deputado Dr. 
Rafael Favatto. 

 Então, vou pedir, se possível, para o 
deputado Enivaldo dos Anjos relatar essa 
matéria. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, acolhendo a indicação de V. 
Ex.ª, nós vamos relatar a matéria na forma do 
parecer da Procuradoria, que é o parecer pela 
inconstitucionalidade. E os assentamentos do 
relator seriam também pela 
inconstitucionalidade, em face de que essas 
matérias são especificamente do Executivo. 

Então, relato pela inconstitucionalidade 
da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok! Vou colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Coronel Alexandre Quintino? 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Como vota a deputada Janete de 
Sá? 

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

relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
relatório do deputado relator. 

 Então, a matéria é prejudicada na 
Comissão e vai sofrer análise do plenário. 

O próximo projeto por se tratar de um 
projeto de minha autoria, eu vou passar a 
presidência ao deputado Enivaldo dos Anjos 
para conduzir a sessão, tendo em vista que o 
deputado Vandinho também não está na 
sessão. Ele é normalmente o vice-presidente. 

Então, eu vou passar ao deputado 
Enivaldo, se ele tiver posse da pauta, para 
presidir a sessão neste momento em que o 
projeto de minha autoria está em votação.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, o item 5 da pauta, se é o que 
está na minha pauta, aqui, a autoria é do 
deputado Capitão Assumção. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Verdade! Eu pulei um aqui. Vou, 
então...(Inaudível)  

 Projeto de Lei n.º 942/2019, está em 
análise técnica, do deputado Capitão Assumção, 
que institui o programa de reinserção 
profissional destinados aos proprietários e 
condutores de veículos de tração animal 
atingidos pela Lei n.º10.621, de 06 de janeiro de 
2017. O relator é o deputado Dr. Rafael Favatto. 

Vou passar a matéria ao deputado 
Enivaldo dos Anjos para relatar.  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, acolhendo a designação de 
V. Ex.ª e examinando o parecer da Procuradoria 
que optou pela inconstitucionalidade, e o 
relator, também, nas suas anotações, 
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manifestou interesse de votar pela 
inconstitucionalidade. Então, em face de não 
encontrarmos nenhuma motivação no sentido 
de que pudéssemos aproveitar o projeto para 
tramitar, nós estamos acolhendo o parecer da 
Procuradoria pela inconstitucionalidade da 
matéria.  

É como relato, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. Então vamos colocar a 
matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher o voto do deputado Coronel Alexandre 
Quintino.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Voto com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá?  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

Então, a matéria fica aprovada na 
Comissão de Justiça, vai para análise em 
plenário. 

Agora sim, o item 6 da pauta, como é de 
minha autoria, vou passar a presidência ao 
deputado Enivaldo dos Anjos.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Senhor presidente, na condição 
de presidente, o Projeto de Lei n.º 878, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
concessionárias ou permissionárias do serviço 
público de operação e manutenção de pontes, 
vou avocar a matéria para relatar e vou arguir a 
emenda 24, que estabelece que matérias de 
interesse do consumidor podem e devem ser 
discutidas pela Assembleia Legislativa. Então, 
nesse aspecto, relato a matéria pela 
constitucionalidade e coloco o parecer em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete de Sá?  

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Voto com 
o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como vota o deputado 
Quintino?  
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Gandini?  
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Desde já 

agradecendo (Inaudível) 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Deputado Gandini, a 
interferência da secretária doméstica da 
deputada Janete falando que o faisão está 
pronto... (Inaudível)  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É o que 

dá trabalhar em casa e ser mulher. Vocês não 
passam por esse problema. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Depois do cardápio de faisão da 
deputada Janete, quero ouvir V. Ex.ª porque não 
ouvi o voto.  

 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Ok.  
Agradecer a V. Ex.ª pelo entendimento e 

acompanhando o relato de V. Ex.ª  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, a matéria fica aprovada 
por maioria de votos 

Eu devolvo a Mesa e a presidência a V. 
Ex.ª para prosseguimento da sessão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  
 Então, vamos ao item 7 da pauta, Projeto 
n.º 785/2019, que está em análise técnica. 
Autoria do deputado Torino Marques. O projeto 
de lei obriga os estabelecimentos comerciais a 
informar, em placas próprias, situadas nas 
respectivas prateleiras ou gôndolas de 
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exposição dos produtos, o uso do sistema de 
escrita em relevo anagliptografia - braile, no 
Estado do Espírito Santo. É mais fácil falar braile, 
né? 
 O deputado relator seria o deputado 
Rafael Favatto. Não sei se ele está aqui.  
 Então, vou pedir ao deputado Enivaldo 
dos Anjos que possa relatar esta matéria. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Presidente, adotando o critério que toda 
comissão tem adotado de permitir que os 
processos de interesse do consumidor, também 
protegido pela emenda 24, possibilitam que nós 
façamos a discussão em plenário para que, na 
condição do autor da matéria, expor a sua ideia 
e as suas pretensões com relação ao assunto, 
nós vamos, com base na emenda 24, considerar 
a matéria como de direito do consumidor e 
vamos dar o parecer pela constitucionalidade da 
matéria. 
 É como relato, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Eu acompanho o voto do relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu sigo o 
entendimento do relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
relator. 
 A matéria foi aprovada na Comissão de 
Justiça e nas demais comissões. 
 Item 8 da pauta, Projeto de Lei n.º 
904/2019 recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora. O autor, deputado Euclério 
Sampaio, dispõe sobre a regulamentação das 
festas de música eletrônica, denominada festas 
raves, no Estado do Espírito Santo.  

O relator é o deputado Vandinho Leite. 
Não sei se não entrou ainda, vou pedir ao 

deputado Enivaldo dos Anjo, se possível, relatar 
esta matéria. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu entendi que V. Ex.ª me 
designou. É isso mesmo? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Isso! Exato! 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Então, a matéria tem parecer da Procuradoria 
pela manutenção do despacho denegatório, 
mas, pelas anotações do relator original, ele 
teria opinado pela rejeição do despacho 
denegatório. 
 Então, para acelerar as intenções do 
relator original, eu vou relatar a matéria pela 
rejeição do despacho denegatório. 
 É esse o meu relato, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. 
 Como vota o deputado Coronel Alexandre 
Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Presidente, eu acompanho o voto do 
relator. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 
acompanho o despacho denegatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Eu vou acompanhar o 
entendimento do relator. 
 Então, nós temos maioria pela aprovação 
(Inaudível) não sei se são só os deputados, mas, 
enfim. 

Item 9 da pauta, o Projeto de Lei n.º 
932/2019 é um projeto terminativo do 
deputado Capitão Assumção, que também inclui 
o Dia Estadual de Combate à Intolerância 
Política no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
O relator seria o deputado Dr. Rafael Favatto.  

Passo, então, a relatoria ao deputado 
Enivaldo dos Anjos.  
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O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Acolhendo a designação de V. Ex.ª, quero 
informar que a matéria foi apreciada pela 
Procuradoria, que deu pela constitucionalidade. 
E as anotações do relator, ele estaria acolhendo 
esse parecer da Procuradoria e, para ser leal às 
intenções do relator, nós vamos relatar pela 
constitucionalidade da matéria.  

É o nosso relato. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok! A matéria pode ser discutida. 
Não tendo quem queira discutir, 

deputado Coronel Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Senhor presidente, parabenizando o 
deputado Capitão Assumção por instituir esse 
Dia Estadual de Combate à Intolerância Política, 
eu acompanho o voto do relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok! Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Chamou 

meu nome, presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 
também acompanho o relator.  

Vou precisar me ausentar por no máximo 
um minuto e já deixo o meu voto favorável ao 
Projeto n.º 621, se a análise for pela 
inconstitucionalidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ah, o próximo, né? Ok.  

Então, vamos declarar que essa matéria 
foi aprovada, vou acompanhar o entendimento 
do relator. A matéria aprovada nesta comissão, 
ela é terminativa, vai ao plenário. 

Item 10, Projeto de Lei 621/2019, que 
está em análise técnica, é de autoria do 
deputado Carlos Von. O relator é o deputado 
Vandinho Leite e dispõe sobre a obrigatoriedade 
de divulgação dos benefícios para jovens de 
baixa renda no serviço de transporte coletivo 
interestadual. 

A matéria está com a relatoria do 
deputado Vandinho Leite. Não sei se ele está 
aqui. Não. (Inaudível). 

Vou passar a matéria ao deputado que 
se sentir à vontade. Deputado Enivaldo dos 
Anjos! Apesar que nós não temos, no 
momento... Eu fiquei na dúvida se a deputada 
falou pela inconstitucionalidade ou 
constitucionalidade.  
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Ela 
deu pela inconstitucionalidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ah, ok! Então, se o deputado 
puder relatar a matéria. 
 

 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, eu acolho a designação de V. 
Ex.ª e só gostaria de informar, para efeito de 
esclarecimento, que nós temos relatado em 
substituição e eu represento na substituição o 
pensamento do relator original. Então, os 
demais deputados ficam à vontade para 
acompanharem o meu relato ou não, porque eu 
não acho que seria bom, inclusive para a 
presidência de V. Ex.ª, colocar um projeto de um 
colega e eu relatar diferente do pensamento 
dele, porque seria tipo estar passando por cima. 
Então, para a gente manter a boa convivência 
da comissão, eu apenas represento o relator. 
 Esse parecer, por exemplo, desse Projeto 
621, a Procuradoria-Geral deu pela 
inconstitucionalidade, mas a anotação do 
relator aqui, que nós estamos observando, ele 
quer relatar pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Então, para ser leal ao relator original, 
vou dar o parecer pela constitucionalidade e 
devolver a V. Ex.ª relatado pela 
constitucionalidade. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Como vota, então, já que não tem 
ninguém para discutir, deputado Coronel 
Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Acompanho o voto do relator. 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 

também, como disse, voto favorável à matéria. 
Então pela constitucionalidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. 
Eu também vou acompanhar o 

entendimento do relator. 
Matéria aprovada. Ela vai para a próxima 

comissão. 
Vamos ao item 11. 
Só fazer um esclarecimento, estamos 

delegando a relatoria para outro deputado até 
para a gente manter aqui, temos uma ordem 
cronológica de entrada dos processos na 
comissão. Tinha uma proposta de a gente fazer 
por deputado, mas aí a gente não respeita essa 
ordem cronológica de chegada dos projetos.  

Então esses são os mais antigos. Se a 
gente ficar retendo muito tempo, vão ter 
projetos mais novos que vão passar e esses vão 
ficando e parece que a gente não quer votá-los. 
Por isso estou usando dessa possibilidade e 
atribuição da presidência para pedir outros 
deputados para relatar. 

No entanto, se algum deputado se sentir 
desconfortável, não tem problema algum a 
gente deixar para a sessão subsequente 
também. Eu sei que tem algumas matérias que 
são mais complexas e talvez o relator estudou, 
fez um aprofundamento e possa falar melhor 
sobre ela. Então, fiquem à vontade também e 
deixem para as próximas, se isso for necessário. 

Vamos ao item 11 da pauta, que é o 
Projeto de Lei n.º 685/2019, que está em análise 
técnica, de autoria da deputada Raquel Lessa. 

Inclui trecho da estrada que liga a sede do 
município de São Gabriel da Palha, passando 
pela Fazenda Ferreira, seguindo pelo Córrego 
São Pedro até a Rodovia ES-080, no município 
de Águia Branca no Sistema Rodoviário 
Estadual.  

O deputado Dr. Rafael Favatto é relator 
da matéria. Vou pedir ao deputado Enivaldo dos 
Anjos para relatar a mesma. 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
acolho a designação de V. Ex.ª e informo aos 
demais pares que essa matéria recebeu parecer 
da Procuradoria pela inconstitucionalidade e o 
relator, nas suas anotações, estaria relatando 
pela inconstitucionalidade. 

Então vou acompanhar o voto pela 
inconstitucionalidade, esclarecendo que é 
apenas para seguir o que o relator original 
anotou nas suas anotações. Mas se os demais 
deputados quiserem votar pela 
constitucionalidade, não há nenhuma 
contrariedade ao relator. 

Então relato pela inconstitucionalidade 
para ser leal ao relator original. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado Coronel Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Acompanho o voto do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 

também acompanho o voto do relator porque, 
caso engano, já tem nome essa rodovia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Na realidade, deputada Janete, 
ela está tentando incluir ela de municipal para 
estadual, pelo que estou entendendo aqui. Acho 
que também não é atribuição nossa, deveria ser 
o Estado pedir. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não, é 
atribuição nossa, sim. Ah, dar o nome, não. 
Denominar, não. Está certo. Vou manter. Vou 
seguir o relator. Compreendi melhor agora. 
Pensei que fosse nominar um trecho já 
existente, mas ele é municipal. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - É. Vou acompanhar o 
entendimento do deputado Enivaldo, e a 
matéria fica prejudicada e vai a Plenário, para 
análise. 

O item 12 é o Projeto de Lei 876/2019, 
que recebeu despacho denegatório da Mesa 
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Diretora. Emílio Mameri é o autor. Estabelece 
normas sobre controle de resíduos de navios, 
embarcações, oleodutos e instalações costeiras 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. 

Essa, inclusive, é a matéria que o 
deputado Vandinho ficou de analisar aquelas 
questões que foram colocadas aqui. Mas se o 
deputado Enivaldo quiser relatar a matéria, eu 
passo a V. Ex.ª. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, não há nenhum problema 
em acolher a designação. Apenas que essa 
matéria é uma matéria meio polêmica, e 
inclusive nós recebemos, na Casa, um projeto 
do Governo do Estado para reduzir, inclusive, 
ICMS nessa área que tem aí. 

Como o deputado Vandinho já 
manifestou interesse de estudar a matéria e 
relatar, e a manifestação dele é diferente da 
Procuradoria, eu gostaria que V. Ex.ª ouvisse os 
pares para deixar essa matéria para outro 
momento, porque ela tem pensamento 
divergente da Procuradoria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. 
É, e o deputado Vandinho ficou de fazer, 

realmente, a análise de uma sessão para a 
outra. Eu lembro. Como ele ainda não está 
presente, não dá para saber se ele fez ou não. 

Enfim, então eu vou saltar essa matéria e 
a gente vai para a próxima, que é o item 13 da 
pauta. 

É o Projeto de Lei 691/2019, que está em 
análise técnica, de autoria do deputado Luciano 
Machado, que dispõe sobre a inclusão dos 
nomes dos deputados autores dos projetos de 
lei na edição e publicação de leis no Estado do 
Espírito Santo. 

O relator é o deputado Vandinho Leite e 
eu vou designar ao deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, acolhendo a designação de 
V. Ex.ª, quero informar que essa matéria 
recebeu parecer da Procuradoria pela 

constitucionalidade, com emendas, e o relator, 
nas anotações aqui, manifestou interesse de 
relatar pela constitucionalidade, acolhendo o 
parecer da Procuradoria. 

Então, eu relato dessa forma da 
Procuradoria e a intenção do relator original. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. Então pela 
constitucionalidade, com emenda proposta pela 
Procuradoria. 

Os deputados podem discutir a matéria. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir... A 
deputada Janete está querendo falar? Desculpe, 
deputada! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não, não. 

Eu estou conversando com a assessoria sobre os 
projetos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Eu fiquei na dúvida porque estava 
aberta a imagem e achei que V. Ex.ª estava 
tentando falar. 

Então, vou passar a colher os votos. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

(Pausa) 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Voto com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. Matéria então aprovada. 
Vamos ao item 14 da pauta, que está em 

análise técnica, de autoria do deputado Torino 
Marques. 

É o Projeto de Lei n.º 696/2019. O 
projeto de lei declara o Forró de Itaúnas 
patrimônio artístico e cultural imaterial do 
Estado do Espírito Santo. O relator é o deputado 
Vandinho Leite, e vou passar a relatoria ao 
deputado Enivaldo dos Anjos. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370031003900310034003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.



Vitória-ES, terça-feira, 22 de setembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 53 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Acolho a decisão de V. Ex.ª e informo que essa 
matéria recebeu parecer pela Procuradoria da 
Casa, parecer pela constitucionalidade. E as 
anotações do relator é de acolher também a 
matéria pela constitucionalidade. E é assim que 
eu relato, sendo fiel à intenção do relator 
original. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Como vota, então, o deputado Coronel 
Quintino? (Pausa) 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Como vota a deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Também 

vou seguir o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o voto 
do relator. 

Matéria aprovada, segue para as demais 
comissões. 

Item 15 da pauta, Projeto de Lei 754, de 
2019. Está em análise técnica. É de autoria do 
deputado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
instalação de equipamentos de telefonia fixa 
adaptados às pessoas com deficiência visual, 
auditiva ou de fala nos estabelecimentos de 
grande circulação de público, no estado do 
Espirito Santo, e dá outras providências. 

O relator é o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Essa matéria, senhor presidente, ela recebeu 
parecer da Procuradoria pela 
constitucionalidade. Embora nós temos alguns 
entendimentos que não conferem muito com a 
intenção, mas nós vamos acompanhar a 
Procuradoria e manter parecer pela 
constitucionalidade. E é assim que relato. 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Desculpa, deputado Enivaldo, o 
senhor relatou pela aprovação, pela 
constitucionalidade? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Pela constitucionalidade, na forma do parecer 
da comissão, da Procuradoria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok, ótimo. 
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Coronel Quintino? (Pausa) 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) - Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Como vota a deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não tem 

que ficar contra um relato de um relator da 
envergadura do deputado Enivaldo dos Anjos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
entendimento do deputado Enivaldo dos Anjos. 
A matéria está aprovada e vai para as demais 
comissões. 

Item 16 da pauta é o Projeto de Lei 302, 
de 2019. Está em análise técnica. Deputado 
Marcelo Santos, que revoga a legislação em 
vigor referente à utilização de veículos em 
diversos aspectos e condições no âmbito do 
Estado. 

Eu sou o relator da matéria.  
A matéria recebeu parecer da 

Procuradoria pela constitucionalidade e eu, 
entendendo que ela segue todo o entendimento 
jurídico para ser aprovada na Comissão de 
Justiça, também acompanhei o entendimento 
da Procuradoria, desta Casa. Então, dou a 
matéria pela constitucionalidade. 

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, 

passamos para a votação.  
Como vota o Coronel Quintino? (Pausa) 
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O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Eu voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Como vota a deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Também 
acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Como vota o deputado Enivaldo 
dos Anjos? (Pausa) 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. A matéria segue para as 
demais comissões. 

Item 17 da pauta, Projeto de Lei n.º 617, 
de 2019, está em análise técnica, é de autoria 
do deputado Capitão Assumção, que proíbe a 
fabricação, comercialização, distribuição ou 
veiculação de símbolos, emblemas, ornamentos, 
distintivos ou propaganda que utilize a foice e o 
martelo, para fins de divulgação do comunismo, 
e dá outras providências. 

O relator é o deputado Enivaldo dos 
Anjos. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, em face do projeto do 
deputado Capitão Assumção que nós votamos 
anteriormente, sobre a intolerância política, eu 
não vejo como relatar essa matéria favorável, 
porque esse projeto é uma intolerância política 
de o deputado querer controlar as outras 
ideologias políticas. 

E ele é um projeto totalmente fora de 
sintonia, fora da liberdade democrática e fora 
do direito de as opiniões serem divulgadas. 
Então, nesse caso, com máxima vênia ao 
deputado Assumção, eu vou relatar a matéria 
pela inconstitucionalidade em face, primeiro, de 
ser inconstitucional e, no mérito, também por 
ser uma matéria totalmente contrária aos 
princípios democráticos de direito de opinião. 

Então eu relato pela 
inconstitucionalidade. 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, vou 
colher o voto do deputado Coronel Quintino. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Senhor presidente, não tem como votar 
contra o relatório do deputado. Não só a 
envergadura, como a deputada Janete de Sá 
falou, mas eu voto com uma sabedoria dessa. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu vou na 
mesma linha do Enivaldo. É inadmissível que se 
bote um projeto, o mesmo autor de um projeto 
da intolerância política, venha querer definir a 
proibição de alguns símbolos que são 
partidários, que são ideológicos, e de muitos 
anos. Então também sou contrária, sou pela 
inconstitucionalidade. E ressalto aqui a 
incoerência. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
entendimento do relator, até por, de fato, a 
gente ter votado na mesma sessão esse projeto, 
acho que ficou mais claro ainda a incoerência 
que a deputada Janete levanta. 

Enfim, por isso eu também acompanho e 
a matéria foi dada pela inconstitucionalidade. 
Ela precisa, agora, ser analisada pelo Plenário. 

Vamos à próxima matéria que é o item 
18 da pauta. Projeto de Lei n.º 626/2019, está 
em análise técnica, de autoria do deputado 
Capitão Assumção, que proíbe a venda de 
produtos, equipamentos e materiais de uso 
clínico odontológico restrito a pessoas não 
registradas no Conselho Regional de 
Odontologia no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 

O relator é o deputado Vandinho Leite. 
(Pausa) 

Não estando presente, vou passar ao 
deputado Enivaldo dos Anjos para relatar a 
matéria. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
acolho a designação de V. Ex.ª e informo que 
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esta matéria passou pela Procuradoria que 
deu pela inconstitucionalidade. 

Nas anotações que eu tenho aqui, 
senhor presidente, o relator pretendia 
também relatar pela inconstitucionalidade. 
Então, para ser leal ao relator original eu vou 
relatar esta matéria, com máxima vênia ao 
autor, deputado Capitão Assumção, mas vou 
relatar pela inconstitucionalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. A matéria pode ser 
discutida. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
(Inaudível) 

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Voto 
com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Também vou acompanhar o 
entendimento do relator.  

Então, a matéria ficou prejudicada 
neste momento. Vai também a Plenário para 
análise. 

Vamos ao item 19 da pauta. Projeto 
628/2019, está em análise técnica, de autoria 
do deputado Torino Marques. Projeto de lei 
que dispõe sobre a obrigatoriedade das lojas 
de disponibilizar a lista com informações e 
endereços de empresas de assistência técnica 
de produtos comercializados no interior das 
lojas e websites. 

Sou o relator da matéria, a 
Procuradoria deu pela sua constitucionalidade 
com emenda proposta. Eu acatei o 
entendimento da Procuradoria, incluímos a 
emenda no nosso relatório e propusemos que 
fosse dado pela constitucionalidade com a 
emenda proposta pela Procuradoria. 

Passo, então, a deixar a matéria ser 
discutida. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, passo 
a colher os votos. 

Como vota o deputado Coronel 
Quintino? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Você 

pediu meu voto? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Você pediu o voto de 
quem? 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - A internet? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Está 

ruim. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputada Janete de Sá, então. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ok. 

Estou discutindo na hora que voto para poder 
a gente agilizar. 

Vejo que a matéria é altamente 
necessária. Hoje, você vai numa loja comprar 
um produto e, quando você pede a lista da 
assistência técnica, eles mandam você 
procurar na internet. Isso é um absurdo! 

Então, no meu entendimento, essa 
matéria é de direito do consumidor, portanto, 
vou acompanhar o relatório de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok.  

Deputado Coronel Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - (PSL) - Acompanho o voto do 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Então a matéria foi aprovada na 
Comissão de Justiça. Ela passa às demais 
comissões. 

Item 20 da pauta é o Projeto de Lei 
667/2019, que está em análise técnica, de 

autoria do deputado Carlos Von, que 
acrescenta o art. 3-A à Lei 10.821 de 04 de 
abril de 2018, para exigir expressa autorização 
do consumidor quando o pagamento de 
contrato de empréstimo for realizado 
mediante débito automático em conta 
corrente. Ok? 

Sou o relator da matéria. A 
Procuradoria deu pela constitucionalidade, 
mas propôs uma emenda para manter a 
possibilidade da constitucionalidade. Nós 
acatamos no nosso parecer a emenda 
proposta pela Procuradoria e demos pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do projeto. 

A matéria agora pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 

Como vota o deputado Coronel 
Alexandre Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Eu voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Como vota a deputada Janete 
de Sá? 

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

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Como vota o deputado Enivaldo 
dos Anjos? 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ok. Então, matéria aprovada. 
Ela segue para as demais comissões. 

Deputados, estou com... Infelizmente... 
Ah! O deputado Dr. Rafael Favatto 

entrou na sala. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Voto com o relator, presidente. 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Dr. Rafael Favatto com o 
relator. Então, matéria aprovada. 

Iria até falar que precisaria sair, que a 
sessão teria dificuldade de continuar, mas se o 
deputado Enivaldo dos Anjos puder continuar 
a sessão (Inaudível) do Estado, que marquei 
hoje, (Inaudível) se ele puder assumir a 
sessão. 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Aceito a deliberação de V. Ex.ª, desde que V. 
Ex.ª (Inaudível). 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Falhou, deputado. Não ouvi. 
Você aceita desde quê? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Que mande desligar o microfone de alguém aí 
porque não estava dando para ouvir nada 
direito. 

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - (Inaudível) desligou. 

Agora V. Ex.ª pode, se puder, passar a 
organização, não sei, acho que eu que tenho 
que passar, né? 

Vou desligar meu vídeo aqui e vou 
tentar passar para V. Ex.ª a organização da 
sessão. Qualquer coisa eu deixo aberto e saio. 
Está bom? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Não, eu faço por aqui mesmo, não tem 
problema não. É só V. Ex.ª desligar aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Ok. Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Dando continuidade aos 
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trabalhos da comissão - estamos no item 21, 
que é o Projeto n.º 712; o autor é o deputado 
Lorenzo Pazolini e o relator é o deputado 
Vandinho Leite -, designo a deputada Janete 
para relatar a matéria. 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Projeto 
de lei terminativo do deputado Lorenzo 
Pazolini, que acrescenta item ao Anexo II da 
Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
denominando Rodovia Subtenente Marco 
Antônio Cordeiro o trecho de acesso à ES-146. 

Não há nenhum óbice na 
constitucionalidade, portanto vou estar 
acompanhando a relatoria da Procuradoria e 
também do relator responsável pela matéria. 
Relato pela constitucionalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - A matéria está em discussão. 
(Pausa) 

Ninguém quer discutir. 
Como vota o deputado Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - (PSL) - Com a envergadura da 
relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Como vota o deputado Rafael 
Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Voto com a relatora, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Acompanho a relatora e a 
matéria aprovada por maioria. 

O deputado Coronel Quintino fez um 
voto especial. 

Aprovado o parecer pela 
constitucionalidade. 

Item 22, matéria n.º 842, do deputado 
Marcos Garcia, e o relator é o deputado Rafael 
Favatto. 

Gostaria de contar com a colaboração 
da deputada Janete e do deputado Quintino 
porque tem um projeto, de minha autoria, 
que está com o deputado Rafael Favatto, que 
não deu tempo de incluir na pauta. Se a gente 

podia ter o apoio de vocês para votar, porque 
é colocar nome numa rodovia e essa matéria 
poderia... Então, o deputado Rafael Favatto 
relatava o 22, depois relatava essa matéria, e 
a gente ia para o item 23. 

Com a palavra o deputado Rafael 
Favatto. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente, só vou abrir aqui 
onde está minha pauta porque estou no 
celular e abre os dois ao mesmo tempo, né. Só 
um instantinho. (Pausa) 

Primeiro o projeto... 22, estou 
chegando nele agora, de n.º 842/2019, análise 
técnica, do deputado Marcos Garcia, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de 
treinamento e plano de evacuação em clínicas 
e hospitais do estado do Espírito Santo nos 
casos que especifica. 

O parecer da Procuradoria foi pela 
inconstitucionalidade, onde o deputado 
Marcos Garcia apresentou um projeto de lei 
com a nobre intenção de dispor sobre a 
obrigatoriedade de treinamento e plano de 
evacuação em clínicas e hospitais do estado 
do Espírito Santo. Em relação aos hospitais e 
clínicas públicos, verifico a 
inconstitucionalidade por vício de iniciativa 
ante a Constituição Estadual de 1989. Em 
relação aos hospitais e clínicas privadas, a 
norma apresenta, fere a livre iniciativa em seu 
cerne ao livre exercício da atividade 
econômica, princípio constitucional e 
fundamental de ordem econômica, 
estabelecido pelos artigos 1.º, 4.º e 170 da 
Constituição de 88. 
 Então, o nosso parecer, senhor 
presidente, é pela inconstitucionalidade 
formal do presente projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - A matéria está em discussão. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, 
como vota o deputado Coronel Quintino? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - (PSL) - Acompanho o relator. 
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputada Janete? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Também acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Também acompanho o relator. 

A matéria fica inconstitucional com o 
parecer aprovado por maioria. 

Gostaria que o deputado Rafael 
pudesse relatar o 847, que é o da (Inaudível), 
que dá nome a uma barragem. O 847. É uma 
barragem que o Estado construiu em Barra de 
São Francisco, e nós fizemos um projeto 
dando o nome da barragem. 

Se V. Ex.ª puder relatar, passo a 
presidência para a deputada Janete 
(Inaudível). Sou autor do projeto e não posso 
presidir a... 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Ele está em que número na 
pauta, senhor presidente, o senhor sabe? 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Ele não está na pauta. V. Ex.ª é 
o relator e já devolveu para a comissão 
(Inaudível) da pauta. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - E qual o nome da barragem? 

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - É barragem Everaldo Bianchini. 
É colocando nome numa barragem feita em 
Barra de São Francisco pelo Estado, o nome de 
Everaldo Bianchini. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente, estou apto a presidir 
e relatar a presente matéria. 

Avoco a matéria para relatar. 
Projeto 847, de autoria (Inaudível), que 

denomina a barragem de Barra de São 
Francisco Aldo Bianchini... 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Everaldo! 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Everaldo Bianchini. 

Voto pela legalidade, 
constitucionalidade e boa técnica legislativa 
do presente projeto de lei. É o meu relato, 
senhor presidente. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada, deputado Rafael. 
E pergunto aos colegas se querem 

discutir a matéria. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, vou 

colher os votos. 
Como vota o deputado Alexandre 

Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Acompanho a relatoria. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Deputado Enivaldo dos Anjos? 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Acompanho o relatório. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Eu também acompanho o relatório, 
matéria aprovada pela unanimidade dos 
presentes. 

Passo a presidência neste momento 
para o deputado Enivaldo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Obrigado, deputada Janete e 
deputado Rafael.  

O item 23 é o Projeto de Lei 856, que o 
autor é o deputado Gandini e eu sou o relator. 
Embora esteja na presidência, não há nenhum 
impedimento. A matéria tem o parecer da 
Procuradoria pela constitucionalidade com 
emenda.  

E vamos relatar pela 
constitucionalidade com emenda. 

Coloco a matéria em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota a deputada... E aqui dando 

preferência às mulheres. Onde tem mulher, 
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ela tem que ser primeira. O deputado Gandini 
não observa esse detalhe, mas nós estamos 
observando. 

Como vota a deputada Janete? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Obrigada, deputado Enivaldo. Voto com o 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como vota o deputado 
Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - (PSL) - Concordando com V. Ex.ª 
que, de fato, ela tem que ser a primeira, voto 
com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Como vota o deputado Rafael 
Favatto? 

Deputado Rafael Favatto, que se 
encontra sem... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - No sítio. 

Ele deve estar no sítio.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - ...som neste momento. Mas, 
vamos aguardar a reconstituição do som 
porque senão não temos quorum para poder 
votar esse projeto. Então, se ele estiver nos 
ouvindo... (Pausa)  

V. Ex.ª voltou; então, como vota V. Ex.ª 
com relação à matéria que foi relatada? 

(Pausa) 
Entendo que o sinal do deputado 

Rafael Favatto ainda não está tendo cobertura 
potente de Internet porque, naturalmente, ele 
paga uma taxinha baixinha; então, a Internet 
dele é fraca. Mas, vamos esperar que ele 
possa... 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mão de 

vaca, deputado Enivaldo. Pacote 
pequenininho. 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Voto com o relator. Voto com o 
relator.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Oh, 

conseguiu! 
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Nós agradecemos a V. Ex.ª.  
A matéria fica aprovada.  
Vamos ao item 24, que é o Projeto de 

Lei n.º 860, do deputado Carlos Von. 
O deputado Rafael Favatto é o relator e 

está com a palavra.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Deixa achar a matéria aqui. 
(Inaudível) ...do estado do Espírito Santo, de 
prepararem, produzirem e comercializarem a 
moqueca capixaba. 

O parecer da Procuradoria é pela 
constitucionalidade, com a emenda de nossa 
autoria. O parecer do relator pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do presente projeto, 
com a adoção de nossa Emenda n.º 1 ao 
Projeto de Lei n.º 860, onde o art. 1.º do 
projeto de lei passa a ter a seguinte redação:  

 

Art. 1º Fica garantido o direito 
de preparo, produção e 
comercialização da moqueca 
capixaba a quaisquer 
estabelecimentos comerciais, 
desde que observados os 
requisitos legais das vigilâncias 
sanitárias estadual e municipal.  
 

É o nosso relato, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Em discussão da matéria. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, 
como vota a deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Voto 
com o relator, acatando a emenda.  
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Como vota o deputado Coronel 
Quintino?  

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO - (PSL) - Voto com o relator e com 
a emenda também.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Também acompanho o relator, 
com a emenda.  

A matéria está aprovada.  

 
O item 25, o Projeto n.º 899, do 

deputado Renzo Vasconcelos. O relator é o 
deputado Vandinho Leite. 

Se algum dos senhores deputados se 
considera em condições de relatar para ser 
leal às intenções do relator, eu gostaria de 
passar a relatoria.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Posso relatar, presidente. Não 
tem problema nenhum.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, V. Ex.ª fica designado.  
A matéria já tem parecer da 

Procuradoria.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - O Projeto de Lei 26, n.º26, 
930/2019, do deputado... Não. Espera aí, 
presidente, que eu me... 

O Projeto de Lei 1.012/2019, do 
deputado José Esmeraldo - relator deputado 
Vandinho Leite - obriga os hospitais, clínicas, 
prontos-socorros e demais estabelecimentos 
de saúde de natureza pública ou privada a 
divulgarem os respectivos sítios eletrônicos, as 
fotografias e demais dados disponíveis de 
pacientes internados e não identificados no 
âmbito do estado Espírito Santo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Rafael.  

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Pode falar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª relatou uma matéria 
mais à frente. A matéria é o item 25, um 
projeto do deputado Renzo Vasconcelos, e o 
deputado Vandinho é o relator; esse que está 
na pauta.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - 25 é o 899/2019, que está 
análise técnica... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Isso.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - ...do deputado Renzo, e o 
deputado Vandinho é o relator; agora, sob 
minha relatoria.  

PL que declara o município de São 
Roque do Canaã como Capital da Goiaba no 
estado do Espírito Santo. O parecer da 
Procuradoria é pela constitucionalidade, e o 
relato do primeiro relator é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. Acolho a relatoria do 
deputado Vandinho leite e o acompanho.  

É o nosso relato novo, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Matéria em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, 

como vota a deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Voto 

com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como vota o deputado Coronel 
Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Voto com o relator.  
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O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Acompanho o relator.  

Matéria aprovada.  
Item 26.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Deputado Enivaldo, pela ordem! Gostaria de 
pedir que a gente analisasse o item 26 e 
depois encerrasse esta sessão para que a 
gente pudesse se preparar para a próxima, 
que vai ser às 15h; para a gente ter esse 
espaço para se preparar.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - V. Ex.ª propõe encerrar agora?  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Encerrar 

após o item 26.  
 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Perfeito.  
O item 26 é a matéria 930, Projeto de 

Lei n.º 930, de autoria do deputado Capitão 
Assumção, e eu sou o relator.  

(Inaudível) estando na presidência. 
Esta matéria tem um parecer da Procuradoria 
pela manutenção pelo despacho denegatório. 
Ela dispõe sobre a prioridade de exames de 
mamografias em mulheres a partir quarenta 
anos ou com histórico familiar de câncer de 
mama e/ou nódulos, em toda rede de saúde 
do Estado.  

Vamos relatar também pelo despacho 
denegatório, até porque esta matéria não 
menor viabilidade de ser cumprida e ela fere 
os programas da Secretaria, fere uma série de 
outras determinações próprias do sistema do 
Executivo, então, damos pela manutenção do 
despacho denegatório.  

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

mesmo com este barulho todo, como vota a 
deputada Janete de Sá? 

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

relator.  

O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 
ANJOS - PSD) - Deputado Coronel Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO - (PSL) - Mesmo com este barulho 
todo, voto com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Como vota o deputado Rafael 
Favatto?  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Com o relator, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ENIVALDO DOS 

ANJOS - PSD) - Então, a matéria está 
aprovada.  

E nós vamos acatando a sugestão... 
Espero que nenhum deputado, nem o 
deputado Rafael, nem o deputado Quintino, 
vá ser descortês com a proposta da deputada 
Janete de Sá. (Pausa) 

Então, havendo concordância, pelo 
menos do deputado Rafael... E somos maioria, 
a deputada Janete e o deputado Enivaldo. 
Então, o deputado Quintino, que não se 
manifestou, fica considerado como oposição 
ao direito das mulheres de fazer as suas 
tarefas dentro do horário e, por isso, precisar 
de um tempo maior.  

Vamos encerrar a sessão sem 
apreciação das demais matérias, que vão ficar 
para a próxima sessão. 

Agradecemos a presença de todos.  
Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, 

consideramos que o nosso trabalho foi digno, 
foi merecedor da confiança do povo capixaba 
e, por isso, encerramos a sessão. 

Até a próxima, no horário regimental, 
se Deus quiser.  

Muito obrigado a todos os senhores 
deputados e a senhora deputada Janete de Sá.  

 
 

(Está encerrada a reunião) 
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