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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL ENIVALDO DOS ANJOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 77/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto Legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense a Sra. Elis 
Miele. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

 
DECRETA: 

 
Art. 1º O Anexo Único do Decreto Legislativo nº 
148, de 12 de dezembro de 2018, que consolida 
a legislação em vigor referente à concessão de 
Títulos de Cidadão Espírito-Santense no âmbito 
do Estado, passa a vigorar acrescido de item 
com a seguinte redação: 
 

“Concede Título de Cidadão Espírito-
Santense Sra. Elis Miele.” 

 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, 04 de setembro de 
2019. 

 
ENIVALDO DOS ANJOS 

Deputado Estadual 
 
 

JUSTIFICATIVA 

 
Alguém já disse que, se tivesse conhecido a 
beleza da mulher capixaba, os versos de Vinicius 
de Moraes em Garota de Ipanema seriam 
outros. A nossa mistura étnica produz um 

resultado estético que deslumbra aos nossos 
visitantes.  
 

Uma beleza sem apelos, mas natural, que se 
reflete por todo o território capixaba - ocupado 
por descendentes de africanos, índios, alemães, 
italianos, espanhóis, portugueses, sírio-
libaneses, japoneses, dentre outras 
nacionalidades, o que torna nosso povo único.  
 

Dessa mistura étnica saiu a mais bela mulher do 
Brasil em 2019. Natural de Ipatinga - MG, mas 
capixaba de coração, Elis Miele, de 20 anos 
venceu, na noite de 3 de agosto, em Bento 
Gonçalves (RS), o concurso Miss Brasil Mundo 
2019, superando a catarinense Fernanda Souza 
e a gaúcha Jéssica Lirio, segunda e terceira 
colocadas, respectivamente. 
 

Em dezembro, Elis Miele vai levar o nome do 
Brasil e do Espírito Santo para a disputa do Miss 
World, em Londres (Inglaterra), contra 42 outras 
candidatas.  
 

Esta é a segunda vitória capixaba no Miss Brasil 
Mundo: anteriormente, Anuska Prado foi a 
eleita, em 1996, e ficou em terceiro lugar no 
Miss World. 
 

A importância de ser reconhecer e homenagear 
Elis Miele é porque, como Miss, ela projetará o 
nome do Estado e contribuirá para divulgar as 
coisas do Espírito Santo. 
 
 

PODER EXECUTIVO 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 162/2019 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Transmito a V. Exª. e dignos Pares, 
amparado no artigo 66, § 2º da Constituição 
Estadual, as razões de VETO TOTAL ao 
Autógrafo de Lei nº 70/2019, que “Institui a 
cobrança, a título de compensação financeira, 
pelo uso oneroso de equipamentos de 
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monitoração eletrônica por agressor, preso ou 
apenado no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Delegado Lorenzo Pazolini, aprovado 
nessa Casa, relacionado ao Projeto de Lei nº 
323/2019, para cumprimento das formalidades 
constitucionais de praxe. 

 
Em que pese o justo propósito que 

norteou a iniciativa parlamentar, a Secretária de 
Estado da Justiça e a Procuradoria Geral do 
Estado (PGE), ao apreciarem os aspectos 
técnicos e constitucionais, manifestaram-se pelo 
veto total ao presente Autógrafo de Lei, pelas 
razões e argumentos que seguem transcritos: 

 
“(...) O presente Autógrafo tem 
por objetivo instituir a 
cobrança, a título de 
compensação financeira, pelo 
uso oneroso de equipamentos 
de monitoração eletrônica por 
agressor, preso ou apenado no 
âmbito do Estado do Espírito 
Santo.  
 
De fato, a determinação 
contida no Autógrafo não 
versa sobre direito 
penitenciário, mas sim sobre 
direito penal e processo penal, 
por se relacionar com a 
restrição da liberdade com 
fundamento cautelar ou 
sancionador.  

 

E assim, em se tratando de 
questão afeta à direito penal e 
processual penal, a iniciativa 
para legislar sobre o assunto é 
privativa da União, como 
preconiza o inciso I do art. 22 
da CF/88: 

 

Art. 22. Compete 
privativamente à União 
legislar sobre: 
I - direito civil, comercial, 
penal, processual, 
eleitoral, agrário, 
marítimo, aeronáutico, 
espacial e do trabalho; [...] 

Inclusive, no exercício de sua 
competência privativa, a União 
editou a Lei Federal n. 
12.258/2010, que passou a 
prever a possibilidade de 
utilização de equipamento de 
vigilância indireta pelos 
detentos mediante inclusão de 
diversos artigos na Lei de 
Execução Penal.  

 
Para tanto, estabeleceu dois 
únicos deveres em relação ao 
equipamento eletrônico de 
monitoração, e suas 
respectivas penalidades, 
fixados no art. 146-C: 

 
Art. 146-C. O condenado 
será instruído acerca dos 
cuidados que deverá 
adotar com o 
equipamento eletrônico e 
dos seguintes deveres:  
I - receber visitas do 
servidor responsável pela 
monitoração eletrônica, 
responder aos seus 
contatos e cumprir suas 
orientações;  
II - abster-se de remover, 
de violar, de modificar, de 
danificar de qualquer 
forma o dispositivo de 
monitoração eletrônica ou 
de permitir que outrem o 
faça;   
Parágrafo único.  A 
violação comprovada dos 
deveres previstos neste 
artigo poderá acarretar, a 
critério do juiz da 
execução, ouvidos o 
Ministério Público e a 
defesa:  
I - a regressão do regime;  
II - a revogação da 
autorização de saída 
temporária; [...] 
VI - a revogação da prisão 
domiciliar;  
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VII - advertência, por 
escrito, para todos os 
casos em que o juiz da 
execução decida não 
aplicar alguma das 
medidas previstas nos 
incisos de I a VI deste 
parágrafo.  

 
Há também a previsão da 
utilização de monitoramento 
eletrônico como medida 
cautelar diversa da prisão, de 
natureza eminentemente 
processual penal, está prevista 
no Código de Processo Penal, 
especificamente no inciso IX 
do art. 319, incluído pela Lei 
Federal n. 12.403/2011.  
 
Logo, ao estabelecer que os 
detentos devem, também, 
custear o equipamento de 
monitoração eletrônica, a 
legislação estadual estaria 
violando a competência 
privativa da União para legislar 
sobre Direito Penal e 
Processual. 
 
(...) 
 

Registre-se que mesmo que se 
alegasse que se trata de 
matéria de direito 
penitenciário, em que a 
competência para legislar é 
concorrente da União e dos 
Estados (art. 24, I, CF), o vício 
formal de 
inconstitucionalidade ainda 
remanesce.  
 

Isto porque como se sabe, no 
âmbito da legislação 
concorrente, cabe à União a 
estabelecer normas gerais, o 
que não exclui a competência 
suplementar dos Estados de 
editar normas específicas, na 
forma preconizada nos §§1º e 
2º do art. 24 da CF/88 . E 

assim, o Autógrafo em voga 
adentra em normas gerais já 
fixadas pela União, criando um 
novo dever ao detento para 
que possa se valer do direito à 
monitoração eletrônica.  
 
Ou seja, além dos dois (únicos) 
deveres estabelecidos pela 
legislação federal (Lei de 
Execução Penal), o detento 
deveria suportar mais um 
dever (geral) de custear o 
equipamento, sob pena de ter 
a monitoração eletrônica 
indeferida ou revogada. 
 

À guisa de exemplificação, 
assinale-se que recentemente 
o Governador de Mato Grosso 
do Sul vetou projeto de lei de 
teor semelhante, com base no 
mesmo entendimento de 
inconstitucionalidade por 
invasão da competência 
legislativa privativa da União. 
Da mesma forma, há ainda 
inconstitucionalidade no 
Autógrafo ao prever a isenção 
do pagamento para os 
beneficiários da assistência 
judiciária gratuita, também por 
invasão da competência 
privativa da União para legislar 
sobre direito processual (art. 
22, I, da CF/88) e por criar 
nova hipótese gratuidade não 
prevista na legislação federal 
(art. 98 do CPC). 
 

Outrossim, o Autógrafo de lei 
em espeque padece, também, 
de vício de iniciativa. Ao 
instituir a cobrança pela 
monitoração eletrônica, o 
referido projeto cria diversas 
obrigações para órgãos 
estaduais, em especial para a 
SEJUS, de fiscalizar o 
pagamento mensal pelo uso 

dos equipamentos, 
comunicar ao Juízo da 
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Execução em caso do não 
pagamento, inscrever débitos 
na dívida ativa, dentre 
outros.  
 

Logo, sob o prisma jurídico-
constitucional, a matéria 
encontra-se inserta na esfera 
de competência legislativa 
privativa do Governador do 
Estado, eis que dispõe, ainda 
que indiretamente, sobre a 
organização administrativa 
do Poder Executivo e 
atribuições dos seus órgãos, 
nos termos do art. 61, §1º, 
inciso II, c/c inciso VI do art. 
84, ambos da CF/88, e do art. 
63, parágrafo único, inciso II 
da Constituição Estadual: 

 
Constituição Federal 
Art. 61. [...] 
§1º São de iniciativa 
privativa do Presidente 
da República as leis que: 
[...] 
II - disponham sobre: [...] 
e) criação e extinção de 
Ministérios e órgãos da 
administração pública, 
observado o disposto no 
art. 84, VI; [...] 

 
Art. 84. Compete 
privativamente ao 
Presidente da República: 
[...] 
VI - dispor, mediante 
decreto, sobre: [...]    
a) organização e 
funcionamento da 
administração federal, 
quando não implicar 
aumento de despesa 
nem criação ou extinção 
de órgãos públicos; [...]    
Constituição Estadual 
Art. 63 [...] 

Parágrafo único. São de 
iniciativa privativa do 
Governador do Estado as 
leis que disponham 
sobre: [...] 
III - organização 
administrativa e pessoal 
da administração do 
Poder Executivo; [...] 

 
Registre-se, por 
derradeiro, que tramita 
no Senado o Projeto de 
Lei n. 310/2016, que 
altera a Lei n. 7.210/1984 
(Lei de Execução Penal), 
para prever que as 
despesas com 
monitoramento 
eletrônico sejam arcadas 
pelo condenado, onde há 
parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e 
Cidadania firmando que a 
matéria está 
compreendida no campo 
da competência 
concorrente da União 
para legislar sobre direito 
penitenciário.  

 
Neste contexto, o Autógrafo 
de Lei n. 70/2019 padece de 
vício de inconstitucionalidade 
(...)”. 
 

Como se verifica, o presente Autógrafo 
incorre em vício de inconstitucionalidade por 
ofensa ao disposto no artigo 61, §1º, II, e e 
artigo 84, VI, a da Constituição Federal, e 
artigo 63, parágrafo único, III, da Constituição 
Estadual, razão pela qual se impõe o veto 
jurídico total ao Autógrafo de Lei nº 70/2019, 
referente ao Projeto de Lei nº 323/2019. 

 

Vitória, 26 de agosto de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
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GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 163/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 

 
Encaminho à apreciação da Assembleia 

Legislativa o incluso Projeto de Lei 
Complementar que “Altera a Lei Complementar 
nº 192, de 23 de novembro de 2000”.  

A proposta, ora submetida, reflete o 
compromisso do Governo do Estado do Espírito 
Santo em apoiar o desenvolvimento de uma 
política de concessões para atividades turísticas 
em imóveis pertencentes ao Estado, 
contribuindo, assim, para ampliação da oferta 
de produtos turísticos, para a geração de novos 
postos de trabalho e com a projeção dos 
destinos turísticos do Espírito Santo. 

Ressalta-se que o Projeto atualiza a 
legislação que instituiu o Fundo de Fomento do 
Turismo - FUNTUR, ampliando a possibilidade de 
fontes de receita, para contemplar aquelas 
advindas da concessão, locação, exploração 
comercial, publicitária e da gestão de espaços 
do turismo, em virtude de contratos firmados 
pela SETUR. Por consequência, também 
possibilitará a utilização desses recursos na 
realização de despesas de investimento e de 
custeio, decorrentes da gestão de espaços de 
turismo, que estejam sob a responsabilidade da 
SETUR. 

Diante das considerações acima 
expostas, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito o empenho de Vossas 
Excelências no sentido de aprovar o presente 
Projeto de Lei Complementar. 

 
Vitória, 26 de agosto de 2019. 

 
JOSÉ RENATO CASAGRANDE 

Governador do Estado 
 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 041 

 
Altera a Lei Complementar nº 
192, de 22 de novembro de 2000. 

Art. 1º O art. 10 da Lei Complementar nº 192, 
de 22 de novembro de 2000, que cria a 
Secretaria de Estado do Turismo e 
Representação Institucional - SETUR, extingue a 
Secretaria de Estado Extraordinária do Turismo - 
SETUR e a Secretaria de Estado de 
Representação Institucional - SERIN e dá outras 
providências, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

 
“Art. 10. (...) 
Parágrafo único. Os recursos do Fundo 
de Fomento do Turismo - FUNTUR 
poderão ser utilizados da seguinte 
forma:  
I - despesas de investimento em 
infraestrutura turística; 
II - despesas de investimento relativas às 
instalações físicas da SETUR; 
III - despesas de investimento e de 
custeio decorrentes da gestão de 
espaços de turismo, que estejam sob a 
responsabilidade da SETUR; 
IV - capacitação técnica de recursos 
humanos na área de turismo.” (NR) 

 

Art. 2º O art. 11 da Lei Complementar nº 192, 
de 2000, passa a vigorar com as seguintes 
alterações:  

 

“Art. 11. (...) 
I - dotações orçamentárias do Estado, da 
União e dos Municípios; 
II - recursos decorrentes de convênios, 
contratos, consórcios, operações de 
créditos, firmados com entidades 
públicas ou privadas, municipais ou 
estaduais, nacionais ou internacionais; 
III - recursos advindos de auxílios, 
doações, legados, subvenções, 
contribuições e quaisquer outros 
repasses, efetivados por pessoas físicas 
ou jurídicas; 
IV - alienações patrimoniais e 
rendimentos de capital; 
V - juros bancários de seus depósitos ou 
aplicações financeiras;  
VI - receitas advindas de concessão, 
locação, exploração comercial, 
publicitária e da gestão dos espaços do 
turismo, em virtude de contratos 
firmados pela SETUR; 
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VII - outras receitas eventuais que lhe 
venham a ser especificamente 
destinadas.” (NR) 

 
Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na 
data de sua publicação. 
 
 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

 
MENSAGEM nº 168/2019 

 
Excelentíssimo Senhor Presidente da 
Assembleia Legislativa 
Deputado Erick Musso 
 

Encaminho à apreciação da Assembleia 
Legislativa o incluso Projeto de Lei que “Dispõe 
sobre a instituição do Fundo Estadual do 
Trabalho do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências”. 

O presente Projeto de Lei visa instituir o 
Fundo Estadual do Trabalho, instrumento de 
natureza contábil, com o desígnio de destinar 
recursos para a execução das ações e serviços, 
bem como atendimento e apoio técnico e 
financeiro à Politica Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, em regime de financiamento 
compartilhado, no âmbito do Sistema Nacional 
de Emprego - SINE no nosso Estado, 
objetivando adequar a legislação estadual à Lei 
Federal no 13.667, de 17 de maio de 2018. Tal 
adequação permitirá ao Governo, por meio da 
SETADES, a consecução de recursos do Fundo 
de Amparo ao Trabalhador - FAT para as ações 
de trabalho e renda no âmbito do SINE.  

A medida busca tornar mais fácil e ágil o 
recebimento de recursos do Governo Federal 
em substituição aos repasses voluntários por 
meio de convênios, promovendo com isto maior 
otimização das equipes, que poderão dedicar 
mais tempo, sem prejuízo da gestão financeira 
adequada, às ações voltadas à avaliação, 
monitoramento e melhorias do sistema público 
de emprego e renda. 

Diante das considerações acima 
expostas, Senhor Presidente e Senhores 
Deputados, solicito o empenho de Vossas 
Excelências no sentido de aprovar o presente 
Projeto de Lei. 

Vitória, 03 de setembro de 2019. 
 

JOSÉ RENATO CASAGRANDE 
Governador do Estado 

 
 

PROJETO DE LEI Nº 723/2019 
 

Dispõe sobre a instituição do 
Fundo Estadual do Trabalho do 
Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 

 

 
CAPÍTULO I 

 
DO FUNDO ESTADUAL DO TRABALHO DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - FET/ES 
 

Art. 1º Fica instituído o Fundo Estadual 
do Trabalho do Estado do Espírito Santo - 
FET/ES, para atendimento ao disposto no art. 
12 da Lei Federal nº 13.667, de 17 de maio de 
2018, instrumento de natureza contábil, com 
a finalidade de destinar recursos para 
execução das ações e serviços, bem como 
atendimento e apoio técnico e financeiro à 
Política Estadual de Trabalho, Emprego e 
Renda, em regime de financiamento 
compartilhado, no âmbito do Sistema 
Nacional de Emprego - SINE no Estado do 
Espírito Santo, nos termos da referida Lei e 
legislação complementar vigente. 

§ 1º Sem prejuízo de sua natureza 
contábil, o FET/ES também será instrumento 
de gestão orçamentária e financeira em que 
devem ser alocadas as receitas e executadas 
as despesas afetas à Política Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda. 

§ 2º O FET/ES será vinculado ao órgão 
responsável pela execução da Política Estadual 
de Trabalho, Emprego e Renda e deverá 
assegurar o financiamento e as transferências 
automáticas de recursos no âmbito do 
Sistema, sendo orientado, e controlado pelo 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Renda - CETER, com o apoio técnico e 
administrativo do órgão responsável pela 
execução da Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda. 
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CAPÍTULO II 
 

DOS RECURSOS DO FET/ES 
 

Art. 2º Constituem recursos do FET/ES: 
I - dotação específica consignada 

anualmente no orçamento estadual destinada 
ao FET/ES; 

II - os recursos provenientes do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - FAT, conforme art. 11 
da Lei Federal nº 13.667, de 2018; 

III - os créditos suplementares, especiais e 
extraordinários que lhe forem destinados; 

IV - os saldos de aplicações financeiras dos 
recursos alocados no FET/ES; 

V - o saldo financeiro apurado ao final de 
cada exercício; 

VI - repasses provenientes de convênios 
firmados com órgãos federais e entidades 
financiadoras nacionais e estrangeiras; 

VII - repasses financeiros provenientes de 
convênios e afins, firmados com órgãos e 
entidades públicas ou privadas, nacionais ou 
estrangeiras, bem como as transferências 
automáticas fundo-a-fundo do FAT, nos termos 
da Lei Federal nº 13.667, de 2018; 

VIII - receitas provenientes da alienação 
de bens móveis e imóveis do Estado do Espírito 
Santo, patrimoniados ao órgão estadual 
responsável pela Política Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda; 

IX - doações, auxílios contribuições e 
legados que lhe venham a ser destinados; 

X - produto da arrecadação de multas 
provenientes de sentenças judiciais, juros de 
mora e amortizações conforme destinação 
própria; 

XI - recursos retidos em instituições 
financeiras sem destinação própria ou repasse; 
e 

XII - outros recursos que lhe forem 
destinados. 

§ 1º Os recursos financeiros destinados ao 
FET/ES serão depositados, obrigatoriamente, 
em conta especial de titularidade do Fundo, 
mantida em agência de estabelecimento 
bancário oficial, e movimentados pelo órgão 
responsável pela Política Estadual do Trabalho, 
Emprego e Renda, com a devida fiscalização do 
CETER. 

§ 2º Os recursos de responsabilidade do 
Estado destinados ao FET/ES serão a ele 

repassados automaticamente, à medida que 
forem sendo constituídas as receitas, e serão 
depositados obrigatoriamente em conta 
especial a ser mantida em agências de 
estabelecimento bancário oficial. 

§ 3º O saldo financeiro do FET/ES, apurado 
através do balanço anual geral, será transferido 
automaticamente à conta deste fundo para 
utilização no exercício seguinte. 

§ 4º O orçamento do FET/ES integrará o 
orçamento do órgão ao qual se vincula. 
 

CAPÍTULO III 
 

DA APLICAÇÃO DOS RECURSOS DO FET/ES 
 

Art. 3º Os recursos do FET/ES serão 
aplicados atendendo à finalidade a que se 
destinam, em: 

I - financiamento do Sistema Nacional de 
Emprego - SINE, organização, implementação, 
manutenção, modernização e gestão da rede de 
atendimento do SINE no Estado do Espírito 
Santo; 

II - financiamento total ou parcial de 
programas, projetos, ações e atividades 
previstas no Plano Estadual de Ações e Serviços, 
pactuando no âmbito do SINE; 

III - fomento ao trabalho, emprego e 
renda, por meio das ações previstas nos arts. 8º 
e 9º da Lei Federal nº 13.667, de 2018, sem 
prejuízo de outras que lhes sejam atribuídas 
pelo CODETAF: 

a) habilitar o trabalhador à percepção de 
seguro-desemprego; 

b) intermediar o aproveitamento da mão 
de obra; 

c) cadastrar os trabalhadores 
desempregados em sistema informatizado 
acessível ao conjunto das unidades do SINE; 

d) prestar apoio à certificação profissional; 
e) promover a orientação e a qualificação 

profissional; 
f) prestar assistência a trabalhadores 

resgatados de situação análoga à de escravo; e 
g) fomentar o empreendedorismo, o 

crédito para a geração de trabalho, emprego e 
renda, o microcrédito produtivo orientado e o 
assessoramento técnico ao trabalho autônomo, 
autogestionário ou associado. 

IV - pagamento das despesas com o 
funcionamento do CETER, envolvendo custeio, 
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manutenção e pagamento das despesas conexas 
aos objetivos do FET/ES, exceto as de pessoal; 

V - pagamento pela prestação de serviços 
às entidades conveniadas, públicas ou privadas, 
para a execução de programas e projetos 
específicos nas áreas do trabalho; 

VI - pagamento de subsídio à pessoa física 
beneficiária de programa ou projeto da Política 
Pública de Trabalho, Emprego e Renda; 

VII - aquisição de material permanente e 
de consumo e de outros insumos e serviços 
necessários ao desenvolvimento dos programas 
e projetos; 

VIII - reforma, ampliação, aquisição, ou 
locação de imóveis para prestação de serviços 
de atendimento ao trabalhador; 

IX - desenvolvimento e aperfeiçoamento 
dos instrumentos de gestão, planejamento, 
administração e controle das ações e serviços 
no âmbito da Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda; 

X - custeio, manutenção e pagamento das 
despesas conexas aos objetivos do FET/ES, no 
desenvolvimento de ações, serviços, programas 
afetos ao SINE; e 

XI - financiamento de ações, programas e 
projetos previstos nos Planos Municipais de 
Ações e Serviços da área trabalho. 

Parágrafo único. A aplicação dos recursos 
do FET/ES depende de prévia aprovação do 
CETER respeitada a sua destinação à consecução 
das finalidades estabelecidas no art. 3º desta 
Lei. 

Art. 4º O Estado, através do FET/ES, 
poderá efetuar repasses financeiros aos Fundos 
Municipais de Trabalho, mediante 
transferências automáticas fundo a fundo, bem 
como a outras instituições por meio de 
convênios ou instrumentos similares, atendendo 
a critérios e condições aprovados pelo CETER. 

§ 1º É condição para o recebimento dos 
repasses referidos neste artigo a efetiva 
instituição e funcionamento nos municípios de: 

I - Conselho Municipal de Trabalho, 
Emprego e Renda de composição 
tripartite e paritária entre governo, 

trabalhadores e empregadores; 
II - Fundo Municipal do Trabalho, sob 

orientação e controle dos respectivos Conselhos 
Municipais de Trabalho Emprego e Renda; e 

III - Plano de Ações e Serviços do SINE. 

§ 2º Constitui ainda, condição para a 
transferência de recursos aos Fundos Municipais 
do Trabalho a comprovação orçamentária da 
existência de recursos próprios destinados à 
área do trabalho e alocados aos respectivos 
fundos, adicionados aos recebidos de 
transferência de outras esferas que aderirem ao 
SINE. 
 

CAPÍTULO IV 
 

DA ADMINISTRAÇÃO DO FET/ES 
 

Art. 5º O FET/ES será administrado pelo 
órgão responsável pela execução da Política 
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, sob a 
fiscalização do CETER, cabendo ao seu 
Secretário de Estado a ordenação de despesas, 
com competência para: 

I - efetuar os pagamentos e transferências 
dos recursos, através da emissão de empenhos, 
guias de recolhimento, ordens de pagamento; 

II - submeter à apreciação do Conselho 
Estadual do Trabalho, suas contas e relatórios 
de gestão que comprovem a execução das 
ações; e 

III - estimular a efetivação das receitas a 
que se refere o art. 2º desta Lei. 

Parágrafo único. É permitida, por motivo 
de ausência ou impedimento, a delegação das 
atribuições previstas nos incisos integrantes 
deste artigo. 

Art. 6º O órgão estadual responsável pela 
execução das ações e serviços da Política de 
Trabalho, Emprego e Renda prestará contas 
trimestralmente e anualmente ao CETER, sem 
prejuízo da demonstração da execução das 
ações ao Conselho Deliberativo do Fundo de 
Amparo ao Trabalhador - CODEFAT. 

§ 1º Sem prejuízo do acompanhamento, 
controle e fiscalização a serem exercidos pelo 
Conselho, cabe ao órgão responsável pela 
administração do FET/ES acompanhar a 
conformidade da aplicação dos recursos 
transferidos automaticamente à esfera 
municipal, podendo requisitar informações 
referentes à aplicação dos recursos transferidos, 
para fins de análise e acompanhamento de sua 
utilização. 

 

§ 2º A contabilidade do fundo deve ser 
realizada com identificação individualizada dos 
recursos na escrituração das contas públicas. 
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§ 3º A forma de comprovação da 
devida execução dos recursos transferidos 
pela sistemática fundo a fundo poderá 
utilizar sistemas informatizados, sendo que 
seu formato e metodologia deverão ser 
estabelecidos em regulamento. 

§ 4º Às esferas de governo que 
recebem os recursos transferidos cabe à 
responsabilidade pela correta utilização dos 
recursos de seu Fundo do Trabalho, bem 
como pelo controle e pelo 
acompanhamento dos programas, dos 
projetos, dos benefícios, das ações e dos 
serviços vinculados ao Sistema, 
independentemente de ações do órgão 
repassador dos recursos e pela declaração 
anual ao ente responsável pela transferência 
automática, conforme estabelecido no 
parágrafo anterior. 
 

CAPÍTULO V 
 

DO CONSELHO ESTADUAL DO TRABALHO, 
EMPREGO E RENDA - CETER 

 
Art. 7 º Fica instituído o Conselho 

Estadual do Trabalho - CET, Lei 9.837, de 25 
de maio de 2012, que passa agora a ser 
Conselho Estadual do Trabalho, Emprego e 
Renda - CETER, vinculado ao órgão 
responsável pela execução da Política 
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, 
composto por representantes de 
trabalhadores, empregadores e Governo, na 
forma estabelecida pelo Poder Executivo 
Estadual, observada a regulamentação do 
CODEFAT. 

Art. 8 º Compete ao CETER gerir o 
FET/ES e exercer as seguintes atribuições: 

I - deliberar e definir acerca da Política 
Estadual de Trabalho, Emprego e Renda, em 
consonância com a Política Nacional de 
Trabalho, Emprego e Renda; 

II - apreciar e aprovar o plano de ações 
e serviços do SINE, bem como a proposta 
orçamentária da Política Pública de 

Trabalho, Emprego e Renda, a ser 
encaminhada pelo órgão da Administração 
Pública Estadual responsável pela 
coordenação da Política Estadual de 
Trabalho, Emprego e Renda; 

III - acompanhar, controlar e fiscalizar a 
execução da Política Estadual de Trabalho, 
Emprego e Renda, conforme normas e 
regulamentos estabelecidos pelo FAT e pelo 
Ministério do Trabalho, Coordenador 
Nacional do SINE; 

IV - orientar e controlar o respectivo 
Fundo do Trabalho, Emprego e Renda; 

V - aprovar seu Regimento Interno, 
observando-se os critérios da Resolução 
CODEFAT que trata do funcionamento dos 
Conselhos; 

VI - exercer a fiscalização dos recursos 
financeiros destinados ao SINE depositados 
em conta especial de titularidade do Fundo 
do Trabalho, Emprego e Renda; e 

VII - apreciar e aprovar relatório de 
gestão anual que comprove a execução das 
ações relativa à utilização dos recursos 
federais descentralizados para os fundos do 
trabalho das esferas de governo que 
aderirem ao SINE. 

Art. 9º Fica autorizada a abertura de 
um primeiro crédito adicional especial no 
ano da criação do fundo, até que haja seu 
regular planejamento, com créditos 
orçamentários prévios, podendo-se efetuar 
a abertura de créditos adicionais 
suplementares e/ou especiais, na forma da 
legislação, para a realização de suas 
despesas. 

Art. 10. O Poder Executivo 
regulamentará esta Lei no prazo de até 90 
(noventa) dias a contar de sua publicação. 

Art. 11. O CETER, criado pela Lei 9.837, 
de 2012, permanecerá exercendo suas 
funções até que os dispositivos desta Lei 
sejam regulamentados pelo Poder 
Executivo. 

Art. 12. Esta Lei entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 

Identificador: 340032003100360038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 10 de outubro de 2019 

 

GOVERNO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO GOVERNADOR 

MENSAGEM Nª 173/2019 
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PROJETE DE LEI COMPLEMENTAR Nº 044 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.497 

 
Estabelece a diminuição progressiva, até a 

completa vedação, de aquisição de utensílios 
descartáveis, no âmbito do Poder Legislativo 

do Estado do Espírito Santo. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º A quantidade de copos, recipientes, 
talheres e demais utensílios descartáveis e 
destinados ao consumo de bebidas e 
alimentos será diminuída progressivamente, 
até a sua completa vedação, no âmbito do 
Poder Legislativo do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º Esta Resolução não afetará os 
contratos que se encontrarem vigentes na 
data de sua publicação. 
 
Parágrafo único. Não serão admitidos aditivos 
contratuais que contrariem os termos 
dispostos nesta Resolução, individualmente 
ou em conjunto. 
 
Art. 3º A quantidade máxima permitida para 
compra de utensílios descartáveis, a ser 
observada em novas contratações ou em 
aditivos contratuais, será diminuída 
progressivamente, da seguinte forma: 
 
I - 70% (setenta por cento), calculado sobre a 
última quantidade contratada, a partir da data 
de início da vigência desta Resolução; 
 
II - 50% (cinquenta por cento), calculado sobre 
a quantidade decorrente do percentual 

estabelecido no inciso I, depois de decorrido 
01 (um) ano de vigência desta Resolução; 

 
III - 30% (trinta por cento), calculado sobre a 
quantidade decorrente do percentual 
estabelecido no inciso II, depois de decorridos 
02 (dois) anos de vigência desta Resolução. 

 
Parágrafo único. Decorridos 03 (três) anos de 
vigência desta Resolução, não será mais 
permitida a aquisição de nenhum utensílio da 
natureza nela tratada. 

 
Art. 4º Os materiais descartáveis, durante o 
período de diminuição progressiva, na forma 
do art. 3º, serão substituídos por utensílios 
sustentáveis, reutilizáveis e de maior 
durabilidade ou biodegradáveis. 
 
Art. 5º A critério da Mesa Diretora, o Poder 
Legislativo realizará campanhas internas para 
a divulgação, conscientização e orientação do 
público interno e externo quanto aos 
benefícios socioambientais da substituição de 
utensílios descartáveis por aqueles que se 
mostrem opções mais sustentáveis, 
reutilizáveis e de maior durabilidade. 
 
Parágrafo único. Também serão objeto das 
campanhas internas a conscientização e a 
orientação acerca da utilização racional da 
água e dos produtos de limpeza quando 
empregados no processo de higienização de 
utensílios. 
 

Art. 6º As despesas com a execução desta 
Resolução correrão por conta de dotações 
orçamentárias próprias. 

 
Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data 
de sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 

de outubro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 15/10/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 32ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 1ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
-Ofício nº 512/2019 do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado de Saneamento, Habitação e 
Desenvolvimento Urbano, Marcus Antônio 
Vicente, em resposta ao Ofício CSS nº 732/2019, 
acerca da existência em nosso Estado de 
penalidade para usuários de água que não 
fizeram a ligação de sua residência até a rede de 
esgoto mesmo pagando a taxa determinada 
pela CESAN, informando que embora a CESAN 
esteja vinculada a SEDURB, pertence aquela a 
competência de proferir tal análise; 
 
- Email da Sr.ª Estela Almeida Barth Machado, 
voluntária da ANFIBRO – Associação Nacional de 
Fibromiálgicos e doenças correlacionadas no 
Espírito Santo, encaminhando a título de 
sugestão de iniciativa legislativa, projetos de leis 
que irão contribuir para que a Fibromialgia seja 
reconhecida; 
 
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. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
- A Comissão recebe a visita da Dr.ª Faradiba 
Sarquis Serpa, Professora da Escola Superior de 
Ciências da Santa Casa de Vitória e Doutoranda 
no Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Ambiental da Universidade Federal do Espírito 
Santo, para discorrer sobre o tema “A Influência 
da Qualidade do Ar na Função Pulmonar de 
Crianças e Adolescentes, atendendo ao pedido 
do Ilmo. Presidente da Associação Juntos SOS 
Espírito Santo Ambiental, Sr. Eraylton Moreschi 
Júnior; 
 
- DELIBERAR Reunião Extraordinária para 
recebermos a visita da Dr.ª Rosalie Torrelio, 
Médica Cirurgiã Plástica Voluntária da DEBRA 
Brasil e ACAPDR e Cristiane Gomes de Souza 
Alvarenga, Presidente da Associação Capixaba 
de Apoio às Pessoas com Doenças Raras, na 
Reunião Ordinária desta Comissão, no dia 22 de 
outubro, terça-feira, às 10 horas, no Plenário Rui 
Barbosa, para discorrer sobre o tema 
“Epidermólise Bolhosa”(EB); 
 
- DELIBERAR Audiência Pública para debater o 
tema “O Atendimento às Pessoas com 
HIV/AIDS no Estado do Espírito Santo”, a 
realizar-se no dia 02 de dezembro, segunda-
feira, às 19 horas, no Auditório “Augusto 
Ruschi”, nesta Casa de Leis, por solicitação do 
Sr. Sidney Parreiras de Oliveira, representante 
estadual da Rede Nacional de Pessoas vivendo 
com HIV/AIDS; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 

- A Comissão estará recebendo na Reunião 
Extraordinária desta Comissão, no dia 15/10/19, 
terça-feira, às 10 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, a visita da Dr.ª Mariana 
Rabello Laignier, Professora do Curso de 
Enfermagem da UFES, para discorrer sobre o 
“Projeto Nasces”, a pedido do Exmo. Sr. 
Deputado Hudson Leal; 
 

- A Comissão estará recebendo na Reunião 
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Ordinária desta Comissão, no dia 22/10/19, 
terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, a visita da Dr.ª Beatriz 
Coutens de Menezes, Dentista do Centro 
Capixaba de Oncologia, para discorrer sobre o 
tema “Julho Bordô, em Apoio ao Combate da 
Mucosite oral em Pacientes Oncológicos”; 
 
- A Comissão estará recebendo na Reunião 
Ordinária desta Comissão, no dia 29/10/19, 
terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, a visita do Dr. Edson Cláudio 
Pistori – Advogado e Assessor Especial da 
Secretaria de Estado da Saúde, que irá discorrer 
sobre o tema “Judicialização da Saúde e 
Fundação Estatal no SUS”; 
 
Pauta atualizada no dia 09/10/19, às 17:34 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 

 
_______________________________________________ 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 15/10/2019 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 10 horas 

 
PAUTA DA 21ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

1ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
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. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
A Comissão de Saúde recebe a visita da Dr.ª 
Mariana Rabello Laignier, Professora do Curso 
de Enfermagem da UFES, para discorrer sobre o 
“Projeto Nasces”, a pedido do Exmo. Sr. 
Deputado Hudson Leal; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 09/10/19, às 10:09, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2142 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, KELLY BARCELOS DE SOUSA, do 
cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2143 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
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janeiro de 1994, JORGE LUIZ PONTINI 
CARRETTA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Doutor Hércules, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193282/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2144 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, GABRIEL FRAGA MARINHO DA 
FONSECA, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2145 
 

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, GABRIEL FRAGA MARINHO DA 
FONSECA, para exercer o cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Doutor Hércules, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
193281/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 2146 
 

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, JOSÉ ROBERTO SANTANA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete da Deputada Janete 
de Sá, por solicitação da própria Deputada, 
contida no processo nº 193279/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 2147 
 

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, JORGE LUIZ PONTINI CARRETTA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2148 

 
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, DANIEL DE ABREU MENDES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2149 

 
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, DIONATAN CORDEIRO HERMOGENIO, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2150 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 03/10/2019 (Data da posse/exercício 
no novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus EDUARDO DE 
QUEIROZ FRANÇA PONTES, matrícula nº 
208314, Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar - TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2151 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 30/10/2018 (Data da posse/exercício 
no novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus JARLOS 
NUNES SOBRINHO, matrícula nº 208178, 
Técnico Sênior de Gabinete de Representação 
Parlamentar - TSGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2152 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER 02%, (dois por cento) a partir 
de 21/09/2019, na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar nº 46/94, o ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE a que faz jus CASSIO GIMENES DE 
SOUZA, matrícula nº 207056, Coordenador 
Especial de Infraestrutura e Logística - CEIL, 
referente ao 1º decênio de 23/09/2009 a 
20/09/2019. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de outubro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 

 
Vitória, 08 de outubro de 2019 

 
RERRATIFICAÇÃO DA CONVOCAÇÃO E PAUTA 

DA REUNIÃO ORDINÁRIA  
DO COLEGIADO DA PROCURADORIA 

 
Em cumprimento à competência da Presidência 
do Colegiado da Procuradoria, rerratifico a 
convocação dos Ilustres colegas procuradores, 
para reunião Ordinária do Colegiado, que fica 
acrescida dos assuntos descritos nos tópicos (iii) 
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e (iv), na forma do art. 9º do seu Regimento 
Interno. 
Local: Sala do Procurador-Geral - Procuradoria 
Geral. 
Data: 16/10/2019 
Horário: 14h 
Assuntos: (i) Distribuição do Processo Nº 
192021; (ii) Apresentação do voto do Relator e 
discussão do Processo Nº 190076 (Procurador 
Ricardo Benetti Fernandes Moça); (iii) 
Apresentação de Acórdão do Relator no 
Processo nº 055266; (iv) Apresentação de 
Acórdão do Relator no Processo nº 171656. 
 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas 

Procurador-Geral 
 

Membros do Colegiado da Procuradoria 
Rafael Henrique Guimarães Teixeira de Freitas: 
Ricardo Benetti Fernandes Moça: 
José Arimathéa Campos Gomes:  
Vinicius Oliveira Gomes Lima: 
Gustavo Merçon: 
Eduardo Rocha Lemos: 
Werlen Silva de Oliveira: 
Alécio Jocimar Fávaro: 
Bruno Rua Baptista: 
Julio Cesar Bassini Chamun: 
Liziane Maria Barros de Miranda: 
Ilmos. Srs. MEMBROS DO COLEGIADO DA 
PROCURADORIA DA ALES 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 

CESSÃO DE PESSOAL Nº 007/2019 - 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público 
o 1º Termo Aditivo ao Termo de Cessão de 
Pessoal nº 007/2019, conforme descrito abaixo: 

 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

CEDENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ANCHIETA. 
 
OBJETO: Alteração da redação do item 3.7 da  
Cláusula Terceira do Termo de Cessão do 
servidor ELCELIO SIQUEIRA BISSA, que passará a 
vigorar com a seguinte redação: “O servidor 
cedido poderá optar pelo benefício do auxílio 
alimentação oferecido pelo Órgão cessionário, 
mediante apresentação da declaração de opção, 
junto ao setor de Recursos Humanos da 
Prefeitura Municipal de Anchieta/ES.”    
 
PROCESSO: 190433. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
08 de outubro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretora Geral da Secretaria  

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 072/2019 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 034/2018 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 013/2018 
 
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 072/2019, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: CATARINA MARCOLONGO 
PEREIRA ME. 
 

CNPJ: 03.002.493/0001-97. 
 

OBJETO: Fornecimento de água mineral sem 
gás, acondicionada em garrafão de 20 litros. 
 

PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 

Valor: R$ 7.020,00 (sete mil e vinte reais). 
 

PROCESSO: 193259. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de outubro de 2019. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 
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RESUMO DO CONVÊNIO 
 
A Subdireção Geral da Secretaria por meio da 
Supervisão do Setor de Contratos e Convênios 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Convênio, 
conforme descrito abaixo: 
 
CONVENENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONVENENTE: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. 
 
OBJETO: Constitui objeto do presente Convênio 
a concessão de empréstimo, com averbação das 
prestações decorrentes em folha de pagamento. 
 
VIGÊNCIA: O presente CONVÊNIO terá vigência 
de 60 (sessenta) meses. 
 
PROCESSO: 192995. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em,  
09 de outubro de 2019.  

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 
 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 07 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Invocando a proteção 
de Deus, havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta Comissão.  

Registro a presença do deputado 
Enivaldo dos Anjos, vice-presidente; do 
deputado Dr. Rafael Favatto, do deputado 

Fabrício Gandini, dos procuradores, dos 
servidores, e dos demais presentes. 

Boa tarde! 
Solicito à secretária que faça a leitura da 

ata da oitava reunião. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da oitava reunião 
ordinária, realizada em 30 de 
setembro de 2019) 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Registramos também a presença do 
senhor deputado José Rocha Esmeraldo.  

Como vota o deputado Esmeraldo? 
(Pausa) 

Pela aprovação. 
Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Também. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Tem que mudar esse 
nome Dos Anjos.  

Deputado Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Pela aprovação.  
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Fabrício Gandini?  
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ata aprovada como 
lida.  
 Solicito que faça a leitura do Expediente.  
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
1) C.I N.º 099/2019, do Exmo. Sr. 
Deputado Marcos Garcia, justificando 
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ausência na reunião da Comissão de 
Finanças realizada aos dias 30/09, por 
compromissos pré-agendados no 
Município de Linhares. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
2) Ofício n.º 10/2019, da Ales, referente 
ao Oficio n.º 03419/2019-3, do Tribunal 
de Contas do Estado, encaminhando 
Prestação de Contas Mensal referente ao 
mês de agosto de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
3) Ofício n.º 94/2019, da Secretaria de 
Estado da Fazenda, encaminhando cópia 
do Relatório de Gestão Fiscal do Poder 
Executivo relativo ao 2.º quadrimestre 
de 2019. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E 

DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES DEPUTADOS: 
Projeto de Lei n.º 79/2019. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Tinha sido distribuído 
anteriormente para o deputado Gandini, mas 
como ele foi relator na Comissão de Justiça, 
estou avocando e relatando pela aprovação o 
Projeto de Lei n.º 79/2019, de autoria do 
deputado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de afixação de cartazes 
informativos nos hospitais no Estado do Espirito 
Santo. 

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

votação.  
Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 

Com o relatório. 
Deputado Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Com o presidente, com o 
relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Xambinho? 
Registrando aqui a presença do deputado de 
Serra. Em Serra todos os deputados são assim: 
Vandinho, Xambinho, Bruninho. 

Mas, deputado Xambinho, como vota V. 
Ex.ª? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Mas só um é machão igual a você.  
Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Enivaldo? 
(Pausa) 

Vai se abster... 
Matéria aprovada por cinco votos.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Estamos aqui com o 
organograma, que está sendo avaliado pelo 
deputado Enivaldo; tanto o organograma do 
PPA, quanto do Orçamento. 

Você tem outra cópia aí? (Pausa) 
Então, vocês passaram para os 

deputados sem acertar? (Pausa) 
Alterou em um só? (Pausa) 
Aí eu estou com um, Enivaldo está com 

um e os demais deputados estão com outro? 
(Pausa) 
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A data é para os dois, a data de 11 a 14 
de outubro. A data da reunião com os 
assessores. 

Vou ler a data do PPA: 11 a 14 de 
outubro é a data da reunião com os assessores; 
de 15 a 25, data da entrega das emendas, no 
horário de 7h as 21h; de 25 de outubro a 31 de 
outubro, análise das emendas na Comissão de 
Finanças; 1.º de novembro; entrega do parecer 
técnico da comissão ao relator; 1.º de outubro, 
passo a cópia aos demais deputados da 
comissão; dia 04/11, apresentação, discussão e 
votação do parecer; e dia 05/11 a gente 
encaminha ao plenário, porque é o último dia, 
entendeu deputado José Esmeraldo?  

Agora, o Orçamento é a mesma coisa, 
exceto o final porque vou dar um prazo maior 
aos deputados, das emendas, e o relatório vai 
ficar para depois. 

Pode ficar para a data de 05 de 
dezembro, deputado Enivaldo, o relatório da 
LDO? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Vou consultar o deputado Carlos Von para ver o 
que acha. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Da LOA, o 
Orçamento.  

Como?  

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

Ex.ª consultar o deputado Carlos Von para ver o 
que acha.  

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ele é suplente, 
deputado.  
 O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - V. 
Ex.ª está aceitando a opinião dele aqui na 
comissão, então V. Ex.ª o consulta. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Eu vou aceitar a 
sugestão de V. Ex.ª.  

Ele não dá opinião aqui, não. 
Algum deputado tem alguma sugestão a 

fazer ou podemos manter este organograma 
feito pela assessoria?  

Pode ser? A única alteração é a data. Fica 
então na LOA, de 11 a 14/10. 

Ah, tá! O PPA fica uma audiência pública, 
em Linhares, no dia 17/10. 

O Orçamento V. Ex.ª sugere em qual 
cidade então, deputado Enivaldo, no dia 14/11?  

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Senhor presidente, eu sugiro locais que não 
esteja deputado estadual candidato a prefeito 
para fazer campanha em cima da Comissão de 
Orçamento. Sugiro que seja feito em um lugar 
neutro. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Tá. Então sugere uma 
cidade. Barra de São Francisco, V. Ex.ª não é 
candidato a prefeito. Pode ser lá? 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 

não estou sugerindo. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Colatina, então? Não, 
Colatina vai ter. Vai ficar difícil. 

Faz em Vitória. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Eu vou sugerir Barra de São Francisco. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - É. Então fica em 
Barra de São Francisco o PPA, no dia 17/10. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente! Acho que a 
data para as duas reuniões pode ser discutida... 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Uma é o PPA e a 
outra... 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Pode ser discutida com calma.  

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Não, tem que ser 
aprovada hoje. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Então, a gente pode deixar 
previamente aprovadas duas reuniões. Uma no 
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Norte e uma no Sul, com as datas prévias 
agendadas para o dia 17 e o dia 14. 

Estou vendo que um quer em Linhares, o 
outro quer em Barra de São Francisco. Daqui a 
pouco você... 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Tá. Então fica a do 
PPA para o dia 17/10. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Isso. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Excelência, isso aí é muito fácil de 
resolver, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Vocês que vão dizer 
onde é que vai ser. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Bota em votação aqui. Eu estou dando 
a sugestão. Agora bota negócio de Norte e Sul, 
então bota Leste e Oeste também. Bota logo os 
quatro pontos cardeais. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - O PPA fica Barra de 
São Francisco no dia 17/10? 

Como vota o deputado Gandini? (Pausa) 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 

vou avisar que vou votar contra porque estou 
defendendo que não seja... Eu não sou 
candidato, mas não é coerente eu defender que 
não seja...  

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Está certo. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Acho que deve ser feito em lugares que são... 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Então, deixa eu falar 
uma coisa. Vou fazer no Sul, em Itapemirim. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Deputado Enivaldo, onde é que não 
tem candidato? Queria que V. Ex.ª apresentasse 
onde é que não tem candidato. Tem no estado 

todo, todo mundo é candidato. Todos os 
municípios que eu conheço, os setenta e oito, 
todo mundo tem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Então, vamos fazer o 
seguinte... 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Mas tem situações e tem situações. Eu acho que 
deve ser feito na Grande Vitória, porque, 
embora, por exemplo, na Grande Vitória, Vila 
Velha, ou Cariacica, ou Vitória, tenha 
candidatos, a situação é completamente 
diferente de uma cidade do interior. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Tá. Então, vou 
sugerir. Posso sugerir? 

Do Orçamento, dia 14/11. Não tem que 
ficar um prazo? Não, dia 14... Não, dia... Não, 17 
não. Vou fazer uma em Cariacica, cidade minha, 
do deputado José Esmeraldo, do deputado 
Marcelo Santos. Pode ser assim? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - De Enivaldo também. Enivaldo agora 
entrou na área toda aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Enivaldo passa no 
Contorno ali, então... 

Mas a questão... Não pode ser posterior, 
no caso, das emendas, não é? Vai antes. Então, 
fica 14/11. (Pausa) 

Mas aqui o prazo da entrega das 
emendas é de 11 a 21/10. 

É isso aí. Pode jogar o dia 17.  
Fica dia 17, em Cariacica, a da LDO... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Presidente, como sugestão, a Serra, para 
beneficiar o Norte, e Cariacica para beneficiar o 
Sul. 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Como vota o 
deputado José Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Eu voto com o Chumbinho aqui. 
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O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Deputado Gandini?  

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Vou 
votar com o Xambinho. 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Como vota o 
deputado Enivaldo? (Pausa) 

Uma, no dia 17, a outra, no dia 18. 
Marcado? 17 Cariacica e 18, Serra. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Acompanho o Chumbinho. (Pausa) 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Não! Tudo outubro! 
Então fica aprovado o calendário. 

Alguma mais observação? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Outubro, mas que data? 

 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - Como? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Que data? A data ficou como? 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - A data ficou 17. Do 
Orçamento vai ser em Cariacica e a de... Pode 
fazer as duas juntas, não pode? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Vamos fazer em dias alternados. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Dias alternados, isso 
mesmo! Dias alternados. Faz no mesmo dia do 
PPA e do Orçamento em Cariacica e na Serra. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - No dia 17 e depois dia 18! 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Isso, dia 17 e 18. 
Fase das Comunicações. (Pausa) 
Não, dia 17 em Cariacica, o Orçamento e 

o PPA; e no dia 18, na Serra, Orçamento e PPA. 
 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 

Era isso o que eu estava falando. V. Ex.ª 
afobadamente tentou... 

O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 
SAMPAIO - Sem partido) - V. Ex.ª tem que 
tomar o chazinho que estou tomando. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 

já tomei chá de Garrucha 44. 
 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Registrar aqui a 
presença do deputado Luciano Machado. 
(Pausa) 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

(MDB) - Se V. Ex.ª tivesse chegado mais cedo, 
com certeza seria lá em Guaçuí. 

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

Ex.ª deve encaminhar logo essa comissão 
porque tem gente aí que está na hora! 

 
O SR. PRESIDENTE - (EUCLÉRIO 

SAMPAIO - Sem partido) - Ninguém mais...  
Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco para a próxima, que será ordinária, dia 
e horário regimental. 

À assessoria para tomar as providências 
de estilo. 

 
 (Encerra-se a reunião às 

13h46min) 
 

_______________________________________ 

 
DÉCIMA NONA REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 03 DE 
OUTUBRO DE 2019. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (GABRIEL 
FRAGA) - Senhoras e senhores, deputado 
presente, autoridades presentes, 
telespectadores da TV Assembleia, uma boa 
noite. 
 É com satisfação que o excelentíssimo 
senhor presidente da Comissão de Saúde e 
Saneamento desta augusta Casa de Leis, 
deputado estadual Doutor Hércules, os recebe 
para esta audiência pública sobre o desafio de 
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controle populacional dos animais em situação 
de rua e os impactos na saúde pública. 
 Já se encontra presente à Mesa o 
presidente da Comissão de Saúde e Saneamento 
da Assembleia Legislativa, deputado estadual 
Doutor Hércules. É convidado a compor a Mesa 
o representante da Secretaria de Estado de 
Meio Ambiente, subsecretário Elber dos Reis 
Tesch; o delegado da Delegacia de Proteção ao 
Meio Ambiente, Patrimônio Cultural e pelo 
Núcleo de Proteção ao Meio Ambiente, doutor 
Eduardo Passamani Galvão; o representante do 
Conselho Regional de Medicina Veterinária do 
Espírito Santo, doutor Anderson Márcio Borsoi 
Chagas; a ilustríssima diretora da ONG Bem-
Estar Animal do CPV, senhora Elbamar Caversan. 
(Palmas) 

 
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 
Convidamos todos para, neste momento, 

em posição respeitosa, ouvirmos a execução do 
Hino Nacional Brasileiro. (Pausa) 

 
(É executado o Hino Nacional) 

 
A partir deste momento, os trabalhos 

passam a ser conduzidos pelo presidente da 
Comissão de Saúde e Saneamento, deputado 
estadual Doutor Hércules.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito lindo, não é? O Hino Nacional 
por sinais de Libras é importante. Nós fizemos 
ontem, inclusive, uma visita ao doutor Valério, 
do Ministério Público do Trabalho, que 
organizou o Reconecta, que foi feito no 
Shopping Boulevard, em Vila Velha. Foi um 
momento importante de inclusão. Encontramos 
vários amigos lá, inclusive uma menina, nossa 
querida Talita, que nós acompanhamos desde 
oito anos de idade e já está com dezoito, hoje. E 
ela foi convocada para a Seleção Brasileira de 
Surdos e vai jogar na Suíça. Então, é muito 
interessante os sinais de Libras.  

Bom, boa noite a todos!  
Invocando a proteção de Deus, declaro 

abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento para a audiência pública sobre o 

desafio do controle populacional de animais em 
situação de rua e os impactos na saúde pública.  

Quero dizer da satisfação de tê-lo aqui e 
que vocês, que trabalharam o dia inteiro e ainda 
têm um tempinho aqui, ainda tem um pouco de 
força para lutar para diminuir o sofrimento dos 
animais, especialmente os animais abandonados 
pelas nossas ruas, pelas pessoas que os deixam 
nas ruas... Em primeiro lugar eu quero 
agradecer a cada um de vocês que deixaram 
suas casas para estar aqui. Também fica o 
agradecimento àqueles que estão nos 
acompanhando pela nossa TV Assembleia e 
pelas redes sociais.  

Hoje nos reunimos para debater a 
situação dos animais em situação de rua e não 
se choque, mas de acordo com a Organização 
Mundial de Saúde são aproximadamente trinta 
milhões de animais abandonados nas ruas do 
nosso país. São entre dez milhões de gatos e 
vinte milhões de cães em cidades de grande 
porte. Para cada cinco habitantes há um 
cachorro. É a estatística que nós temos. Desses, 
dez por cento são abandonados.  

No interior, em cidades menores, a 
situação não é muito diferente.  Em muitos 
casos o número chega a um quarto da 
população humana e isso acontece porque 
temos um grave problema: o Brasil não conta 
com leis efetivas para defender os animais, 
principalmente de maus-tratos, o que em outros 
países já é mais eficiente. 

A partir dos dados da Organização 
Mundial de Saúde conseguimos chegar aos 
números da nossa capital Vitória. Temos hoje 
cerca de trinta e cinco mil a quarenta mil cães e 
gatos em situação de abandono, em vez de que 
a Organização Mundial de Saúde sugere para o 
contingente de animais abandonados de uma 
localidade, o equivalente a dez por cento da 
população humana. Não deveria ter nada, né? 
Mas é a realidade é essa. 

Vocês já sabem, mas é importante 
reforçar que é consenso, entre especialistas, 
que a castração é o método de controle 
habitacional mais eficaz. Quero lembrar que 
destinei, certa vez, uma verba para Prefeitura de 
Vila Velha - não foi o atual prefeito, foi o outro 
prefeito - de cento e quarenta mil reais para 
comprar um castramóvel e que infelizmente não 
se interessaram por essa verba e acabou 
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perdendo o castramóvel, já conversado com a 
UVV, inclusive, uma parceria. Pois é, destinamos 
cento e quarenta mil reais que era o preço da 
época de um castramóvel, em convênio 
também com a UVV para pagar os veterinários e 
os estudantes de Veterinária fazerem esse 
trabalho.  

Dessa forma, é urgente a criação de 
política pública que ofereça esse método de 
controle para a população animal do nosso 
estado.  Historicamente o povo brasileiro é 
cordial com os animais, basta destacar que a 
estimativa é de que em setenta e cinco por 
cento dos lares há pelo menos um animal de 
estimação. Setenta e cinco por cento da 
população tem pelo menos um animal de 
estimação. Eu tenho nove cachorros só, contudo 
a realidade é que a maioria da população não 
tem condições financeiras de mantê-los, o que 
gera os abandonos e aumenta a população de 
animais de rua. Fizemos indicação também, 
desde que entramos aqui, há treze anos, para 
que o Governo do Estado, todos os 
governadores dessa época fizessem o hospital 
público para animais. Porque o rico pega seu 
animal de estimação, leva para a clínica 
particular e ele pode pagar. E o animal da 
pessoa pobre? Não tem o sentimento que o 
animal da pessoa que pode pagar tem? Então, 

na verdade, é preciso que haja sensibilidade e 
que a gente continue cobrando dos nossos 
políticos essa conquista dos animais.  

Também precisamos reforçar que é 
muito mais barato promover campanha de 
castração do que tratar as pessoas que 
porventura venham a adoecer por doença 
transmitida pelos animais da rua.  

Eu lembro aqui o caso da raiva. Só se 
fala em raiva animal quando um cão ou um 
gato pega e morde uma pessoa na rua. E aí 
que lembra que é necessária a vacinação. É 
preciso de providência com relação a isso. 

Mas além das ações que podem, e 
devem, ser realizadas pelo setor público, nós, 
enquanto cidadãos, podemos ajudar. Um 
cachorro sadio, abrigado em uma casa, pode 
viver em média dezessete anos. Na rua, essa 
expectativa de vida chega a ser três vezes 
menor. Os perigos são muitos. Sozinhos, sem 
proteção, eles estão sujeitos a atropelamentos, 

agressões, doenças, envenenamento, inclusive 
há aqueles que jogam água fervendo nos cães. 

Vou destacar aqui algumas maneiras de 
ajudar a reduzir o abandono dos animais. A 
primeira delas é o lar temporário. Esses animais 
que estão abandonados na rua poderiam ter um 
lar temporário até que fossem adotados. Muitas 
vezes quem resgata um animal de rua não tem 
onde deixá-lo. Por isso é importante que as 
pessoas que compõem a rede de contatos de 
quem resgatou disponibilize um lar para o pet, 
mesmo que de forma temporária. 

Também é possível apadrinhar um pet. 
Neste caso, basta escolher um dos peludos 
ainda não adotados e assumir o envio de ração, 
medicamentos ou contribuição em dinheiro, 
que pode ser mensal ou pontual. Desta forma, 
além de contribuir para o bem-estar animal da 
pessoa, estará aliviando os gastos do protetor e 
possibilitando novas ações. 

Divulgar nas redes sociais quando um 
animal é encontrado, pagar a castração de um 
deles, também é uma forma de você contribuir 
voluntariamente para uma ONG, que pode ser o 
caminho para reduzir o número de animais de 
rua.  

Por isso, gostaria de pedir aqui aplausos, 
muitos aplausos para os protetores de animais 
que trabalham como voluntários. Uma salva de 
palmas para vocês todos. São estas pessoas que 
fazem a diferença nas nossas cidades. (Palmas!) 

Antes de encerrar, contudo, gostaria de 
falar um pouco do nosso trabalho em defesa 
dos animais.  

Uma das leis que mais tenho orgulho de 
ter feito, a Lei n.º 9.399/2010, que proíbe a 
apresentação de qualquer espécie animal em 
espetáculos circenses em qualquer território do 
Estado. Essa lei eu fiz em 2010.  

Para quem não sabe, e você que está em 
casa, especialmente, porque todo mundo sabe, 
mas para quem está em casa, você já viu falar a 
questão da chapa quente. Como é que o 
elefante dança? O elefante dança porque eles 
amarram, acorrentam as quatro patas do 
elefante; coloca em cima de uma chapa grossa, 
bota fogo embaixo e bota uma música para 
tocar. Aí o que acontece? Ele fica com o reflexo 
condicionado. Ele levanta as patas para 
refrigerar as patas. Com o tempo, você pode 
tirar o fogo, bota música e ele dança em cima do 
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gelo porque ele está com o reflexo condicionado 
pelo sofrimento que ele já passou nessa época. 

E as feras? Você já viu no Safari como é 
que eles fazem para afugentar as feras, os 
felinos? Eles botam uma fogueira. Nenhum 
animal chega perto. Como é que você faz um 
leão, um tigre pular por dentro de um arco de 
fogo? Deixa ele sem comer vários dias e bota a 
comida do outro lado. Isso tem o treinamento 
fora do espetáculo. E esse animal, morrendo de 
fome, ele pula naquele arco para comer depois. 

Ele vai pulando no arco. Daqui uns dias você 
bota fogo, ele sabe que a comida dele está do 
outro lado, então ele pula dentro do fogo para 
poder se alimentar. É assim que é tratado o 
animal do circo. 

Então, aqui no Estado, a nossa lei de 
2010, proíbe a utilização de qualquer animal 
em espetáculo de circo. Chega de sofrimento. 

Também é preciso destacar a Lei 
Estadual n.º 9.476/2009, que institui a 
Semana de Conscientização dos Direitos dos 
Animais no Estado - lei de nossa autoria.  

Aliás, sobre esse assunto, precisamos 
acompanhar, de perto, o debate sobre o Projeto 
de Lei n.º 470/2018, de autoria do senador 
Randolfe Rodrigues, já aprovado no Senado, 

mas que tramita na Câmara dos Deputados e 
que amplia a pena para os maus-tratos de 
animais. Quem promover maus-tratos aos 

animais tem que ter a pena aumentada. 
Atualmente a punição é de três meses a um 
ano. Essa penalidade está na Lei de Crimes 
Ambientais Lei n.º 9.605/1998. Com a nova 
legislação a pena para maus-tratos a animais 
aumentaria para, no mínimo, um ano e, no 
máximo, quatro anos de detenção. 

Mas voltando às iniciativas tratadas no 
nosso Espírito Santo, cabe reforçar o trabalho 
para aprovação na Assembleia Legislativa de 
importante projeto de lei. Destaque para o 
projeto de lei que determina a instituição de 
programa de criação de unidade móvel 
itinerante para atendimento veterinário - 
indicação também do projeto de lei nosso. 
Vamos seguir lutando pela aprovação desse 
importante projeto.  

Também preciso dizer que sou signatário 
da carta de apoio oficial ao Desenvolvimento e 
Adequação Universal de Bem-Estar Animal - 

Dubea - uma medida importante para 
uniformizar a proteção dos animais. 

Quero lembrar que, quando a pessoal da 
Dubea esteve aqui comigo no gabinete, o 
governador em exercício era o Ricardo Ferraço. 
E eu levei o pessoal para ir até o Ricardo 
Ferraço, o Ricardo assinou, como governador, 
também, a carta de declaração de Dubea. 

Outra luta que encampamos por meio de 
Projeto de Lei n.º 145/2010, foi para proibir a 
eliminação da vida de cães e gatos nos centros 
de zoonoses, preservando a adoção de um 
programa de controle da população de rua 
desses animais, por meio de identificação, 
registro, esterilização cirúrgica e adoção, além 
de campanhas educacionais para 
conscientização pública. 

Infelizmente, esse projeto de lei foi 
arquivado, mas já tomei as providências 
necessárias para que o mesmo seja 
reapresentado.  

Então, quando termina uma legislatura e 
não foi aprovado aquele projeto, o deputado 
continua, naturalmente se for reeleito, requer o 
desarquivamento e ele entra em tramitação - é 
o que nós fizemos. 

Fazemos ainda diversas indicações aos 
demais Poderes sugerindo boas ações em 
defesa da vida animal. Entre elas, destaco para 
que a Indicação n.º 01/2010, que requer ao 
governador a criação do centro de pesquisa, 
manejo e conservação de animais marinhos no 
estado do Espírito Santo. 

Para a Indicação n.º 75/2010, que requer 
ao Ministério Público do Estado, do nosso 
estado, naturalmente, a criação das promotorias 
especializadas em defesa de proteção animal - 
nós requeremos isso também. 

E para a Indicação n.º 76/2010, que 
requer ao governador do estado do Espírito 
Santo a criação de uma delegacia 
especializada em defesa e proteção aos 
animais e direito dos animais, funcionando, 
atualmente, em Cariacica, aqui, no nosso 
estado.  

Bem, a luta é árdua, e essas são apenas 
algumas das ações realizadas. Como 
parlamentar, tive a oportunidade de destinar 
ainda, a diversas entidades de proteção, 
durante os treze anos que estou aqui, um 
milhão e trezentos mil reais, distribuído para 
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várias entidades para que elas possam 
desenvolver bem o seu trabalho. 

Faço tudo isso, não por simples 
obrigação institucional, mas por amor aos 
animais, por reconhecer que outros seres vivos 
merecem a nossa complacência, e mais, 
merecem também o nosso respeito. 

Também gostaria de deixar o convite 
para Outubro Pet Rosa, que acontece neste 
sábado, dia 5, no Shopping Boulevard às 17h. Eu 
tenho, neste horário, infelizmente, uma ação 
que eu não posso deixar de... Eu consegui com 
um amigo, um grande amigo, a reforma da 
quadra dos cegos, em Vila Velha. E ele destinou 
esse dia e essa hora, 16 horas, para inaugurar 
essa quadra. 

Para quem não sabe, os cegos jogam 
futebol de salão. E a bola do futebol de salão foi 
inventada e desenvolvida em Vila Velha, na 
União de Cegos Dom Pedro II, o que quase 
ninguém sabe.  

No mundo inteiro, essa bola é usada hoje 
com guizo, que foi inventado em Vila Velha e é 
muito orgulho para nós Espírito Santo ter esse 
movimento em Vila Velha. 

Eu queria registrar e dizer da satisfação 
de tê-los aqui, não é só satisfação, mas é uma 
honra, porque quem gosta de animal gosta 
muito mais do ser humano. Então, vocês têm 
um coração desse tamanho. 

É o meu registro aqui. Quero dizer da 
satisfação de tê-los aqui. Muito obrigado. 
(Palmas) 

Palmas é bom. Político gosta de palmas, 
não é Evandro? Evandro é nosso amigo de longa 
data.  

Eu quero franquear a palavra. Quem 
quer utilizar primeiro? Nós temos aqui nosso 
amigo Anderson, tem também a Elbamar, que 
está do meu lado, doutor Eduardo e Elber. 
Então, eu franqueio a palavra para qualquer um 
dos senhores que queira usá-la primeiro. 
Primeiro, a Mesa. Depois, nós vamos franquear 
a palavra para todos que queiram falar. E não 
tem hora para sair daqui não. Se tiver que sair 
daqui meia-noite, nós vamos sair. Está bom? 

Quem vai falar? 
 
O SR. ELBER DOS REIS TESCH - Boa noite 

a todos! Boa noite à Mesa! Cumprimentando o 
excelentíssimo deputado Doutor Hércules, 

cumprimento o restante da Mesa, a militante 
aqui que representa todos vocês também. 

Eu agradeço pela oportunidade de estar 
aqui, porque eu também sou militante. Eu sou 
de Linhares, local onde eu ajudei a construir um 
abrigo de cães e ajudei também a dar 
personalidade jurídica a uma ONG, que era 
informal, de proteção animal. Eu milito nessa 
causa, abraço essa causa, e estou aqui, não só 
cumprindo o papel institucional, como 
realmente um militante, uma pessoa que gosta 
dos animais e respeita os animais. Sou biólogo, 
subsecretário de Estado de Meio Ambiente. 
Trabalho com isso por amor. 

Recebemos recentemente uma indicação 
do doutor. A gente fica limitado, porque existe 
ainda uma indefinição de competências.  Muitas 
vezes, a questão animal é tratada na área da 
saúde; muitas vezes, na secretaria de 
agricultura; outras vezes, meio ambiente. Então, 
às vezes, a gente fica perdido, mas, sabendo 
desse engajamento que Doutor Hércules tem, 
isso até nos respalda e ajuda, porque muitas 
vezes a gente precisa realmente do Legislativo 
para poder agir. Talvez uma lei que torne mais 
clara essa competência.  

 É isso. É um prazer estar aqui. Contem 
comigo, o que estiver ao nosso alcance a gente 
vai estar à disposição de vocês. E parabenizo. Sei 
que o trabalho de vocês é árduo. Todos aqui 
militam na causa. Eu sinto, já senti na pele, 
como falei, o trabalho de vocês.  

Quantas vezes passei, na rua, já 
aconteceu em Linhares, várias vezes, de passar e 
ver um cachorro em condições de maus-tratos e 
de não saber o que fazer, ficar ali de mãos 
atadas. Aconteceu uma situação de eu ir a casa, 
deixar o carro, arrumar uma corrente ou uma 
coleira, pegar o cachorro e sair andando um ou 
dois quilômetros com o cachorro. Não tinha 
nem condições de colocar ele dentro do carro 
todo machucado. Levei ao abrigo, cheguei ao 
abrigo, o abrigo lotado, não cabia nem mais um 
cachorro, ainda mais era um pitbull com risco de 
matar os outros, de morder os outros. Então eu 
acompanho a luta de vocês. Já senti agora. 
Como estou em Vitória, não tenho 
engajamento, mas acompanho ainda os 
trabalhos em Linhares. Sei como é difícil. E essa 
oportunidade de estar aqui no poder público, de 
ter um parceiro como o Doutor Hércules, 
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também que abraça, eu me coloco à disposição 
para poder ajudar no que for possível, no que 
estiver ao nosso alcance.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Obrigado, secretário, nosso querido 
Elber.  

Quero lembrar que esse lacinho de fita o 
nosso gabinete faz para ajudar o Outubro Rosa. 
Tenho a maior inveja das mulheres porque no 
Novembro Azul os homens são uns bananas e 
não fazem os movimentos que as mulheres 
fazem. Outubro Rosa Camburi fica cor de rosa. 
Novembro Azul, meia dúzia de gatos pingados, 
mas nós vamos continuar insistindo e nós 
fazemos esse trabalho, ajudamos muito. Eu criei 
aqui, por exemplo, são três ações em setembro: 
Setembro Amarelo, prevenção de suicídio, eu 
também ajudo a fazer os lacinhos com o meu 
pessoal do gabinete; Setembro Verde, doação 
de órgãos, 27 de setembro, Dia do Doador de 
Órgãos; e Setembro Dourado, câncer infanto-
juvenil, que a Acacci faz muito bem e a gente 
ajuda também.  

Este ano, no dia primeiro agora, o 
governador fez a abertura no Palácio Anchieta. 
Foi realmente comovente! Nesse tempo todo 
que eu ajudo, nunca vi uma abertura tão linda 
igual eu vi desta vez. Teve o salão Santiago 
lotado, depois nós descemos, a primeira-dama 
falou, a presidente da Afecc também falou e o 
governador, depois descemos para a escadaria. 
Na escadaria teve uma apresentação muita 
linda, a Natércia cantou Ave Maria e ela foi 
cantando com aqueles canhões de luz, foram-se 
abrindo as janelas, e as pessoas cantando lá de 
cima. Lindo! Muito lindo! E a Viviane Mosé 
também declamou um texto de amor pelo 
Espírito Santo, ela que é capixaba, e, depois, um 
helicóptero começou a jogar pétalas de rosas, lá 
de cima. Foi uma coisa maravilhosa, uma coisa 
linda, comovente.  

Então, nós vamos continuar ajudando. As 
mulheres fazem a mamografia. Eu costumo 
pedir das minhas pacientes com trinta e cinco 
anos, mas quarenta anos é a média que se faz, 
no mínimo. Não é, doutora Maria Lúcia? A 
doutora Maria Lúcia, médica, também está aqui 
e recomenda isso.  

Bom, vamos ouvir, então, o doutor 
Eduardo Passamani, que é o delegado da 

Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente e 
Patrimônio Cultural e pelo Núcleo de Proteção 
do Meio Ambiente.  

 
O SR. EDUARDO PASSAMANI - Boa noite 

a todos! Cumprimento o nobre deputado e os 
demais da Casa.  

Não vou me alongar muito porque o 
propósito hoje aqui é mais ouvir vocês, mas 
acho muito importante, fico feliz que esteja 
acontecendo essa participação do Legislativo e o 
convite do deputado, porque eu acho que essa 
causa animal é um compromisso de todos.  

A gente está trabalhando nessa delegacia 
que é a Delegacia do Meio Ambiente e, hoje, 
não existe no estado uma unidade específica 
para essa parte de causa animal. Existe um 
núcleo que foi fundado dentro da Delegacia de 
Meio Ambiente, mas a delegacia tem várias 
atribuições, uma delas é cuidar dessa parte de 
animal. E eu fiquei muito feliz, achei muito 
interessante essa proposta do Governo do 
Estado e do nosso Legislativo da criação de uma 
unidade específica para isso.  

Hoje a gente vem desenvolvendo 
algumas atividades junto com alguns protetores, 
o Conselho Regional de Medicina Veterinária,  
principalmente na parte de resgate animal 
sujeito a maus-tratos. Agora, uma criação 
realmente de unidade própria, só para fazer 
isso, seria de extrema importância, até para dar 
maior celeridade. Fico feliz, deputado, com essa 
iniciativa. Acho que é um projeto que vale a 
pena ser levado em frente.  

Coloco a Polícia Civil, como 
representante, à disposição, a Delegacia de 
Meio Ambiente, a todos os protetores, às 
pessoas que quiserem fazer denúncias por meio 
do 181. Estamos à disposição do que for 
necessário e trabalhando nessa parte de resgate 
com o Conselho de Medicina Veterinária e com 
vários órgãos protetores que tiverem interesse, 
que quiserem procurar a gente, já estamos à 
disposição. Já trabalhamos com alguns lugares, 
alguns abrigos, mas estamos aí à disposição.  

Obrigado! Boa noite! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, doutor Eduardo!  

Eu quero convidar para a Mesa, que 
acabou de chegar, o doutor Gilton Almada, que 
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está representando o secretário Estadual de 
Saúde. Por gentileza, senta aqui, doutor Gilton! 

 
 (Toma assento à Mesa o referido 

convidado) 
 
Muito obrigado pela presença!  
Vamos ouvir aqui agora o conselheiro 

efetivo do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária doutor Anderson Márcio Borsoi 
Chagas. 

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Cumprimento a Mesa! Doutor 
Hércules, é um prazer e uma satisfação muito 
grande poder participar do evento! 

A gente trata essa questão do controle 
populacional, vou falar no âmbito do conselho. 
Eu sou veterinário, eu tenho uma visão muito 
próxima do que a gente adota hoje, dentro do 
conselho. A gente é a favor, a gente apoia todos 
esses movimentos, a gente está sempre à 
disposição para poder contribuir para esses 
movimentos, para esses projetos. A gente 
agradece, inclusive, porque a gente sabe do 
sofrimento real desses animais, o quanto a 
gente convive diariamente com animais que a 
gente recebe nas nossas clínicas, de agressão, 
de abandono. Tem quinze anos que eu recebo 
pelo menos dez animais por semana numa 
condição trágica, digamos assim, em condições 
muito ruins. Então, a gente apoia. 

Nós temos uma preocupação com 
determinados tipos de projetos, como esse, 
principalmente pensando na questão do bem-
estar animal. Então, quando surge às vezes uma 
ideia: Ah, o conselho às vezes segura um pouco 
esse tipo de projeto, ele amarra um pouco a 
coisa.  

Enfim, eu tenho aqui em mãos a 
Resolução n.º 962, estabelecida, ela cria as 
normativas que nós devemos adotar quando 
criamos uma campanha de castração, quando 
criamos um projeto desses. Essas normativas 
trazem única e exclusivamente a condição de 
ser feito um projeto, de ser feita a castração, o 
controle, mas, acima de tudo, respeitando a 
dignidade desses animais. 

Quando se trabalha dentro de um 
projeto que cria... Eu trabalho com cirurgia e 
algumas pessoas que vivem junto comigo, que 

trabalham junto comigo... Então, às vezes a 
gente ouve aqueles projetos mirabolantes, de 
quarenta, cinquenta castrações diárias, trinta 
castrações diárias, três mil castrações, a gente 
precisa de um projeto em mãos para que a 
gente consiga realmente chegar a uma 
conclusão, se o que está sendo oferecido vai ser 
a real condição que vai ser prestada a esses 
animais.  

A preocupação maior vem exatamente 
com os projetos que não atendem às vezes à 
condição de bem-estar, à condição de 
sofrimento, de submeter esses animais a um 
procedimento cirúrgico. Quando se fala em um 
procedimento cirúrgico, vamos dar como 
exemplo uma castração de uma fêmea: a gente 
abre o abdômen de uma fêmea, a gente tem 
acesso ao abdômen da fêmea. Então, a gente 
visualiza todos os órgãos da fêmea e a gente 
sabe que alguns desses procedimentos são 
realizados de uma forma não tão criteriosa, 
principalmente quando se trata do uso de 
anestésicos.  

Eu acho que, digamos assim, um dos 
maiores problemas que nós encontramos hoje 
na hora de autorizar um projeto desses é 
exatamente na parte estrutural e 
principalmente na questão anestésica. Porque, 
algum tempo atrás, usava-se determinado tipo 
de medicações para fazer determinados tipos de 
procedimentos; e hoje a gente já sabe que isso, 
estudado cientificamente, não funciona como 
um procedimento anestésico. Isso funciona 
como um processo de você manter o animal em 
uma condição estática, sem condições de se 
movimentar, nem se defender ele consegue. Ele 
é amarrado em uma mesa e é aberto o 
abdômen. No nosso ponto de vista, é uma das 
maiores crueldades que são realizadas dentro 
do animal. Às vezes eu vejo um animal 
machucado na rua e quando às vezes eu 
percebo, ou às vezes se detalha, se comparado a 
uma castração de uma fêmea, com um 
determinado tipo de medicações, eu prefiro que 
esse animal fique na rua, porque acho que não 
existe crueldade maior do que você amarrar 
uma pessoa, se colocando numa posição de 
estar inerte, sem conseguir se defender, e você 
ter o seu abdômen aberto. Acho que, inclusive, 
não morre um número maior devido a uma 
condição divina. É a única forma de ver onde a 
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gente sabe que existe um número muito grande 
que ocorre desse tipo de situação, e um 
número, às vezes, até não tão marcante de 
óbitos ou de problemas de pós-operatório.  
 Um detalhe muito importante, que o 
Doutor Hércules citou como uma forma de 
controle populacional, a gente acredita nisso 
também, que é a forma de castração, da 
esterilização tanto de macho como de fêmeas. É 
uma forma de controle populacional, mas 
existem ainda alguns outros meios muito 
importantes que devem ser estabelecidos, 
principalmente quando se pensa nos órgãos de 
educação, nos projetos dentro das escolas, 
principalmente, nos projetos voltados junto à 
Justiça, hoje, que cobra de uma forma um 
pouco mais eficaz ou muito mais eficaz do que 
há alguns anos.  

Eu até tenho, hoje, para sugerir uma 
ideia. Por exemplo, a gente está tentando trazer 
a ideia da microchipagem e a responsabilidade 
técnica. Digamos que aquele animal que for 
encontrado na rua. Esse animal é de quem? Esse 
animal é meu. Esse animal é seu? É. Então, esse 
animal vai ser microchipado. Passa seu 
documento para cá. Nós vamos assinar um 
termo de responsabilidade e esse animal vai ser 
microchipado. No momento em que esse animal 
for encontrado em qualquer local, fora da sua 
residência, esse animal vai ser condicionado. Vai 
se identificar de quem é esse cão? Lógico. Isso é 

uma coisa que talvez traga um pouco mais de 
despesa para o Estado e tudo, mas isso a 
gente pode chegar num momento e pode 
conseguir um número muito grande desses 
cães microchipados - isso se tratando da 
responsabilidade, da posse responsável -, para 
a gente conseguir cobrar desses tutores 
realmente a real responsabilidade deles: de 
cuidar do animal, de ter um animal dentro do 
ambiente dele, fechado, não permitir que esse 
animal vá para a rua, não permitir que ele faça 
cruza, digamos, involuntária, enfim.  

Então, a gente sabe que existem, além 
da castração, projetos educacionais e outros, 
que a gente pode vir junto. Inclusive, a gente 
coloca à disposição, doutor, para contribuir 
totalmente com a ideia, com o projeto. 
Entende? A gente está totalmente à disposição 
para, inclusive, fazer com que o projeto atenda 

à resolução, para que a gente consiga realmente 
aprová-lo dentro de uma condição bacana.  

Ele precisa de um responsável, de um 
veterinário técnico. Existe uma série de itens, 
mas que não são coisas absurdas e que seguem 
uma condição muito simples. Talvez, quando 
uma pessoa que não tenha acesso, como nós 
temos, faça uma leitura de uma resolução 
dessas, enxergue como algo muito complicado. 
Mas ela é muito simples. Ela é muito mais 
simples do que se montar uma clínica, um 
hospital, e a gente tá cansado de fazer isso. Eu 
já fiz isso quatro ou cinco vezes na minha vida, 
de estabelecer estrutura de hospitais e de 
clínica. Então, é muito mais simples para a gente 
um projeto desses.  

Existem algumas regras que a gente 
precisa seguir. E, essas, principalmente o que a 
gente sempre repete e coloca na condição, 
principalmente falando para os protetores, que 
é o nosso grande, digamos, é nosso 
termômetro, é exatamente a pessoa que a 
gente mais precisa estar junto para que a gente 
consiga captar algumas informações. Até 
mesmo a gente sabe que a gente chega a 
algumas pessoas exatamente através dos 
protetores, das denúncias e outros mais, mas a 
gente precisa estar de acordo com, realmente, o 
bem-estar animal. Não adianta a gente 
submeter um animal a uma castração e ele 

entrar numa condição de sofrimento. Ele não 
vai reclamar. Ele não vai encontrar uma 
pessoa na rua e vai falar: P..., fui castrado 
agora e senti uma dor infernal. Ele vai 
simplesmente, três, quatro dias depois, após o 
uso de alguns anti-inflamatórios, estar numa 
condição boa. Mas o que ele passou!  

A gente tem relatos de animais que 
desenvolvem - principalmente fêmeas - quadros 
neurológicos, quadro de epilepsia, quadro de 
convulsões pós-traumático, de quadro voltado 
diretamente para a cirurgia, quadros de 
insuficiência renal devido à quantidade, devido 
ao nível de estresse que esses animais chegam 
no momento de um procedimento desse, feito 
de uma forma não seguindo as regras.  

Então, quando se trata de, digamos, uma 
cirurgia, independente de que ela seja feita para 
um humano, hoje, comparando com os animais, 
ela deve seguir as orientações, para que esses 
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animais não sejam submetidos a uma tortura, 
literalmente. Certo?  

Outro ponto importante: tocaram no 
assunto sobre o castramóvel. A gente já tem 
uma experiência sobre o castramóvel. Eu, talvez, 
possa mostrar isso para o senhor em outro 
momento. Ele não traz uma vantagem muito 
grande para o município. O projeto é muito 
caro, tem um custo de manutenção muito alto 
porque a gente tem que manter um carro. Além 
da parte estrutural, digamos, médica, tem toda 
a parte mecânica, tem pessoas que tem que 
andar dentro desses veículos. Então, no fundo, 
no fundo, ele não é um grande projeto. 
Financeiramente falando, ele se torna mais caro 
do que um projeto voltado, digamos, de uma 
forma mais ampla, para as clínicas, ou até 
mesmo dentro de algum hospital público ou 
alguma coisa. No caso nosso, no estado, nós não 
temos.   

E ficarmos atentos para que uma 
castração, para que um projeto desse não deixe 
de ser uma coisa boa, digamos, para o lado 
político, pensando na história, e torne-se um 
problema. Porque, imagine se um pós, um 
projeto desse, e óbito de uma quantidade 
grande de animais?  Eu acredito que as mesmas 
pessoas que estão presentes hoje, defendendo - 
nós, no contexto geral -, vão levantar a bandeira 
contra o projeto, na mesma hora. Então, vai 
deixar de ser uma coisa realmente útil, tanto 
para o lado político quanto para o lado do bem-
estar animal, e vai trazer uma série de 
problemas para gente. 

Vou finalizar.  
Mais uma vez, doutor, nós, do conselho, 

nos colocamos à disposição para conversar 
sobre o projeto, para conversar sobre a 
condição de chegar dentro do que hoje a 962 
exige, para que a gente consiga estabelecer.  

Enfim, agradecer mais uma vez a 
presença dos protetores. Eu digo que, de 
palmas a saudações, os protetores merecem, na 
realidade. 

Bom, por enquanto seria isso aí. Certo? 
Agradeço muito a oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Anderson, naturalmente não 
vou contrapor nada. Quem sou eu para criticar 
qualquer posição que você apresenta aqui? 

Mas, na verdade, é preciso fazer alguma coisa. 
Eu acho que a microchipagem é o ideal. Mas, se 
a gente não tiver o ideal, pelo menos o controle 
eu acho que poderia dar algum resultado, 
embora não seja esse o resultado que a gente 
espera.  

Na verdade, é mais complexo para o 
Estado. Porque, na verdade, tudo acontece no 
município, não é? A gente nasce, a gente vive e 
a gente morre no município. E se os prefeitos 
não tiverem sensibilidade para isso, a coisa não 
vai acontecer, porque é na nossa rua que 
acontece. Os prefeitos têm que ter um pouco 
mais de sensibilidade.  

Então, acho que pelo menos enquanto a 
gente não tem o ideal, poderia remediar um 
pouco. Esse é o meu pensamento, naturalmente 
respeitando ao máximo você, que entende da 
matéria mais do que eu.  

Eu lembro aqui, doutor, antes, na roça. 
Muita gente vai falar: É um absurdo isso! Sabe 
como a gente fazia controle populacional de 
cachorra, cachorro, porca, cabrita, quando não 
queriam reproduzir? Pegava, colocava o animal 
de cabeça para baixo, colocava um canudinho 
de mamão na vagina e colocava uma porção de 
chumbinho. Não sei se na faculdade falaram isso 
com você. Mas colocavam uma porção de 
chumbinho ali dentro. Quando animal virava 
assim, não saía da vagina. Então, o chumbo dava 

uma reação com o meio e ficava inóspito para 
os espermatozoides. Então, o animal 
dificilmente engravidava. Podia ser até que 
tivesse um espermatozoide mais valente que 
rompia aquela barreira e acabava fecundando, 
mas era assim que se fazia.  

Para as mulheres aqui, para você que 
está em casa também, o teste de gravidez, 
doutora Lúcia, para as mulheres, eu fui falar 
para uma plateia de, aproximadamente, 
sessenta bioquímicos e farmacêuticos. Só um 
soube o que falei. É um teste chamado Galli-
Mainini. Como é que era isso?  O teste de 
gravidez antigamente era feito com sapo, e sapo 
macho. O que é isso? Pegava-se a urina da 
mulher - a mulher, se ela estivesse grávida - e 
colocava na cloaca do sapo. Se tivesse a 
gonadotrofina aumentada, o sapo ejaculava 
diante daquela gonadotrofina da mulher. E se 
ele ejaculasse, pegava, passava um raspado, 
botava na lamina, olhava no microscópio, via 
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aquele monte de espermatozoide; era positiva a 
gravidez. Mais de sessenta bioquímicos e 
farmacêuticos, e só um sabia - ouviu, doutora 
Lúcia? - desse teste de gravidez. Então, as coisas 
evoluíram. Hoje, a gravidez, você faz exame de 
sangue e daqui a pouquinho o resultado está ali. 
Isso é só cultura inútil, mas é bom saber como é 
que era no passado. Não é isso? 

Vou agora dizer a dinâmica da nossa 
audiência. A Elbamar vai falar agora e, depois, 
em seguida, vamos franquear... 

O Gilton ficou na ponta direita, 
esquecido. Não é, Gilton? 

Muito bem!  Depois que a Elbamar falar, 
vamos franquear a palavra para todos. Aquele 
que quiser falar poderá vir aqui para frente, 
pegar o microfone, se identificar, fazer alguma 
pergunta ou sugestão. E o que a gente tirar 
daqui, vamos fazer uma ata e, com as sugestões 
também, encaminhar para as autoridades: o 

governador do Estado, o secretário de Saúde, 
de Meio Ambiente... 

Agora, vamos ouvir a palavra de 
Elbamar Caversan, que foi quem solicitou essa 
audiência aqui. 

 
A SRª ELBAMAR CAVERSAN - Boa noite a 

todas e a todos. 

Quero cumprimentar a Mesa em nome 
do deputado. 

Depois de toda essa fala, acho que tenho 
muito pouco a dizer. Só queria fazer uma 
correção: o CPV não é uma ONG, é o Conselho 
Popular de Vitória. Só para ter essa correção. 

Também sou protetora, uma protetora 
independente. Já tive um abrigo e, infelizmente, 
tive que fechar devido aos vizinhos. Acho que 
quem tem abrigo deve saber como se dá essa 
questão com a vizinhança. 

A minha formação é do serviço social. E 
por que vim até a Comissão de Saúde pedir essa 
audiência? Pedi uma na Câmara Municipal de 
Vitória, por eu ser do município, então fui pedir 
ao município, e logo após vim à Comissão de 
Saúde, e agradeço ao senhor por ter sido 
atendida. 

Sempre disse, em todas as conferências 
de saúde em que eu participei, que a questão do 
animal em situação de rua é uma questão de 
saúde pública. Está aqui nosso amigo Gilton, 
que sabe bem disso, minha posição quanto a 

isso. E se alguém quiser, tem até aqui, eu peguei 
na internet o relatório da 8ª Conferência 
Municipal de Saúde.  Aqui, dentro das 
conferências, isso não é aberto... As pessoas 
ficam: Nossa, é uma conferência de saúde e você 
fala de animais? Aí eu faço moções, porque é o 
que dá para a gente fazer. Faço moções e, olha 
gente, vou falar uma coisa para vocês, em todas 
as moções que fiz, não teve menos de setenta 
assinaturas, porque a gente tem que ter no 
mínimo cinquenta por cento. Então sempre 
alcancei acima de setenta por cento das 
assinaturas. E dentro, sempre coloquei pedindo 
que o município, no mínimo - no caso, sempre 
participei da municipal e levando para estadual - 
aumentasse consideravelmente o número de 
castração diária dentro do município; realizasse 
atendimento de pequenas cirurgias em animais 
de famílias de baixa renda; e realizasse 
trabalhos terapêuticos com as pessoas 
portadoras de deficiência, utilizando animais 
como terapia. A gente sabe muito bem, já 
trabalhei com pessoas com deficiência, que os 
animais são terapêuticos, e não só para pessoa 
com deficiência, mas para muitas outras 
situações. 

Nesse sentido, quero fazer um resgate 
histórico porque não é de agora que as 
pessoas vêm pedindo o controle populacional 
dos animais. A primeira legislação é o Decreto 
n.º 24.645, de 10 de julho de 1934, aqui no 
país. Então é uma coisa que vem lá de trás. 

E como, na audiência pública de 
Vitória, o nosso amigo Evandro falou, a 
questão do animal, de a gente estar falando 
da proteção animal, não tem dono. É aquele 
que faz alguma coisa e, no caso, a maior parte 
são os protetores que fazem, porque o 
Município e o Estado, o poder público em si 
deixa totalmente a desejar. 

Então é uma luta histórica, não é de 
agora. E a gente tem que pensar nisso. 

Fiz bastantes pesquisas - porque a gente 
tem que pesquisar - e, dentre elas, tenho um 
estudo realizado pela USP que mostra que 
enquanto a população humana cresce 3,6% ao 
ano, a população canina cresce sessenta e dois; 
no mesmo período, a felina, cento e cinquenta e 
dois. A cada um real investido na saúde animal, 
se economiza vinte e sete na saúde pública dos 
seres humanos. 
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 Então, quer dizer, se tiver investimento 
na saúde do animal, vamos ter menos pessoas 
humanas doentes. Falo isso porque sou uma 
delas. A partir do momento em que tive que 
fechar o abrigo, volta e meia recaio com 
depressão. 

Nesse sentido, deputado, o que nós 
protetores queremos e estamos tentando há 
muito tempo é o hospital público. Em São Paulo 
já tem cinco. Somos uma capital que, se não me 
engano, é a segunda com o maior rendimento 
per capita. Quer dizer, temos uma capital rica. E 
cadê o poder público municipal? Estou falando 
municipal porque me coloquei como capital; 
mas aí entra o Estado também. 

Então acho que devemos, sim, querer. 
E o Estado... O município, em especial a 
capital, tem condições de fazer um hospital 
público. Que não seja em todos os lugares do 
estado, mas, pelo menos, na capital. É o 
mínimo que a gente pede.  

Então, deputado, nesse sentido o que a 
gente pede ao poder público é isso, é um 
hospital público, é vacina V10, no mínimo a V8. 
Sabe? No mínimo a V8. Por que temos a vacina 
da raiva? Não é para proteger o animal, é para 
proteger humano. E o animal, onde fica? Então, 
no mínimo. 

E eu aprendi, estudantes aí da Multivix, 
o coordenador de vocês, o Thiago, ele 
explicou muito bem a diferença da vacina V10 
para a V8, e que é muito pouca diferença. Que 
eu lembro muito bem, porque eu participei de 
uma aula extra dele, que ele diz o seguinte: 
que a V8, a diferença é que a V10, como ela 
foi criada na Europa, lá tinha algumas doenças 
que aqui não tem, então é validada a V8. E 
que é mais em conta do que a V10. Então a 
gente não precisa se preocupar em querer dar 
somente a V10. A V8 já é o suficiente. 

Fica aí meu pedido de um hospital 
público. E agora também nós tivemos uma fala 
do governador, do nosso governador, que ele 
vai colocar no PPA de 2020/2023 a questão do 
bem-estar animal. Isso aí ainda está em 
conversa com o governador, eu não sei como 
que o Governo vai fazer nesse sentido, mas já 
foi publicada essa fala do governador. Então, 
nós precisamos ficar atentos todos a isso. 

Muito obrigada!  

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bem, quero registrar com satisfação a 
presença do grande médico, professor, João 
Chequer, que está lá. Uma salva de palmas para 
João Chequer. (Palmas) 

Grande médico, professor de medicina, 
sabe tudo de medicina e mais um pouco. 
Obrigado pela presença, João. 

Bom, nós vamos abrir a falação agora 
para as pessoas que estão aqui. O primeiro já se 
inscreveu, o Evandro. Então, Evandro, pois não. 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Boa 

noite! Boa noite, presidente da Comissão de 
Saúde, Doutor Hércules. Queria parabenizá-lo 
pela iniciativa. Aonde eu vou para discutir 
política pública, porque eu acho que o que nós 
estamos fazendo aqui é discutindo política 
pública para a causa animal, eu agradeço 
aqueles que estão nos representando no 
mandato que têm esse carinho com a causa 
animal. Então eu reconheço que o Doutor 
Hércules tem uma longa trajetória na defesa da 
causa de animal. Então eu queria aqui deixar o 
registro e parabenizá-lo por essa iniciativa de 
realizar esta audiência pública. 

Ao mesmo tempo, também quero 
reconhecer, como a Elbamar já disse, que a 
causa animal não tem dono. Muitos aqui no 
Espírito Santo, em algumas cidades, se intitulam 
donos da causa animal. E eu acho que nós 
temos que fazer um esforço coletivo para juntar 
mais pessoas que se sensibilizam com a causa 
animal, ao invés de se intitular dono dessa ou 
daquela causa. Então eu queria render minhas 
homenagens aos protetores, porque como a 
Elbamar falou, eles sim estão no dia a dia 
cuidando dos animais, fazendo aquele trabalho 
que o poder público não faz. Eu sempre falo que 
o terceiro setor só existe quando o primeiro e o 
segundo falham. E o primeiro setor nós 
sabemos que é o poder público, então não está 
funcionando.  

E aí eu já queria aqui, senhor presidente, 
pedir. Vi que algumas das suas indicações foram 
feitas no ano de 2010. E a gente sabe como 
funciona o mecanismo na indicação, é um papel 
que vai para a Casa Civil, lá na Casa Civil eles 
pedem para um assessor do secretário 
responder aquele papel, e o governador sequer 
fica sabendo daquele pedido.  

Identificador: 340032003100360038003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 10 de outubro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 33 

 

 Então, o que eu gostaria de fazer? Que 
todos os pedidos que fossem feitos nessa 
audiência pública fossem registrados em ata e 
que o senhor pudesse convocar uma reunião 
com o governador, pode ser uma audiência 
pública, para que ele possa, pela primeira vez 
um governante do Espírito Santo, discutir o 
papel da causa animal. Porque talvez aí sim nós 
vamos conseguir sensibilizar o nosso governador 
do Estado.  

Por que estou dizendo isso, presidente? 
Porque talvez as pessoas não saibam, não 
adianta ter recurso no PPA se você não tem 
definição onde vai ser executada aquela rubrica. 
Quem conhece um pouquinho de orçamento 
público sabe que primeiro o Governo do Estado 
tem que definir onde vai atuar a causa do bem-
estar animal. Vai ser na Secretaria de Meio 
Ambiente? Vai ser em uma subsecretaria 
específica? E aqui já fica o pedido, se o 
governador no princípio não queira fazer uma 
secretaria de bem-estar animal, crie uma 
subsecretaria, mas que essa subsecretaria tenha 
rubrica própria. Tenha orçamento próprio.  

Porque aí sim nós vamos poder dar o 
segundo passo que é desenvolver as políticas 
públicas de bem-estar animal. Sem dinheiro 
ninguém faz nada no poder público. É tudo 
conversa, balela. Sem dinheiro, sem recurso, e o 
recurso tem que estar carimbado. E aqui, 
deputado Doutor Hércules, já quero deixar o 
pedido: provoque, nós vamos ter agora em 
novembro a discussão do orçamento de 2020. 
Provoque através de uma emenda do senhor, na 
Comissão de Finanças, esse debate, para que 
haja uma rubrica específica para a causa do 
bem-estar animal. Porque aí sim, nós vamos 
poder cobrar a execução desse recurso no ano 
que vem. 

Porque eu nem culpo o subsecretário ou 
a Secretaria de Meio Ambiente, porque ele 
sequer tem o recurso. Sem o recurso, como é 
que nós vamos cobrar deles a execução da 
política pública? Então, nós temos que definir 
onde vai ter isso no Governo. E aí é um desafio, 
porque o Governo do Estado do Espírito Santo, 
nós estamos atrasados, muitos estados do Brasil 
já têm subsecretaria, já estão avançando na 
pauta da discussão do bem-estar animal e o 
Espírito Santo ainda está engatinhando. Temos 
que sair nessa caça dessa discussão. Tratar da 

causa animal, Elbamar, todo mundo aqui já 
falou, o delegado já falou, o Conselho Regional 
já falou, o presidente já falou.  

Defender a causa do bem-estar animal é 
saúde pública, é reduzir os gastos lá na ponta. 
Está mais do que provado aqui. Então, nós 
temos que sair dessa bolha que cria, que 
enquanto nós não estivermos cem por cento 
preparados para tratar do ser humano, nós não 
podemos tratar dos animais. Isso é falácia. Nós 
podemos tratar dos animais junto, como 
tratamos o ser humano. Nós não estamos 
avançando agora num Hospital Geral de 
Cariacica, que é uma demanda da população de 
Cariacica? Por que nós não podemos discutir 
junto um hospital público veterinário? Não 
existe essa dificuldade. Por que nós não 
podemos discutir a questão de termos abrigos 
públicos em todo o Espírito Santo?  

Nós temos aí um orçamento, as pessoas 
aqui talvez não saibam, mas, para o ano que 
vem, nós tivemos um acréscimo no orçamento 
que pulou de dezesseis para dezenove bilhões 
de reais. Eu não estou pedindo um bilhão, não, 
eu estou pedindo talvez cinco, dez milhões 
carimbados, para uma causa que está 
abandonada, que não tem um olhar do poder 
público.  Tem um serviço também de 
remoção dos animais em situação de rua, que é 
o Samu Pet, que a gente fala. Para ter como 
resgatar esses animais de rua. Hoje você vê um 
animal maltratado, um animal que sofre um 
atropelamento, você não tem para onde levar. A 
não ser para uma clínica particular. E aí os 
protetores fazem o que sempre foi feito, 
vaquinha virtual. Reúnem o dinheiro para tratar 
do animal. (Palmas) 

Isso é política pública eficiente. Muitos 
estados estão fazendo, tem dado certo. A gente 
não tem que ter vergonha de copiar o que está 
dando certo, não. E aí eu peço vênia ao 
Conselho Regional de Medicina Veterinária, mas 
tem muitos municípios que a castração está 
dando certo, que o castra móvel está dando 
certo. Eu me contraponho à sua opinião de que 
a gente tem que se espelhar nessas boas 
iniciativas.  

Na última audiência pública que nós 
fizemos lá na Câmara de Vitória, o promotor 
Bruno, que é o promotor dessa causa, ele 
propôs algo extraordinário, que é a gente 
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cadastrar vários protetores e ONGs em todos os 
municípios para que esses possam resguardar o 
animal no período de pós-recuperação da 
cirurgia. Isso é fantástico. Agora, eu pergunto: 
quando isso foi oferecido a um protetor? A uma 
ONG? A um trabalho de castração desses 
animais para depois serem colocados para 
adoção? E não para voltarem para a rua, não, 
mas para serem colocados para adoção. Isso 
pode ser realizado.  

A Delegacia de Defesa dos Animais, 
Doutor Hércules, é importantíssima. Eu conheço 
o Núcleo de Proteção Animal, já assessorei a CPI 
desta Casa. Não sei agora, delegado, mas antes 
tinham dois investigadores e, ainda assim, tendo 
que se dividirem com tarefas de fiscalização de 
meio ambiente. Enquanto nós temos, aqui, 
demandas em todo estado de maus-tratos aos 
animais. Então, nós temos que avançar em ter 
uma Delegacia de Proteção aos Animais. Então, 
fica aqui, também, esse pedido.  

Por fim, senhor presidente, eu gostaria 
de pedir o endurecimento das penas. As pessoas 
só maltratam tanto os animais porque não dói 
no bolso. Vamos endurecer, vamos ter coragem! 
Aqui, na Assembleia, sabemos que não 
podemos mudar a pena do Código Penal - isso é 
competência Federal -, mas nós podemos 

endurecer a pena pecuniária, aquilo que a 
pessoa paga se for comprovado um abandono 
animal. Porque a gente viu aqui alguns casos 
na CPI que a pessoa abandona e depois vai lá 
e paga duzentos, trezentos reais num acordo 
de transação penal e fica por isso mesmo. Aí 
fica fácil maltratar os animais. Então, se a 
gente não endurecer essas penas, nós não 
vamos mudar.  

Outra coisa, tem uma lei que vocês já 
aprovaram na Assembleia, que é o fim das 
carroças, mas não adianta nós termos a lei se 
não tiver fiscalização. Então, eu acho que o 
poder público estadual tem que pensar qual 
órgão vai fiscalizar essa lei, porque nós estamos 
com carroça, animais sofrendo, animais com 
cargas exorbitantes nas ruas da Grande Vitória, 
em cidades com mais de cento e cinquenta mil, 
que é o que diz a lei.  

Então, vamos pensar em como a gente 
pode fiscalizar essa legislação. Não adianta, a 
Assembleia tem esse ranço de criar leis que não 
servem para nada. Nós temos que tirar isso da 

mente da população capixaba. Como? 
Obrigando o poder público a fiscalizar. Quem vai 
fazer a fiscalização dessa lei? 

E, por fim, e aí é um projeto mais 
ousado, queria propor aqui: vários estados já 
estão discutindo a proibição da venda de 
animais em pets shops. Nós temos que ter 
coragem de fazer essa discussão. Nós temos 
mais de trinta e cinco mil animais abandonados 
só em Vitória. Vamos, primeiro, adotar esses 
animais que estão em situação de rua, para 
depois a gente começar fazer comercialização; e 
se tiver que fazer comercialização. Mas nós 
temos que ter coragem de travar esse debate. 
Então, não existe projeto de lei na Casa que 
proíba a venda de animais. Alguns estados já 
estão debatendo esse assunto e eu queria 
deixar aqui, propor.  

Essas foram as minhas colaborações. Eu 
agradeço muito ao presidente. Obrigado! Boa 
noite! 

 
O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 

HÉRCULES − MDB) - Muito bem, Evandro! 
Eu queria só dar umas explicações. É o 

seguinte: a regulamentação dessas políticas que 
você falou é da competência do Município. O 
Estado não tem tanta autonomia sobre isso. A 
gente pode fazer pressão para os municípios. Na 
verdade, eu tiro o exemplo de Vila Velha, com 
relação à carroça tirando areia da Região 5. É 
um absurdo: o cara enche a carroça de areia e 
ainda senta aquele varão e coitado do animal, 
ele sofre mesmo. Um absurdo aquilo ali. 

Bom, nós vamos acatar as suas 
sugestões, especialmente essa. 

O governador acatou uma sugestão 
nossa, de minha autoria, que eu criei a Frente 
Parlamentar do Terceiro Setor. Nunca se falou, 
nesta Casa, do Terceiro Setor, que são todas 
essas ONGs, tipo União dos Cegos, Instituto 
Braille, Apaes; é para destinar parte da Nota 
Capixaba, que é uma ideia que trouxemos de 
São Paulo - só que São Paulo é diferente. 

 Paraná funciona assim, a nota Paraná, 
como é que é? O cidadão pede a nota fiscal; 
além de ele ser premiado, ele pode ser 
premiado, aumenta a arrecadação e parte dessa 
arrecadação é destinada ao terceiro setor, Apae, 
enfim, Pestalozzi e outras entidades, Amaes, 
autista, enfim. 
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Bom, nós teremos uma reunião na 
quarta-feira, está bem alinhavado, o governador 
já colocou no PPA essa discussão. É possível que 
a gente terá, a partir do ano que vem, a Nota 
Capixaba, destinando parte desse recurso para 
essas ONGs. 

Eu vou fazer uma indicação ao 
governador, também, para que parte dessa 
arrecadação seja destinada, também, à causa 
animal. Não sei se ele vai aceitar, mas eu posso 
fazer essa emenda também. Não vai depender 
só de mim, vai depender dos outros deputados 
apoiar essa sugestão e, também, o governador, 
a equipe do governador aceitar. 

Então, nós queremos agradecer a sua 
participação.  Evandro é um militante muito 
interessante aqui de Jardim Camburi. Não foi 
vereador ainda, mas vai ser - se Deus quiser - 
para defender, cada vez mais, essa população. 
Então, pessoal, olha para o Evandro Figueiredo, 
aí.  

Vamos ouvir agora KarinYuri. Por 
gentileza, Karin, pode ligar o microfone. Pode 
falar daí mesmo. Você quer falar dali? Deem um 
microfone sem fio para ela, por favor? 

As outras pessoas que querem falar já 
podem ir se encaminhando para cá, ok? 

 
A SR.ª KARIN YURI KATO UEZONO - 

Obrigada, Doutor Hércules! Na verdade, eu já 
vi o senhor várias vezes porque eu sou 
munícipe de Vila Velha, então conheço o 
senhor. 

É um prazer estar com o secretário de 
Saúde e o secretário de Meio ambiente. 
Albamar, prazer em conhecê-la, porque eu 
não conhecia você; doutor Anderson, doutor 
Eduardo Passamani, é um prazer vê-lo 
pessoalmente. 

Meu nome é Karin e eu gostaria de falar 
porque eu sou presidente do Conselho 
Municipal de Bem-Estar Animal de Vila Velha e 
Elbamar colocou, e agradeço pela colocação que 
ela fez de convocar essa reunião. Eu achei isso 
muito importante, principalmente estar com o 
secretário de Meio Ambiente e outras pessoas 
aqui presentes, secretário de Saúde também, 
por favor, não pense que eu tirei outras 
pessoas. Todo mundo é importante porque eu 
acho que quanto mais pessoas indo para a 
mesma direção, com o mesmo objetivo, eu 

acredito que nós vamos conseguir atingir o 
bem-estar animal no estado do Espírito Santo. 

Eu gostaria de falar também para os 
protetores que é um prazer ver tanta gente aqui 
lutando, interessado na causa também. Agora 
eu gostaria de falar o seguinte: o Conselho 
Municipal de Bem-Estar Animal de Vila Velha 
começou em 2017 e nós já temos quase dois 
anos que estamos lutando juntos, porque nós 
somos parceiros da Prefeitura de Vila Velha, e 
ao mesmo tempo cobrando, sugerindo, falando 
o que nós queremos. Tudo isso.  

E agora, Doutor Hércules, o senhor 
realmente ofereceu a verba para o castramóvel. 
Nós pegamos no finalzinho do período e o que 
aconteceu é que a Prefeitura de Vila Velha, na 
verdade, ela não estava muito preparada para 
receber um recurso tão valioso. Por quê?  
Apesar da oferta, é o que o doutor Anderson 
falou, não tinha pessoal, eles não estavam 
preparados para colocar o material, iam receber 
apenas o carro e eles não iam conseguir fazer 
um bom uso do equipamento, infelizmente. E, 
na verdade, eu acredito que algumas Prefeituras 
talvez não possuam ainda condição ou estrutura 
suficiente para esse tipo de equipamento, 
entende?  

Castramóvel é o que ele falou: precisa 
de pessoas indo juntos, médicos veterinários, 
precisa de gasolina, precisa de manutenção, 
precisa de tudo isso. Agora, o senhor falou de 
uma outra lei que é sobre um atendimento 
itinerante. Confesso que, dentro do Conselho, 
já foram faladas várias propostas, já foram 
colocados várias discussões assim, se o 
hospital era interessante, se o centro de 
atendimento era interessante, se um abrigo 
era interessante, se tudo isso era interessante.  

Durante dois anos foram discutidas 
propostas, legislações, tudo isso. E, na verdade, 
eu gostaria agora de partir de um ponto de vista 
diferente, porque quando nós estamos 
tentando ir de uma direção e quando ela não 
vai, é talvez porque nós devemos mudar um 
pouquinho o caminho que nós queremos ir. 

Aproveitando a presença do secretário 
de Meio Ambiente, nós também gostaríamos de 
informar que o Conselho Municipal de Bem-
Estar Animal de Vila Velha está lotado na 
Secretaria de Meio Ambiente. Eu não sei por 
que houve essa mudança. Inicialmente, na 
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Prefeitura de Vila Velha, estava lotada na 
Secretaria de Saúde e depois foi transferida para 
a Secretaria de Meio Ambiente. 

O que acontece é que estamos aqui 
falando de animais, mas estamos falando de 
que tipo de animal? Quando nós falamos de 
animal, na verdade o Ibama tem uma lista: 
animais silvestres; cachorro, gato e cavalo, tudo 
isso é fauna doméstica; fauna silvestre e fauna 
sinantrópica. Tem três tipos. Quando parte do 
ponto de vista de que os animais domésticos 
fazem parte da fauna, isso, no nosso 
entendimento, ficou mais fácil a destinação da 
verba inclui-lo na educação ambiental, porque 
ele está fazendo parte de uma de uma fauna. 

Quando nós tentamos falar com a 
Secretaria de Saúde, aí eu quero como fazer 
uma colocação, não porque está errado, mas 
nós vamos incluir que animal para fazer parte da 
Secretaria da Saúde? Só os cães e os gatos? E os 
cavalos? Periquito? Papagaio? Hamster? Fica 
um pouco difícil. 

Muitas vezes, na época de Páscoa, 
coelhos são abandonados. Atualmente existem 
porquinhos que são de estimação, mas o porco, 
se você parar para pensar bem, nós podemos 
colocá-lo dentro da Saúde Pública? Então, 
aonde eu estou querendo chegar é o seguinte: a 
Prefeitura de Vila Velha teve essa audácia de 
colocar o conselho, a Coordenação de Bem-
Estar Animal, porque lá existe uma Coordenação 
de Bem-Estar Animal, dentro da Secretaria de 
Meio Ambiente. E, por incrível que pareça, as 
coisas estão andando um pouco melhor. Por 
quê? A coordenação já foi conversar com a BR e 
BR-101. Eco101, na verdade. 

Não sabemos que já tem um sistema de 
resgate dos animais atropelados naquela 
estrada. A Rodovia do Sol também tem. BR, Eco. 
(Pausa). Isso, só na Rodovia do Sol, mas já é 
alguma coisa. (Pausa) Privados e públicos. 

Só que o que o coordenador fez? Ele foi 
lá e já conversou com esse pessoal, porque o 
pessoal resgata, recolhe e trata, mas eles 
devolvem ao local onde foi encontrado. Isso não 
é exatamente a melhor forma, só que tudo isso 
tem que ser discutido, tudo isso tem que ser 
debatido. Nada vai sair de um dia para o outro, 
nós ficamos dois anos com tudo isso. 

Agora em relação, por exemplo, ao 
hospital público, gostaria de perguntar ao 

doutor Anderson. Em São Paulo, quem é que 
realmente está administrando os hospitais 
públicos?  (Pausa) 

Pode, por favor. 
 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Os hospitais de São Paulo hoje eles 
têm como base, uma faculdade chamada 
Anclivepa. Na realidade é uma base de curso de 
pós-graduação, que tem um poder aquisitivo 
bem considerado. Então ela utiliza dessa 
estrutura para aulas práticas das pós-
graduações que ela oferece. Inclusive sou aluno 
de lá, participei inclusive do trabalho dentro de 
alguns desses hospitais. Nós fazíamos a parte 
teórica dentro da base da Anclivepa e as aulas 
práticas eram feitas nesses hospitais. 

Esses hospitais, inicialmente, tinham 
uma participação inclusive do Governo, mas 
acho que hoje, na atual conjuntura, houve já 
certa divergência. Isso porque a despesa é alta e 
aí eles acabam tentando não conseguir manter 
aquilo ali. 

Eu quero, depois, ter uma 
oportunidadezinha de falar um pouquinho sobre 
castramóvel. Não quero deixar passar, até 
porque foi citado.  

Então esse hospital de São Paulo é 
mantido basicamente pela Anclivepa, que é um 
órgão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Satisfeita, Karin? 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Na 

verdade, só uma correção, senhor presidente, 
acho que tem que ficar o registro aqui. O 
modelo de São Paulo é uma parceria público-
privada, assim como o município de Vila Velha 
poderia fazer com a UVV, por exemplo, com o 
curso de Medicina Veterinária.  

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Sim, público-privada. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Foi o que nós tentamos. 
 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Exatamente. 
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O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - A 
diferença é a capacidade de gestão pública 
daquele gestor. 

 
A SR.ª KARIN  YURI KATO  UEZONO - 

Agora que foi mencionada vou entrar nisso. 
 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Perfeitamente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Karin, satisfeita? 
 
 A SR.ª KARIN  YURI KATO  UEZONO -  

Ótimo, agora que ele tocou no assunto UVV, 
então vamos  falar sobre UVV. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Eu queria que você resumisse um 
pouco mais, porque tem outras pessoas 
inscritas. Ok? 

 
A SR.ª KARIN  YURI KATO  UEZONO -  

Sim, eu compreendo, vou ser breve.  
O que aconteceu é que o conselho 

recebeu sim alguns membros da UVV, os 
instrutores da faculdade de Medicina 
Veterinária. Os professores, infelizmente, não 
participaram e nós desconhecemos esse 
convênio com a UVV que o senhor falou, na 
verdade.  

Depois nós gostaríamos de saber melhor 
do que se tratava esse convênio, porque essa 
conversa, pelo menos, se chegou à Coordenação 
de Bem-Estar Animal, não foi passada para o 
conselho, então nós não temos esse 
conhecimento.  

Gostaria de falar que aqui estão 
presentes algumas conselheiras também do 
conselho e elas podem falar sobre isso. 

Outra coisa que eu gostaria de perguntar 
ao secretário de Meio Ambiente. Já que 
estamos lotados na Secretaria de Meio 
Ambiente e na verdade, o que ouvi falar sobre a 
conversa do governador é que as multas 
ambientais seriam direcionadas. Só que o que 
acontece? Por exemplo, a Secretaria de Saúde 
poderia receber essa multa ambiental? Do que é 
proveniente da multa ambiental? Porque eu 
acredito que para Prefeitura de Vila Velha não 
terá dificuldade, se for destinado para a gente. 

Porque nós vamos conseguir usar, porque 
estamos na Secretaria de Meio Ambiente. 

Outra pergunta: eu gostaria também de 
saber por que existe uma lei que ele fala que as 
multas provenientes da multa ambiental, na 
verdade, que pode ser usado para recuperação, 
ele não usa a palavra, por exemplo, para bem-
estar animal ou para benfeitoria dos animais ou 
da fauna.  

Então, essa parte também é um 
questionamento que eu acredito que tenha que 
ser um pouco melhor debatido, porque senão, 
digamos assim, vai ser oferecida uma coisa que 
talvez nem todos terão como utilizá-la, não 
talvez para nós da Prefeitura de Vila Velha. Mas, 
muitos, talvez, não conseguirão utilizar. Então, 
ia ser uma coisa que, se posteriormente 
tivermos oportunidade, gostaríamos de debater 
junto com o senhor, para, juntos, encontrarmos 
uma forma de conseguir fazer o melhor 
aproveitamento.  

Gostaríamos de pedir para Doutor 
Hércules que as penas sejam realmente mais 
endurecidas. Agora, em relação ao órgão 
estadual, outra pergunta que eu gostaria de 
fazer: Iema, Ibama, se tratar os animais como 
fauna doméstica, eu acredito que eles, pela lei, 
perfeitamente, poderiam fiscalizar e, inclusive, 
autuar e multar os maus-tratos, porque na 
Constituição, na lei federal, ele fala nítida e 
claramente que maltrato aos animais, fauna, é 
crime. Por isso que eu falo que, talvez, mudar o 
ponto de vista seja interessante, porque quando 
consideramos que os animais que estamos 
falando, se é cachorro, gato ou cavalo, é uma 
fauna doméstica, eu acredito que, talvez, seja 
mais fácil. Mas isso é uma coisa que eu estou 
levantando um questionamento, inclusive para 
o doutor Passamani também, que é o delegado. 
Por favor, se eu estiver errada, gostaria que me 
corrija ou que me fale, baseado na lei. 

Outra coisa que eu gostaria de perguntar 
para o doutor Anderson: em relação ao que se 
trata do atendimento para os animais 
resgatados, o Conselho de Medicina Veterinária 
não pode criar uma tabela voltada só para isso?  

Eu já entendi, só pela sua cara, já vi. 
Porque, na verdade, o que acontece?  

Algumas vezes, a castração social 
acontece da seguinte forma: cinquenta por 
cento, a ONG arca, às vezes; e outros cinquenta 
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por cento, ela está doando. Entende? Às vezes, 
acontece assim, às vezes, é de outra forma. 
Nem sempre a clínica faz de uma forma que não 
seja exatamente correta, mas, eu não sou a 
médica veterinária para chegar a falar sobre 
isso.  

Então, se puder ser elaborada uma 
tabela ou alguma outra coisa para os protetores 
ou para os animais resgatados, seria 
interessante, porque isso, sim, ajudaria. Porque 
o médico veterinário cobrar honorário normal 
para os animais que não têm dono ou que estão 
abandonados é um pouco complicado, são as 
pessoas que estão arcando com tudo isso.  

Outra coisa, na verdade, o Conselho acha 
a ideia do atendimento muito interessante. Se 
tiver um hospital público estadual em parceria 
com alguma outra entidade, UVV talvez, o 
atendimento itinerante, no nosso pensamento, 
iria para os bairros, digamos assim, mais 
carentes, mais necessitados, e de lá, talvez, o 
médico veterinário que está fazendo o 
atendimento pudesse fazer o encaminhamento, 
do mesmo jeito como funciona no posto de 
saúde. Não é lá que eles operam, não é lá que 
eles fazem o tratamento, muitas vezes eles 
encaminham para um especialista. 

Eu acredito que isso é uma forma bem 
simples, porque, inclusive, o Conselho já 
consultou; o Conselho já enviou um e-mail, 
perguntando se o atendimento itinerante feria 
alguma clausura, alguma coisa. Então, foi dito 
que desde que ele esteja enquadrado como se 
fosse uma visita domiciliar, sem atendimento, 
sem essas coisas, aquele atendimento básico, 
não teria problema. O que vai acontecer com 
isso? Não há necessidade de salas, não há 
necessidade de construir um espaço 
específico para isso. Poderia ser até uma sala 
de associação, escola, ou poderia até fechar 
uma parceria com alguma clínica local para 
esse tipo de encaminhamento. Essa é a nossa 
ideia. Só que isso não se consolidou ainda.  

O conselho ainda tem outras 
propostas, o conselho ainda tem outras ideias, 
e se pudermos olhar para a sua legislação, o seu 
projeto de lei que o senhor fala sobre isso, que 
eu desconhecia, então eu acho que já foi um 
grande ganho estar aqui. E se a gente puder 
levar isso adiante, talvez fosse interessante, mas 

vamos discutir isso no conselho e gostaríamos 
de falar sobre isso.  

E o doutor Eduardo é porque ele nos 
respondeu um e-mail esses dias, eu só conhecia 
o nome dele. É um prazer conhecê-lo 
pessoalmente. 
 Muito obrigada, nada mais. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado. 
 Uma salva de palmas para a Karin. 
(Palmas) 
 Antes de passar a palavra para o Diego, 
eu queria responder à Karin o seguinte, eu vou 
ter que falar nome aqui, mas eu destinei a verba 
de cento e quarenta mil reais para o ex-prefeito 
Rodney Miranda. E dentro do Hospital Dr. Nilton 
de Barros, que o doutor João Chequer trabalha 
lá, do lado do ex-governador Paulo Hartung, 
combinei com o governador de liberar essa 
verba, do lado do ex-prefeito, prometeu que ia 
acatar e receber essa verba. E a sugestão nossa 
era para fazer um convênio com a UVV para que 
os professores e que os alunos da UVV 
pudessem executar essa castração. 
Infelizmente, no final do Governo do ex-
prefeito, ele mandou dizer para a minha 
assessoria que não queria receber aquele 
equipamento. Foi a resposta que eu recebi no 
meu gabinete. Eu tenho que falar a verdade, 
sabe? 
 Bom, a prefeitura está inadimplente com 
relação a um empréstimo antigo. Segundo o 
atual prefeito, eu quero que você saiba também 
que a reunião com os protetores foi feita em 
uma casa de minha propriedade em Vila Velha. 
Você não esteve lá, não, mas foi dentro de uma 
casa de minha propriedade, na campanha do 
prefeito Max Filho. Inclusive, a Regina estava 
nessa reunião e eu a indiquei para trabalhar na 
secretaria de Vila Velha. Não sei se ela trabalha 
lá ainda, mas foi indicação minha. (Pausa) 
Trabalha? (Pausa) Não? (Pausa) E ela trabalha, 
mexe muito com essa questão de cavalos e 
tudo, ela é entusiasta para defender essa causa. 
 Aí, o que aconteceu? No ano retrasado, 
eu destinei trezentos mil reais para a Prefeitura 
de Vila Velha. Não pôde receber porque não 
tem certificado de regularidade. Não tem o 
certificado de regularidade. Aí o que eu fiz? Para 
não perder essa verba, eu destinei para o 
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Hospital Dr. Nilton de Barros, que é o antigo 
Ferroviário, duzentos mil reais para dez leitos de 
UTI, que está sendo reformado lá. Não é, doutor 
João Chequer? E também cem mil reais para a 
Unidade de Transfusão de Sangue daquele 
hospital, porque o município não está podendo 
receber isso aí. 
 Então, eu queria fazer esse registro, não 
poderia deixar passar em branco, e conte 
conosco. As sugestões que você deu serão 
anotadas e serão encaminhadas para as 
autoridades competentes. Obrigado, Karin, pela 
contribuição. 
 Diego Pasti, por gentileza, com a palavra. 
 Depois você faz o favor, venha aqui, se 
identifique e pode falar à vontade. Mas daí, o 
som a gente não vai captar, todos não vão ouvir 
o que você quer falar. Ok? 
 Diego, por gentileza. 
 
 O SR. DIEGO PASTI - Boa noite a todos 
aqui. 
 Espero fazer uma fala bem breve, mas 
vai pegar um gancho de algumas das coisas que 
vocês falaram. 
 Meu nome é Diego Pasti, eu tenho um 
pequeno negócio de tecnologia, de som. Sou um 
ativista da causa animal. Eu tenho vinte e sete 
anos e desde os dezesseis, mais ou menos, tudo 
o que você puder imaginar de resgate eu já fiz, 
entrei em bueiro, já pulei muro da casa dos 
outros. Fiz muitas coisas que, às vezes, falta 
gente para botar a mão na massa e fazer assim. 

Nos últimos tempos para cá, tenho 
tentado me envolver mais nas questões políticas 
e nas questões que envolvem o poder público, 
justamente porque a gente está enxugando gelo 
há muito tempo. 

Hoje, em audiências que tenho 
participado, e tenho participado de todas que 
têm acontecido na Grande Vitória, eu sempre 
trago algum questionamento, alguma coisa 
muito direcionada. Hoje, vou fazer apenas 
algumas colocações sobre as falas que vocês 
fizeram e mostrar alguma coisa também para 
quem está aqui assistindo, que não tem esse 
conhecimento. 

Sobre a questão de gostar de animal, a 
gente precisa diferenciar quem é que gosta, 
porque todo mundo gosta, no geral, mas quem 
são os protetores, quem são essas pessoas, 

porque eu tenho sentido, às vezes, falta de 
empatia e respeito com muitos protetores. 
Muitos são mal vistos em clínicas, em lugares, às 
vezes, são hostilizados por fazer certas 
atividades, ajudar. 

Desculpa-me, eu não me lembro do seu 
nome, você falou um negócio que eu, 
particularmente, fiquei chocado, quando você 
foi resgatar um cachorro que estava 
machucado. Você disse que, ele machucado, 
não dava para botar no seu carro, mas deu 
para caminhar com o cachorro machucado 
dois quilômetros. Um protetor pega esse 
cachorro e leva no colo os dois quilômetros. 

Então, eu estou só dando um exemplo. 
Você deu um exemplo e eu estou dando um 
exemplo. Eu estou falando o seguinte, tem 
muita gente, protetores... Eu fui quase 
atropelado duas vezes na BR-262 resgatando 
um animal de rua, cadela no cio, no meio da 
rodovia, com três, quatro cachorros. Entrei na 
via, parei a moto, tirei o animal da rua. E eu 
não sou, de forma alguma, uma exceção. Tem 
muitos outros que estão fazendo coisas desse 
tipo. Eu conheço protetor desempregado, 
protetores desempregados, com dificuldade 
de alimentação, catando latinha para ajudar 
animal. 

Então, é só uma questão do seguinte, eu 
gostaria que dessem notoriedade a esse 
trabalho que é feito pelo protetor, que é de 
forma muito diferente do que acontece com o 
poder público, é o mais prático, é o que mais dá 
o sangue e está fazendo o trabalho que, na 
verdade, é todos nós, do poder público e da 
sociedade como um todo. 

Então, essa é uma consideração sobre a 
questão de proteger o animal. Eu acho que ela é 
relevante. 

Você, doutor Eduardo Passamani, você 
comentou sobre o procedimento, a questão de 
anestésicos, essas coisas todas, são dificuldades 
que esbarram nos projetos de castrações. 
Desculpa, desculpa, é o doutor Anderson. 
Obrigado, desculpa. 

Eu li o art. n.º 962, a sugestão do Marcos 
Brau. Esse projeto tem muito a ver, essa lei tem 
muito a ver com a questão tanto do bem-estar 
animal sim, mas com a conscientização, que 
você também mencionou aí. 
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O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Sim. 

 
O SR. DIEGO PASTI - A educação e tudo 

mais. Só que eu gostaria de fazer uma ressalva 
no seguinte, esse projeto é insuficiente para 
questão pública. A gente não precisa de um 
projeto para castrar trezentos animais aqui. A 
gente precisa de um projeto permanente, de 
política pública para a castração de animais, ok? 

Então, esse art. n.º 962, eu acho que ele 
abrange algumas coisas, mas eu acho que falta 
nele requisitos que possam tornar isso viável. 
Porque não adianta CRMV falar que não dá para 
fazer assim, não dá assado e não dá. Se não der 
para fazer nada, só vai aumentar, só vai 
aumentar o problema. 

Então, para a política pública de 
castração de animais, eu acho que o art. n.º 962 
precisa de alguma revisão ou de alguma 
forma..., porque não é direcionado para um 
projeto: Ah, vamos castrar aqui, nesse bairro... E 
faz a panfletagem, faz a conscientização com a 
população. Não é só isso. 

Para fazer algo viável, eu acho que a 
gente precisa de uma melhoria desse artigo, 
dessa resolução, eu troco esses nomes... 

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Resolução. 
 
O SR. DIEGO PASTI - Eu acho que falta 

alguma coisa nesse sentido para viabilizar as 
ações tanto do Governo, mas também dos 
protetores. 

Eu vou terminar de fazer aqui e espero 
que você consiga depois lembrar, só para eu 
também não me embolar. 

Então, outra consideração é a seguinte, é 
que nem todo projeto de castração eu acho que 
é uma carnificina. Concordo que, em outra hora, 
a gente já viu situações de todo tipo. 

Eu já vi profissional de CCZ recolher o 
animal, e depois achar o animal morto no lixão. 
Então, espera aí, esses profissionais de saúde, 
esses profissionais que são instruídos, que têm o 
respaldo do poder para estar fazendo alguma 
coisa, fazem isso?  

Então, acho que tem o problema que 
acho sistêmico. Esse que você falou, essa 
castração que você abre a barriga do animal, 

amarra ele, é isso que fazem no CCZ? Porque no 
CCZ não estão fazendo, né? De forma geral, não 
fazem a contento o que deveria ser. Então, não 
sei que tipo de lugar que faz essas castrações da 
forma como você falou. Mas também não está 
fazendo, por exemplo, Cariacica não tem. Em 
muitos lugares da Grande Vitória, onde estou 
indo, também não têm castração, são os 
protetores que estão castrando. 

Tem outra coisa, a gente fala com todo 
mundo que tem que castrar, que tem que fazer 
isso e tal. A gente está esperando o poder 
público para fazer castração, mas quanto da 
população está botando a mão na massa, está 
tirando um dinheirinho, está fazendo uma 
vaquinha. Este mês eu fiz sete, mês passado eu 
fiz dez, no mês anterior eu fiz seis animais, tudo 
com dinheiro arrecadado. Então, eu sou só mais 
um. Tem um monte de protetor fazendo isso. É 
tão difícil, é tão complicado, mas gente que não 
tem a menor condição, não tem estrutura, não 
tem acesso a nada, está conseguindo. O que 
está tão difícil para o poder público? O que é tão 
problemático? Então, é uma das coisas que eu 
também gostaria de falar. 

Agora vou fazer uma consideração sobre 
a fala da Elbamar, a gente já se conhece há 
algum tempo, a gente tem participado de 
bastante coisa junto. Gente, eu não sei se é 
errado o que vou falar aqui, mas não viemos 
aqui discutir, a audiência pública não é para 
discutir o bem-estar humano, é bem-estar 
animal. Então, quando a gente fala, a 
preocupação, o animal não é mais coisa. A gente 
já tem um trâmite, um processo disso no Brasil. 
Animal não é coisa. A gente está discutindo o 
direito deles. A questão do bem-estar deles, 
condicionado à questão humana, por exemplo, 
a gente vai economizar vinte e sete reais com a 
saúde humana, mas espera aí, a questão são os 
vinte e sete reais na saúde humana ou no 
animal, que tem todo o direito a viver uma vida 
de forma digna, de respeito, de não sofrer 
maus-tratos? Então, esta audiência, eu acho que 
é para discutir o bem-estar animal. Isso tem que 
ser separado. Apesar de você ter a saúde 
pública, a saúde humana beneficiada, mas é a 
saúde deles que a gente está buscando ajuda. É 
a saúde desses animais, é a manutenção desses 
animais de forma digna, entendeu? Eu acho que 
a gente precisa discutir, por mais que tenha 
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benefício na saúde humana, o objetivo aqui é 
discutir as ações que vão trazer benefícios para 
eles, e consequentemente para a vida humana, 
para todos nós, para a sociedade. Senão não 
seria audiência pública de bem-estar animal, 
seria humano. 

Tenho algumas outras considerações, 
mas não precisaria fazer. Só queria dizer o 
seguinte, estive com a Regina Mazzoco, estive 
com a Sopaes, tenho conhecido mais pessoas, 
cada vez mais, nessas audiências públicas, e o 
protetor, as protetoras são as pessoas que estão 
fazendo coisas inacreditáveis para poder ajudar 
os animais. Percebi, em alguns momentos, que, 
às vezes, falta descrédito, falta confiança nas 
clínicas, em algumas a gente é, de certa forma, 
malvisto, porque no geral a gente só leva 
problema. Então, eu acho que precisa, algumas 
questões do CRMV, e agora, com esse Conselho 
de Bem-Estar Animal, que eu fiquei sabendo na 
última audiência pública, eu achei sensacional, a 
gente precisa ter algum tipo de ação, de algum 
tipo de regulamentação, principalmente para as 
castrações sociais. 

Eu gastei mais ou menos oito mil reais 
para fazer dezesseis animais, incluindo algumas 
operações, algumas eutanásias. Esse dinheiro 
não é todo meu não, de forma alguma. Eu 
custeei muita coisa, transporte, tempo, tudo 
isso, remédio, dividi, mas muito eu consegui 
arrecadando. Se eu conseguisse qualquer 
condição que favorecesse, a medicação mais 
barata, alimentação mais barata, serviços mais 
baratos, entendeu? Esses mesmos oito mil 
dariam para ter castrado mais ou menos uns 
vinte e dois animais, dava para ter castrado mais 
uns oito animais, só organizando melhor as 
coisas. A gente precisa... Se o Governo, o poder 
público, vai levar muito tempo para fazer isso, 
vamos discutir formas de ajudar os protetores 
que já estão fazendo isso a fazer mais. Porque 
eles estão fazendo, só precisam de ajuda. 

O secretário de Meio Ambiente disse que 
tem setecentos mil reais para cinco mil 
castrações. Esse dinheiro está parado por causa 
da Secretaria de Saúde, impeditivos para poder 
utilizar o CCZ de Vitória; não está conseguindo 
fazer essas licitações, vai levar mais algum 
tempo. Cara, setecentos mil reais com pessoas 
sérias, com pessoas que estão com essas 
parcerias que poderiam ser, principalmente 

passando pelos protetores, que são as pessoas 
que conhecem o problema local, são pessoas 
que estão fazendo isso de graça, estão fazendo 
sem cobrar nada de ninguém, não envolve o 
poder público.  

Então, eu gostaria que deixasse o 
registro para a Casa que a gente precisa arrumar 
um jeito de viabilizar de potencializar o trabalho 
dos protetores. Já que vai levar muito tempo 
para a secretaria daqui ou a secretaria de lá 
fazer alguma coisa, gostaria que fosse possível 
que a gente pudesse conseguir ajuda para esses 
protetores. 

Eu acho que é isso. Obrigado. Desculpa 
pela... A gente passa a voz para vocês. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Diego. 
Eu gostaria que fossem anotadas as 

perguntas e, depois, respondê-las de uma só 
vez. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Só um 

momento, deputado. Eu queria falar aqui em 
cima da fala do Diego, que eu acho que você 
deve ter entendido mal a pesquisa da USP. O 
que ela quis dizer é que, você cuidando do 
animal, você automaticamente está cuidando 
do ser humano. Então, tem tudo a ver, sim. E 
essa é uma audiência pública para tratar do 
bem-estar animal. E o bem-estar animal vem 
junto com o bem-estar do ser humano.  

 
O SR. DIEGO PASTI - Vem contra a partir 

daquilo ali. 
 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Não... 
 
O SR. DIEGO PASTI - Ou seja, ajudar o 

animal para ajudar o humano. Essa é a fala que 
eu questionei. Só isso.  

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Não. Eu 

acho que você não entendeu essa fala, e isso 
aqui é uma pesquisa muito séria da USP. 

 
O SR. DIEGO PASTI - Não, não estou 

questionando a fala, estou questionando a 
colocação: para o bem-estar animal é para 
beneficiar o ser humano, vamos dizer assim... 
Entendeu?  
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A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Acaba 
beneficiando.  

 
O SR. DIEGO PASTI - É para ajudar ele, 

não usar para ele. Entendeu? 
 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Mas olha 

só, o que você não entendeu: que utilizando a 
saúde... Prevenção da saúde animal previne 
também a do ser humano. Por quê? A maioria 
dos protetores está ficando doente. Doente de 
ver certas situações e não poder fazer nada. 
Entendeu? Então, você acaba pegando a doença 
automaticamente, mesmo que não seja doença 
palpável, mas é uma doença que está dentro de 
você. Então, você adoece. É mais econômico o 
estado e o município gastarem com a saúde 
animal do que com a saúde humana. 

 
O SR. DIEGO PASTI - Eu sei. O que eu 

estou falando é o seguinte. Esse tipo de fala faz 
a gente fazer o seguinte: eu já quis denunciar 
maus-tratos de animal. Sabe o que eu tive que 
fazer para conseguir isso? Tive que ligar para 
polícia e falar que estava batendo na mulher, 
ameaçando a mulher. Na verdade, o cara estava 
dando paulada num cachorro. Eu tive que 
falar... Isso foi mobilizado nas redes sociais, no 
WhatsApp, falando: Gente, está acontecendo 
aqui. Já liguei, a polícia não veio. Só foram 
quando a gente fala o seguinte: Gente, vão 
matar a mulher, está espancando cachorro lá. 
Você coloca isso como uma observação. Aí, eles 
foram lá para ver o que era, mas já tinha ligado. 
Essa fala que às vezes fica ruim. 

  
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado, Diego. Se a gente ficar 
nesse debate, nós vamos amanhecer o dia aqui, 
apesar de que eu gostaria de ouvir todas, mas 
vamos organizar o debate da seguinte forma: as 
pessoas da Mesa vão anotando as perguntas e, 
depois, responde todos de uma só vez. 

Eu quero agradecer e acusar com muita 
satisfação a presença dos alunos do segundo 
ano do curso de Veterinária da Multivix. Aliás, 
uma grande faculdade. Estive na inauguração 
com Penina, na Multivix de Vila Velha. Ficou 
uma beleza, ficou um luxo.  

Eu quero pedir então que a nossa 
câmera de um take nos meninos lá da 

faculdade. Mayara Julia Alves Assis Ricardo. 
Cadê a Mayara? Salva de palmas para a Mayara! 
Levanta, Mayara! Gessyca Batista. Cadê a 
Gessyca? Levanta também, Gessyca, por 
gentileza! Rozilene Neves Souza. Cadê a 
Rosilene? Muito obrigado pela presença.  
Coridon Franco da Costa. Cadê o Coridon? 
Levanta, Coridon! E Camilla Soares de Souza. 
Cadê a Camilla? Muito bem, Camilla. Camilla, 
depois, se quiser falar, vem para cá, viu Camilla? 

Então, agora, quem vai usar a palavra 
agora? Pode se identificar. Vamos ver se tem 
mais algum questionamento. Faz tudo de uma 
vez só e ele vai responder a pergunta da 
maneira que for questionado. Você vai usar a 
palavra? Vai? Não? Mais alguém quer usar a 
palavra? Não? Ninguém daqui? Camilla, você 
não ia falar? Vem aqui falar, Camilla, vem! Vem 
cá! Faz favor! Dá para a televisão alcançar a 
Camilla? Dá? Camilla,  

 Camila, chega aqui à frente, por 
gentileza. Você está falando ao vivo para quase 
o estado inteiro.  

 
A SR.ª CAMILA SOARES DE SOUZA - Boa 

noite! Me chamo Camila. Desculpa o 
nervosismo gente, me pegaram de surpresa 
aqui, mas eu queria pontuar que, agora, a 
Faculdade Multivix também está com curso de 
Medicina Veterinária. Nós aqui, os alunos, 
também, nos disponibilizamos a ajudar com o 
que for preciso pela causa. Como essa questão 
da verba, a UVV não aceitou, mas se puder estar 
entrando em contato com a Multivix, a gente 
teria o maior prazer, o maior carinho de estar 
ajudando vocês também, estar ajudando todo 
estado nesta causa, que é uma luta, assim que,  
mexe com todo mundo, como foi falado: quem 
tem animal sabe, quem convive sabe das 
dificuldades que é para poder resgatar um 
animal de rua e, às vezes, a gente acaba tendo 
que arcar com os custos do próprio bolso ou 
fazendo vaquinha, a gente não tem tanto auxílio 
do estado.  A gente quer lutar por isso, a gente 
quer que estado tenha mais foco nessa causa. 
Eu agradeço e peço desculpa. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, doutora Camila, parabéns! 
Representou muito bem a Multivix. Tenho 
amizade muito grande com Rômulo Penina e 
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Tadeu Penina, também da Multivix, 
especialmente de Vila Velha. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSANI - Camila, 

eu só quero te adiantar que eu sou moradora da 
Região da Multivix, da Grande Goiabeiras, sou 
líder comunitária também, e já tenho  contato 
com o coordenador de vocês, o Tiago, há mais 
de um ano, ele me chamou para sentar, para 
conversar, e nós estamos estreitando esse 
assunto. Mas tem que esperar um pouco mais, 
vocês adiantarem um pouco mais o curso, 
esperar mais para na finalização do curso, na 
realidade. Mas eu acho que vai ser, vamos ter 
grandes projetos dentro da Grande Goiabeiras.   

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Mais alguém?  Evandro?  
 
 O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Queria 

presidente, fazer duas considerações com 
relação a duas falas: uma da minha colega que é 
presidente do Conselho de Bem-Estar Animal de 
Vila Velha, com relação ao fundo - vou até 
tomar a liberdade de pedir ao subsecretário de 
respondê-la - porque as verbas oriundas de 
multas vindas para o fundo, elas só podem 
constituir investimentos; elas não podem cobrir 
custeio. Ou seja, as castrações animais são tidas 
como despesa de custeio, então elas não podem 
ser utilizadas. Isso aconteceu nessa discussão 
que nós fizemos em Vitória também. Nós 
tivemos recurso oriundo da Vale e da 
ArcelorMittal de multas, que não puderam ser 
usadas para castração, porque é considerado 
custeio e não investimento. 

 E com relação ao meu amigo Diego, eu 
entendo toda a sua angústia, mas eu quero te 
convidar para você fazer uma profunda reflexão 
no que eu vou te falar: enquanto nós 
prosperarmos com esse discurso de que o poder 
público tem que ajudar os protetores e não 
enxergarmos a responsabilidade que eles têm 
que assumir, nós vamos continuar enxugando 
gelo. Porque é a mesma coisa que eu pedir para 
você o seguinte: olha, vai para rua fazer a 
segurança, porque a Polícia Militar não está 
fazendo.  Tá errado. Nós temos que provocar o 
poder público a assumir essa responsabilidade. 
É responsabilidade deles. Tem dezenove bilhões 
no orçamento. Eu estou falando aqui gente, são 

dez milhões; dez milhões estão sendo gastos 
agora no Kleber Andrade, para um painel, que 
eu duvido que alguém aqui, poucos aqui já 
foram colocar lá para ver um jogo.  O que 
aquele painel eletrônico vai trazer de bem-estar 
para alguém? Agora trinta e cinco mil animais 
estão abandonados nas ruas de Vitória! E esses 
protetores, e aí, ao Conselho Regional de 
Medicina Veterinária, o modelo em São Paulo 
de castração, via castramóvel ou através de 
ONGs, e é o que eu já falei para o secretário de 
Vitória, é feito através de parceria público-
privada. Você repassa o recurso para a ONG, a 
ONG monta a estrutura para fazer todo o 
trabalho de castração. Cadastram junto a todos 
os protetores todos os animais que precisam 
receber essa castração, e faz a castração. Gente, 
não precisa inventar a roda, já está sendo feito 
nos municípios. (pausa)  

Não, isso é parceria público-privada. Isso 
é uma forma moderna de enxergar como usar o 
dinheiro público. Para que eu vou construir um 
hospital, se eu posso fazer uma parceria e 
comprar uma vaga numa clínica que está lá 
pronta? Para que eu vou ter que pagar um... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Alguém de lá que quiser se manifestar 
venha aqui, por favor, que vai ajudar; sua 
colaboração vai ser boa, mas se falar de lá e não 
captar sua voz, não vai aparecer.    

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Mas eu 

entendi a sua fala. Eu só estou dizendo o 
seguinte: nós temos que parar com essa visão 
de que o Estado tem que construir um hospital.  
Ok. Mas nós podemos fazer parceria público-
privada com as clínicas veterinárias que estão aí; 
tem muitas que estão com vagas ociosas.  Qual 
é a diferença?   

Eu já tenho médico veterinário, eu já 
tenho a água, a luz, o prédio pronto; para que 
eu vou ter que criar toda uma infraestrutura, se 
eu posso fazer parceria público-privada?  É isso 
que os municípios - viu Doutor Hércules?  - têm 
feito e tem dado certo. Então, não precisa 
inventar a roda, não.  

Aí eu convoco a Comissão de Saúde: 
vamos fazer uma visita onde está dando certo. 
Eu encaminho para vocês alguns municípios 
para fazerem uma visita técnica e trazerem para 
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o Estado. Já que o Estado não coloca ninguém 
para ir lá visitar esses municípios, o Poder 
Público Legislativo, que é órgão fiscalizador do 
Executivo, faz, e oferece e traz. Isso é possível.  

Nós fomos buscar a Patrulha Maria da 
Penha lá no Rio Grande do Sul. Nós não temos a 
Patrulha Maria da Penha; copiamos do Rio 
Grande do Sul. Não tem dificuldade, entendeu? 
Por que eu estou falando isso? Vamos botar o 
dedo na ferida desses políticos para eles 
olharem para a causa do bem-estar animal. 
Vamos parar de ficar assumindo 
responsabilidades que são deles. Porque 
enquanto nós, protetores, fizermos isso, vai 
ficar cômodo para eles, porque eles não vão 
enxergar a responsabilidade que eles têm. 
(Palmas!) 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Eu tenho certeza de que o Evandro 
está me excluindo. Quando ele fala dos 
políticos, ele está me excluindo. Tenho certeza 
absoluta. 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Quando 

eu falo poder público, eu falo até o Executivo, 
que é quem tem o controle do dinheiro; o 
Legislativo só fiscaliza. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - É bom esclarecer porque quem está 
em casa vendo a televisão, às vezes, não sabe 
disso.  

Tem mais alguém que quer se 
manifestar?  

 
O SR. DIEGO PASTI - Só uma observação.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Pois não.    

 
O SR. DIEGO PASTI - Por favor, eu 

concordo absolutamente com você. O que eu 
estou falando aqui é não desconsiderar o que já 
está sendo feito porque o seguinte: a Prefeitura 
de Vitória castrou seis mil, duzentos e sessenta 
e três animais em sete anos. Se eu não me 
engano, isso foi dito nas últimas audiências.  

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Vou te 

fazer um desafio.  

O SR. DIEGO PASTI - Calma aí, rapidinho. 
Só um minutinho. Eu conheço na Ponta da 
Fruta.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Você é veterinário?  
 
O SR. DIEGO PASTI - Não. Eu sou apenas 

um protetor de animal, um ativista, só facilito, 
organizo as coisas, ajudo carregando, ajudo 
buscando.  

Tem protetor fazendo isso em Afonso 
Cláudio, Guarapari, Ponta da Fruta, Serra, 
Vitória. Essas pessoas sozinhas, sem esse poder 
público, sem nada, já consigo fazer, mais ou 
menos, em uns dois anos - eu tenho já algumas 
informações sobre o trabalho deles - quase mil 
animais.  

O que acontece? A prefeitura, com todo 
recurso, com tudo que vocês estão cobrando, 
fez seis mil, seiscentos em sete anos, se a gente 
tiver mais apoio para esse pessoal - eu concordo 
que não é papel deles não - essa terceirização 
de que você falou já está acontecendo, a gente 
que está submisso. Se ninguém fizer nada, 
imagina - se a gente deixa de castrar um animal 
aqui agora, só vai aumentando.  

Então o seguinte: se ninguém fizer nada 
e a gente só esperar o poder público fazer, esse 
é o caminho que a gente vai chegar, como é 
hoje: com um monte de animal nas ruas. São 
trinta e cinco milhões aqui na Grande Vitória, de 
animais nas ruas, se ninguém fizer nada, a gente 
vai continuar com essa situação; na verdade, só 
piorando, porque o crescimento é exponencial. 
Concordo.  

Eu vou continuar cobrando e 
participando das audiências para poder cobrar 
isso.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Diego, obrigado.  

 
O SR. DIEGO PASTI - Obrigado. Desculpe 

a fala. 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Deixa eu 

te fazer um pedido - diante da fala do Diego - 
faça um requerimento solicitando que a 
Prefeitura de Vitória mostre onde foram feitos 
essas sete mil castrações.  
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Eu desafio o Município de Vitória provar 
que fez sequer duas mil castrações. O que ela 
fez foi, sim, gastou agora o dinheiro, quinhentos 
mil reais com o Viradão, que prejudicou os 
moradores do Centro. Isso foi feito.  

Quantos animais poderiam ser 
castrados? Então, não acredite em tudo o que 
eles falam não. Vai para dentro do órgão público 
e fala assim: cadê a lista dos animais castrados? 
Onde estão os animais? Porque não tem.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Evandro, deixa explicar o seguinte: 
olha, a Assembleia não tem autonomia para 
pedir informação ao município. Isso eu te 
aconselho a falar com o vereador; o vereador é 
obrigado a fazer essa resposta.  

Mais alguém quer falar? Karin, só um 
minutinho. Se tiver mais alguém, como você já 
falou, eu vou dar preferência a quem não falou 
ainda; depois, se não tiver mais ninguém, eu 
dou a palavra para você.  

Você vai fazer mais algum 
questionamento? Não, a Karin. Vai fazer mais 
algum questionamento à Mesa? (Pausa) 

Então, faça o favor. E depois o nosso 
querido conselheiro do Conselho Regional de 
Veterinária vai responder.  

 
A SR.ª KARIN YURI KATO UEZONO - 

Bom, na verdade, eu gostaria de fazer uma 
pergunta, um questionamento, mas não apenas 
para a Mesa, gostaria de questionar todos que 
estão aqui. Evandro usou uma palavra 
interessante: Tem que provocar o órgão público. 
Ok!  

A prefeitura de Vitória e a prefeitura de 
Vila Velha... A prefeitura de Vila Velha a pedido 
do conselho, ele dentro da ouvidoria já colocou 
um localzinho onde você possa fazer denúncias 
de maus-tratos.  

Quantas pessoas aqui fizeram protocolo 
registrando denúncias de maus-tratos? O que 
são maus-tratos? Abandono, Meu vizinho está 
batendo, o cachorro está passando fome, Ah, eu 
peguei um animal, eu não tenho condição de 
cuidar, mas eu peguei mesmo assim, eu gostaria 
de pedir uma ajuda para o órgão público. Por 
que? Uma coisa que o conselho ouviu foi: Não 
tem registro, não tem estatística. (Pausa) 

Mas, aí, o que você tem que fazer 
também? O conselho existe, você pode levar lá. 
Aí o que vai acontecer? Todo mundo questionar: 
O que aconteceu com o protocolo número tal? 
Porque muita gente faz a denúncia, algumas 
vezes não acompanha. Tem que insistir. O 
pessoal responde de um jeito que às vezes não 
era como eu queria. Tem que ir, um pouco, 
insistir. Vai para o conselho, procura outras 
pessoas, tem que tentar fazer isso. 

Agora uma coisa que a gente ouviu 
realmente é: Mas para quê vamos destinar a 
verba se não tem registro? 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem! É isso aí?  
 
A SR.ª KARIN YURI KATO UEZONO -  Só 

isso mesmo. Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Por nada.  
Bom, vamos então ouvir a resposta do 

nosso doutor Anderson Márcio Borsoi Chagas, 
que é conselheiro do Conselho Regional de 
Medicina Veterinária.  

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Boa noite, mais uma vez. 
Eu vou passar alguns mais rápido, 

porque vai ter algo mais para poder se discutir a 
mais. Quando se fala de pena, de penalizar 
tutores de cães que foram para a rua, aquela 
coisa toda, existe uma dificuldade muito grande 
de saber de quem é esse animal. Quando eu 
sugeri a questão da microchipagem, é o meio 
que se encontra de se identificar o real dono 
desse animal. Enquanto isso não acontecer, a 
penalidade não vai acontecer, porque não se 
sabe quem é o dono, porque é aquela velha 
história: o filho feio não tem pai. Então, um 
cachorro que foi atropelado na rua, se você 
levantar e perguntar de quem é esse cachorro, 
porque ele vai ser penalizado, o dono vai estar 
do seu lado, ele vai falar que não é dele. Então 
seria um modelo para identificar o real 
proprietário desse animal. Ele assinaria, às 
vezes, um documento, alguma coisa, enfim, 
através da microchipagem. Então você consegue 
saber: Esse animal é do senhor Evandro, ele foi 
atropelado aqui, seu Evandro mora lá do outro 
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lado, seu Evandro relaxou, mas está aqui: o 
animal foi microchipado, ele é do seu Evandro, 
ele foi atropelado, então, nós vamos lá agora 
saber por que esse animal está aqui na rua.  

Então isso aí é um ponto da questão da 
penalidade. Eu só vejo a condição de conseguir 
realmente cumprir com a lei, sobre isso, porque 
já existe a lei, a partir do momento que 
conseguirmos identificar quem é o tutor, quem 
é o responsável. (Pausa) 

Não vai fazer nada, não vai ter o que 
fazer. Quem você vai penalizar? Entendeu? O 
problema é que se existe, por exemplo... 
(Pausa) 

Existe formato, sim. São Paulo, por 
exemplo, vou te dar um exemplo rápido. Eles 
iam num determinado local, juntava a 
comunidade, com uma folha simples de papel 
com o endereço, com nome, com telefone, com 
CPF, etc., e o número do microchip aqui em 
cima. Pronto, resolvido o problema!  

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSANI - É o 

chamado animal comunitário, né? 

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Não, ele é proprietário único, ele é de 
proprietária.  

A partir daquele momento, a própria 
pessoa que preencheu essa ficha e ela viu que o 
animal dela foi microchipado, vem na cabeça 
dela: Puta merda, se eu deixar esse cachorro 
solto, eles vão me achar! Automaticamente 
diminuiu consideravelmente o número de 
animais na rua. 

Eu estou te dando uma ideia de um 
projeto que eu vivi e ele é muito eficiente: a 
identificação através da microchipagem, 
trazendo nesses animais uma ficha de quem é o 
proprietário dele, com nome, telefone, 
endereço, CPF. Ele é obrigado. Aí o Governo vai 
ter que achar um meio de obrigá-lo a preencher 
essa ficha ou algum outro órgão responsável.  

Bom, então a questão da pena, senão a 
gente vai passar a noite toda na identificação do 
animal. 

Só dar uma concluída. A questão do 
castramóvel, eu não quis colocar como não 
funcional. Ele é muito funcional. Só que ele é 
mais caro.  

 Quando nós estamos tratando de verba, 
não adianta eu tentar puxar pelo lado mais caro 
por uma questão de agradar, é melhor eu tentar 
aproveitar essa verba para montar algo que seja 
um pouco mais permanente, ou melhor, que 
seja permanente. 
 Um castramóvel, por exemplo, com 
quinze meses de trabalho, um ônibus, primeiro 
que você tem que ter um ônibus com uma 
estrutura para pelo menos quatro ambientes, 
de quatro a seis ambientes, não é fácil, é um 
ônibus gigante, é um carro grande. Então, para 
você conseguir fazer a manutenção desse 
automóvel ao longo de um ano, um ano e meio, 
ele vai chegar a um ponto em que o cara vai 
falar: Era melhor eu ter montado um hospital e 
eu vou ter uma permanência desse local. É mais 
ou menos assim.  

Por que eu citei isso? Porque nós 
estamos recebendo, lá dentro do conselho, 
algumas ideias sobre isso. E a gente já fez a 
pesquisa. São Paulo, por exemplo, tem, mas ele 
já tem cinco hospitais.  

Então, se você pega um castramóvel e 
manda, vamos falar assim, para Colatina, 
perfeito! Uma população pequena, tranquilo, 
vai ficar ali rodando nos bairros. Ótimo! Vai 
resolver o problema, não tenha dúvida disso.  

Para Vitória, primeiro que você vai ter 
que ter três castramóveis. Um castramóvel, o 
resultado final, digamos ao longo de um ano, se 
você falar assim: Quantos animais eu castrei? 
Vai ser muito pouco eficiente, é isso que eu 
estou querendo falar. Ele é funcional? Ele é. Ele 
é bacana? Ele é ótimo, ele é bacana, um projeto 
audacioso, muito bacana, porém, para o poder 
público, ele se torna inviável. 
 Se quiser tirar dúvida sobre isso, é só 
fazer uma pesquisa: quanto custa um ônibus, 
quanto custa a manutenção, o motorista, o 
veterinário, o auxiliar, a moça da limpeza. 
Dentro de um ambiente, ele é legal, mas eu 
acho que ele não compensa muito, mas seria 
ótimo. 
 Sobre a questão de tabela... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Deixe-me só fazer uma intervenção: 
quem não tem cachorro, caça com gato, não é? 
Então, já que não pode botar microchipagem, 
vamos castrar que, pelo menos, é alguma coisa. 
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 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Sim! Perfeito! Ótimo! Alguma coisa 
tem que ser feita. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Já que estamos falando de animal, de 
cachorro e gato. 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Tabela, infelizmente, a gente não tem 
essa autonomia. O papel do Conselho é 
unicamente de fiscalização aos veterinários. A 
gente tem um papel único de fiscalizar a ação 
dos veterinários, o comportamento deles e, 
automático e lógico, trabalhar junto aos órgãos 
de defesa, para que a gente diminua quanto às 
questões de maus-tratos.  

 Mas o conselho não tem muita, 
digamos, autonomia para fazer. Não! Ele é 
unicamente básico, é uma autarquia 
destinada à fiscalização dos veterinários. Ele 
não consegue muita coisa além disso.  

Por exemplo, nós, numa gestão mais 
moderna que nós estamos tendo hoje, uma 
gestão, digamos, de pessoas mais livres e mais 
novas, mais jovens, realmente inventamos um 
monte de coisa para conseguir ampliar um 
pouco mais, digamos, a efetividade do 
conselho, a função do conselho, mas isso é 
uma decisão meio que até do próprio grupo 
que está envolvido hoje. Mas se eu for 
baseado na função do que vem do Conselho 
Federal, ele vem, unicamente, com o objetivo 
de fiscalização aos veterinários, ao trabalho da 
medicina veterinária. 
 Lógico, como eu te falei, isso envolve 
uma série de outros setores, como o setor de 
saúde pública e outros mais, de educação. É 
uma coisa ampla, mas nós não temos poder 
para montar uma tabela, muito pelo contrário, 

a questão da tabela e o pronunciamento do 
valor é considerado, dentro do Código de 
Ética, como infração, só para você ter ideia. 
(Pausa)  
 Porque fizeram duas perguntas ao 
mesmo tempo, eu acabei não entendendo. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Responde primeiro. Responde a 
pergunta, por favor. 

 O SR. DIEGO PASTI - Se eles me cedem 
descontos, já teve protetor que teve problema, 
desculpe, até profissionais de medicina 
veterinária que foram questionados pelo CRMV 
por estarem concedendo serviço mais em conta 
para protetores. Então, espera aí, nós temos 
uma tabela, mas eles têm que seguir um valor 
mínimo, senão, eles têm que ficar meio que 
quase na ilegalidade. Fica tudo muito assim... 

 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Não, não, não! A gente tenta evitar 
uma forma de mercantilismo. Porque o 
problema acontece assim: é muito fácil, por 
exemplo, se eu começar a distribuir na minha 
rede social que eu estou operando vários 
animais castrados por um preço acessível, eu, 
sinceramente, não vou dar conta de atender, eu 
vou quadriplicar a minha agenda de 
atendimento. Isso vai fazer com que eu esteja 
fazendo uma forma de mercantilismo. É isso que 
não pode ser feito. O veterinário não pode 
publicar o valor do trabalho dele. É, mais ou 
menos, como se o médico, digamos, especialista 
de bariátrica: A minha bariátrica custa cinco mil 
reais. - Ah, porque o mercado fala que a 
bariátrica custa sessenta mil. - A minha vale três 
mil reais. Então, isso, por exemplo, eu não posso 
divulgar o valor de uma castração, a gente não 
permite que a clínica faça isso para que não se 
torne um modelo de mercantilismo, porque é o 
que acontece.  

O cara começa a publicar a forma a criar, 
dele ser uma pessoa muito carinhosa, muito 
boa. - Ah, ele é uma pessoa muito bacana, é um 
veterinário muito bacana. E a gente sabe que 
quando ele começa a trabalhar muito nos 
valores... Porque a gente sabe o valor, o quanto 
custa um procedimento de uma cirurgia, nós 
temos o valor mínimo dela. Então, quando fala 
que eu preciso ter um anestesista, que eu 
preciso ter lá um anestesista, um cirurgião e um 
auxiliar, então eu preciso ter um aparelho, eu 
preciso ter sala, eu preciso ter ambiente 
hospitalar, eu preciso ter uma série de 
ambientes. (Pausa)  

Sim, ela tem, mas isso gera despesas 
diárias. Isso são, por exemplo, ocorrências 
diárias. Se ele entra em um processo de fazer 
castração, por exemplo, para atender ONGs com 
um custo mais baixo, ele tem que ter muito 
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cuidado, porque a chance dele não permanecer 
é muito grande, é muito grande. É, mais ou 
menos, se nós atribuirmos aos donos de 
restaurante fornecerem marmita a um real a 
todos os moradores de rua. Você está 
entendendo? 

A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Em 
situação de rua.  
 

O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Para quem está passando fome.  

Então, a gente tem que ter um pouco de 
cuidado, porque senão a gente acaba também 
comprometendo. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Continua respondendo. Tem 
mais alguma pergunta? 
Espera um pouquinho. Karin, por favor, 

fala do microfone, senão não vai captar sua voz. 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Deixa só eu fechar esse ciclo, porque 
senão vai ficar muito longo e vou acabar me 
perdendo.  

Sobre o atendimento que eles citaram 
aqui, o atendimento doméstico. Existe sim uma 
resolução que permite isso. Todo veterinário 
sabe disso. Ele pode fazer atendimento 
domiciliar. Lógico, ele não pode querer me falar 
que ele vai operar um animal em cima de uma 
mesa da garagem - e não me pergunte se isso 
acontece, porque acontece. Hoje, foi um 
veterinário pego devido a isso, a fazer uma 
castração dentro da garagem. Então, acontece 
todos os dias. 

Amarrar o cachorro e fazer uso de 
medicação que, digamos, não é um protocolo 
anestésico real. Nós temos médicos aqui dentro 
que podem citar isso. Por exemplo, o uso de 
uma xilazina ou o uso de uma quetamina para 
fazer uma cirurgia de castração, de uma 
ováriohisterectomia. Se qualquer pessoa que, 
digamos assim, salientar, se ele for de 
conhecimento, que ele falar que uma 
quetamina é um protocolo anestésico - a não 
ser que ele esteja, digamos, disponibilizado de 
uma Tiva, que são medicações anestésicas 
intravenosas -, mas eu preciso de um veterinário 
que seja, inclusive, o mais experiente para tratar 
com esse tipo de procedimento. Então, não 
funciona. Não é anestésico. Ele é simplesmente 

um sedativo e ele simplesmente, digamos assim, 
não tira a dor. E acontece.  

Ah, Anderson, acontece? Acontece todos 
os dias; todos os dias, em todas as horas. Então, 
eu tenho, inclusive, uma lista imensa de 
problemas de processo, não dou nem conta. 

A SR.ª KARIN YURI KATO UEZONO - 
Doutor Anderson. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Só um minutinho. Ela não falou ainda, 
Karin. 

 
A SR.ª KARIN YURI KATO UEZONO - Mas 

só o Diego falou até agora.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Deixa só ela falar. Depois você fala, 
Karin.  

A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Eu só 
queria uma informaçãozinha. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Você vai falar mais, mas dá 
oportunidade para ela, por favor. 
 

A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Eu conheci 
agora esse grupo, há pouco tempo, e eu tive um 
caso de ter uns gatinhos e eu soube dessa 
anestesia. No grupo, foi falado dessa anestesia, 
de que era só um tranquilizante. Quando o 
conselho sabe disso, qual a punição para o 
médico veterinário? E como é que a população 
quase toda não sabe? Porque eu não sabia.  

Então, a gente fica assim, eu fiquei de 
perplexa quando soube disso. Eu estava com 
uma gatinha para operar e tinha pago já, era na 
rede social, e quando soube eu fiquei assim ó, 
eu fiquei em choque, porque eu falei assim: Eu 
não posso acreditar que médico veterinário faça 
isso. 

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Faz, Infelizmente. 

 
A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - E as 

pessoas não sabem. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Explica direitinho, fazer o quê? 
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A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Antes de 
conhecer esse grupo, eu não sabia de nada 
disso.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Por favor, explica direitinho. 

O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Anestesias erradas.  

 
A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Essas 

cirurgias sem anestesia.  Essas anestesias que 
dão.  

Então, eu quero saber qual é a punição 
para o médico e como é que a população em si 
pode saber que isso acontece. Porque eu, até 
entrar nesse grupo, não sabia disso. E tem muita 
gente que tem bicho e não sabe e coloca os 
bichinhos na mão de profissional que se diz 
veterinário.  

E cadê a fiscalização que não vai atrás, 
não corre e não pune e não coloca para a 
população, para a população começar a saber 
que existem veterinários e veterinários 
também? Porque só aqui que a gente fica 
sabendo disso! Eu só fiquei sabendo dessa 
anestesia quando eu entrei no grupo, que eu 
fiquei chocada. Eu achei, assim, inadmissível. Eu 
não acreditei que veterinário fosse capaz disso.  

E eu acho, também, que deveria ir para 
as mídias, para a rede social, para qualquer 
lugar, para alertar a população que os bichinhos 
correm risco na mão de médico veterinário. 
Porque como você falou aí, agora, que pegaram 
um médico hoje. Por que o nome desse médico 
não pode ir para um lugar para gente se ver? 

  
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Não. Nós não pegamos. Nós 
trabalhamos em cima de um processo ético que 
está sendo desenvolvido. Nós não pegamos. Nós 
estamos trabalhando num processo ético que 
está sendo desenvolvido.  

Essa questão, por exemplo, quando você 
fala sobre a questão da punição, existe a 
punição. A punição ocorre. Ela ocorre quando 
ela, digamos, ultrapassa as capitulações. É feita 
a publicação, é pública. Está lá no Diário Oficial, 
vai estar, possivelmente, na página do conselho. 
Existe. O nome está lá da pessoa. O nome, o 
CRMV, a causa, o porquê que ele foi condenado, 
inclusive a penalidade dele. Então, isso ocorre, a 

gente faz. Tanto que estamos, hoje, por 
exemplo, desde sete horas da manhã lá dentro 
do conselho, exatamente trabalhando com uma 
série de processos éticos. 

Então, esse tipo de situação sobre 
anestesia intravenosa, ela é permitida. Existe a 
anestesia intravenosa, ela é feita. Porém, 
existem algumas etapas que são retiradas 
quando se quer diminuir o custo dessa 
anestesia. E essas etapas que eles pulam são as 
etapas que realmente levam o animal a uma 
condição de ser operado. Entende? Porque 
nessas medicações existe um custo mais alto. Eu 
dependo de uma bomba de infusão, eu 
dependo de uma bomba de seringa, eu dependo 
de experiência do próprio veterinário.  

Eu, por exemplo, como cirurgião, eu 
opero muito. Eu tenho, hoje, quatro 
anestesistas que trabalham juntos, um grupo de 
pessoas. Então, eu tenho uma das pessoas que 
ele só trabalha com o que a gente chama de 
Tiva, mas é um cara extremamente ético, 
extremamente experiente e trabalha com isso 
há anos. Inclusive, a gente até brinca que ele é o 
que mais ganha da equipe, porque ele cobra 
realmente um valor mais alto, até, do que os 
outros.  

E essa é a nossa preocupação com as 
campanhas. Porque se eu tenho lá trezentos mil 
para poder fazer para determinado número de 
animal... Por isso que a gente exige aqui na 962. 
Quando chega um projeto desse lá, nós 
queremos saber quanto que ele tem de verba, 
quantos animais que são pretendidos ser 
operados. Exatamente por isso. Porque às vezes 
ele tem lá um valor que dá para ele castrar dez 
animais e ele quer castrar cinquenta. Quanto 
maior o número que ele atingir, digamos, de 
satisfação de votos na rua, ele tem, digamos, 
um interesse muito grande. Não tenha dúvida 
disso.  

É isso é que nós ficamos em cima com a 
962, exatamente para não permitir que a pessoa 
monte um projeto e ela faça desse projeto... 
Uma coisa que era para castrar, digamos, 
duzentos, quinhentos animais, ela castra dois 
mil animais. Ou seja, ele não tem condições 
disso. Por que ele fez isso? Porque ele diminuiu, 
ele pulou as etapas. E uma clínica que deveria 
cobrar quatrocentos e cinquenta reais numa 
castração hoje - eu vou falar de valor hoje logo 
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aqui -, que é um valor que, digamos, conseguiria 
se manter, mas, automaticamente, tem-se 
muito problema até em receber esse valor. Eu 
tenho local que castra por cento e cinquenta 
reais. E quando chega nos meus ouvidos, eu 
falo: ele não tem como fazer nada nesse animal. 
Se ele for esterilizar o material dele dentro de 
uma autoclave de dez mil reais, se ele for 
comprar uma mesa que custa quinze mil reais, 
um foco cirúrgico que custa dez mil reais o 
aparelho, um monitor que custa hoje quase 
trinta mil reais, ele não vai sobreviver. Ele não 
vai. É uma coisa lógica, é uma coisa matemática. 
Ele não tem como sobreviver dentro de uma 
condição dela. Então, ele pula etapas. Ele não 
usa nada. Ele usa uma mesa, ele usa um vidro 
de soro, um equipo, um cateter e, como diz o 
ditado: Pau no burro! O bicho não vai acordar 
dali falando: Meu amigo, você quase me matou 
de tanta dor. Acabou. Entende? 
 Então, esse é um grande problema que a 
gente tem sobre isso. (Pausa) 

Inalatória é outra história. Dependo de 
um aparelho de anestesia inalatória, dependo 
de medicação. Aí é uma outra coisa. É o que eu 
falo: para se usar da forma que deve ser feita, 
digamos dentro de um protocolo correto, com 
anestesia inalatória, com isoflurano, seja alguma 
coisa até mais econômica e tudo, mas que a 
gente tenha ali dentro um profissional que 
entenda de anestesia. Então, isso é uma 
exigência que a gente faz. A gente pede que ele 
monte um projeto, apresente para a gente um 
projeto. 

A 962 fala unicamente disso, ela não fala 
muito mais do que isso. Ela só quer que a 
pessoa... (Pausa) 

Exatamente, ela só quer que os 
projetos... Mesmo assim, uma delas é sobre 
outra coisa. (Pausa) 

Que ele apresente um projeto para a 
gente e fale: Olha, nós temos quinhentos mil 
reais, nós vamos castrar dois mil animais. Tá. 
Beleza! Ótimo! Então é compatível aqui com o 
valor. Tudo bem. Agora queremos ver quanto 
animais, qual o tempo que você tem esse 
projeto. Ah, quero esse projeto em dois anos! 
Beleza. Qual a sua estrutura? São coisas fáceis, 
e, lógico, a gente já tem isso pronto. A gente é 
prático para isso. A gente resolve isso em uma 

hora e meia de conversa. A gente resolve essa 
962 sem problema nenhum, tá? A gente atende.  
 Outro detalhe, a Prefeitura de Vitória 
realmente desenvolveu um projeto aqui no 
estado, e acho que castrou perto de três mil 
animais.  
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Você deu a resposta da... 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Espera aí, é rapidinho, doutor, está 
acabando. 
 Ações; ações educacionais; tempo; 962; 
sofrimento; passos; custo das medicações; 
custos;... Acho que é só isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - A Elbamar quer complementar. Ela 
quer complementar. 
 
  A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Quero 
fazer uma consideração aqui. Espera um 
pouquinho, Evandro, por favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Você ficou satisfeito com a resposta? 
(Pausa) 

Ok. 
Elbamar quer complementar. 

 
 A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Isso. 
 
 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Só achava 
que a informação desse anestésico deveria ser 
mais ampla para a população toda, porque a 
gente fica muito limitada. Só soube depois que 
entrei no grupo, e isso me deixou muito 
chocada. Poderia ter matado a minha gatinha. 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - É o que falo...  
 
 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Porque foi 
por valores que eu vi. 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Exatamente. 
  
 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Porque 
tenho uma porção de gatos na minha rua que 
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queria castrar. Quando vi isso, falei: Não! Deixa 
eles aqui que eu me viro, dou meu jeito! 
 

 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - A gente não pode anunciar, por 
exemplo, que determinados tipo de medicação 
é proibido, porque não é proibido o uso. Ela só 
precisa ser usada de uma forma correta. Então, 
se ele faz... 
 

 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Mas já que 
é uma coisa que faz mal, deveria ser anunciada, 
porque as pessoas ficam precavidas. Eu fiquei 
precavida. 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Por exemplo, quem é médico sabe 
disso aqui. A lista é enorme. Não tenho como... 
Vou pegar desde Fentanil, desde Quetamina, 
desde Xilazina, desde não sei o quê. São muitas 
combinações que podem ser feitas, que você 
consegue, digamos assim, atingir um ponto 
anestésico real, digamos, para você conseguir 
fazer um procedimento com essas combinações. 
Só que eles pulam algumas dessas etapas 
porque... Nas combinações o que eles fizeram? 
Eles pegaram algumas medicações e pegaram as 
mais caras, digamos as que são mais funcionais, 
e as retiraram. 
 
 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Eu entendo, 
doutor. 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - Estou falando de uma forma bem 
mais grossa para você... 
 
 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Sim. É uma 
questão até de educação, porque a partir do 
momento em que a população reconhece que 
tal clínica faz dez, quinze castrações num dia, 
castração social, por cento e cinquenta reais, a 
pessoa, do outro lado, vai se conscientizar de 
que ali você vai porque você quer. Foi assim que 
eu fiz. Eu não fiz! Quando eu soube eu não fiz. 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - A gente tentou criar um selo. A gente 
tentou criar um selo. 
 
 A SR.ª SHIRLEY DE ARAÚJO - Então, se a 
pessoa não educar a população, botar aquilo 

para as pessoas saberem, a pessoa vai 
mandando. Não está sabendo que existe um 
anestésico mais barato, que vai diminuir... 
 
 O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 
CHAGAS - O maior número de veterinários, 
digamos, quando faz o comentário de que, às 
vezes, o próprio protetor é mal visto dentro de 
uma clínica e aquela coisa toda... Esses 
veterinários chegam a esses comentários, vou te 
falar o porquê disso. Eles ficam muito chateados 
com o protetor quando, às vezes, por exemplo, 
ele vai ali e tenta explicar para ele que ele vai 
cobrar quatrocentos e cinquenta reais no 
procedimento dele, e o protetor fala para ele 
assim: Pô, mas fulano de tal faz por cento e 
cinquenta.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Gilton quer falar. 

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Isso, para ele, já matou o negócio.  

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Doutor Gilton quer falar. Só um 
minutinho, porque ele não falou nada até agora, 
e ele quer falar. 

 
O SR. GILTON ALMADA - O meu nome é 

Gilton Almada. Estou representando, aqui, o 
doutor Nésio, secretário de Estado da Saúde. 

Já foi falado muito sobre a questão da 
política pública, não é? Não vou voltar nesse 
assunto, mas eu queria trazer uma experiência 
por conta de eu ser... Sou médico veterinário. 
Inclusive fui professor do Borsoi. Pra mim é 
Borsoi, porque já foi meu aluno. Hoje é doutor 
Anderson Borsoi, mas, Borsoi. 

Em 1992, entrei na prefeitura de Vitória 
como concursado, e lá tinha um consultório. 
Então, a gente tem que tomar muito cuidado 
com o modelo que vai se propor para a questão 
da assistência. Na época, trabalhava com 
atendimento clínico dos animais, e tinha outro 
médico veterinário lá, também, e a gente fazia 
atendimento clínico. E o que é que acontecia? 
Como ficava no Forte São João, onde fica a 
Secretaria Municipal de Saúde, a gente atendia, 
das pessoas que não têm poder aquisitivo, só as 
do entorno, dali, por quê? Porque as pessoas 
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não têm como se deslocar, não têm carro, não 
têm uma série de coisas para se deslocar. E 
como é Sistema Único de Saúde, acabava 
atendendo muita gente que podia pagar. Por 
conta da localização, estava ali, eu não consegui 
atender a população carente da grande São 
Pedro, por exemplo, os animais dessa 
população. Enfim, a grande Maruípe também, 
que tem uma população carente e que precisa 
desse atendimento gratuito, precisa de um 
atendimento por conta da dificuldade financeira 
que tem. Então, a gente tem que tomar muito 
cuidado com o modelo que se vai plantar, uma 
discussão sobre dar assistência: se vai ser num 
local fixo, num local só, se vai ser itinerante, 
enfim, discutir muito bem isso, para não ter esse 
problema. 

A outra questão é a seguinte, e, aí, vou 
responder ao colega: fui coordenador do Centro 
de Controle de Zoonoses de Vitória de 1998 até 
2006 - Isso! Quando fui para a Secretaria de 
Estado da Saúde - e, aí, como trabalhava na 
UVV, levei para lá o mutirão de castração. 
Então, a castração, eu levei para o Centro de 
Controle de Zoonoses. Realmente, não sei o 
número, não tem registro do número, mas foi 
muita castração. A gente fez trabalho de 
mutirão de castração, envolvendo os 
professores da UVV, os médicos veterinários 
que trabalham com clínica, como voluntários. 
Muitos foram voluntários. Era num sábado, 
domingo... A gente trabalhava muito. Não sei se 
o Borsoi participou de algum mutirão desses, 
com os alunos também participando como 
voluntários. A gente castrou muitos animais. 

Lógico que a eficácia não foi tão boa. 
Mas, depois que eu saí da coordenação da 
Veterinária - hoje eu sou só professor, lá; 
continuo como professor do curso de Medicina 
Veterinária e Medicina - mudou a política da 
UVV e não fazem mais mutirão de castração. E, 
aí, também, no Centro de Controle de Zoonoses 
de Vitória, na época em que eu era 
coordenador, montei a sala de cirurgia, que 
tinha uma restrição muito grande porque era 
pequena, era uma médica veterinária só, a 
doutora Ana Maria Ramos; só no horário da 
manhã. Mas, era o que tinha, o que era possível 
fazer. E a gente fazia. O melhor que a gente 
podia fazer era aquilo, e fazia. Também houve 
mudança na política do município e, aí, não sei 

quando fechou, lá, esse serviço. A gente tinha 
um trabalho da castração encaminhado pelas 
equipes de Saúde da Família. Então, era 
direcionado, através das visitas dos agentes de 
saúde, ia às casas das pessoas, e levavam, 
encaminhavam os animais, seja no mutirão ou 
na rotina da castração. Então, é possível fazer, 
sim. Não é uma eficácia como a gente gostaria 
de fazer, mas é possível fazer, desde que queira 
fazer. 

A gente participou de mutirão com a 
Universidade de Vila Velha em Santa Teresa. 
Fizemos, acho, três ou quatro mutirões em 
Santa Teresa, no município de Santa Teresa. 
Fomos a Guarapari; fomos a Itaúnas, porque 
tinha uma questão do meio ambiente, do 
parque, preocupado com a relação dos cães e 
gatos com os animais silvestres do parque de 
Itaúnas. Então, a gente fez um trabalho com os 
cães, em Itaúnas. A gente ficou no parque de 
Itaúnas e nunca deu problema nenhum de 
problema de pós-operatório. Nunca! Porque a 
gente teve todo o cuidado durante a cirurgia. A 
estrutura era improvisada, mas dentro os 
cuidados eram feitos por colegas médicos-
veterinários. Eu castrei. Minha área é saúde 
pública, mas eu castrei macho porque é muito 
mais fácil castrar macho do que fêmea. Nunca 
me aventurei a castrar fêmea, abrir o abdômen 
porque há muitos anos que eu não faço mais 
cirurgia. Fui clínico por um bom tempo, mas fiz 
castração para poder participar desse mutirão.  

Fomos, como eu falei agora, a Guarapari, 
a Santa Maria de Jetibá - fizemos um mutirão de 
castração com a prefeitura, um trabalho da 
prefeitura. A Prefeitura de Santa Teresa chegou 
a comprar material cirúrgico, muito material 
cirúrgico para fazer mutirão, uma parceria do 
Município de Santa Teresa com Santa Maria de 
Jetibá. E aí a gente reveza os mutirões com eles 
lá, por conta da utilização do material, que é era 
um material... Para fazer mutirão de castração 
precisa de muito material cirúrgico, caixas e 
mais caixas de material cirúrgico. Então, eu 
queria trazer essa experiência, como médico 
veterinário.  

Eu trabalho na Secretaria de Estado da 
Saúde, como eu falei, no Setor das Emergências 
em Saúde Pública - surtos e epidemias. E agora a 
gente está inclusive organizando o programa de 
saúde para a questão da esporotricose. Estamos 
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trabalhando com essa questão da esporotricose, 
junto com o Cosemes, que é o Conselho de 
Secretários Municipais de Saúde, porque, como 
Doutor Hércules falou, a coisa acontece é no 
município. Não adianta a Secretaria de Estado 
da Saúde fazer alguma coisa, ela pode fazer o 
quê? O que fica ao alcance da Secretaria de 
Estado é o Laboratório Central, que está se 
organizando para fazer exame tanto dos 
humanos que já faz, quanto também dos 
animais porque não adianta fazer só dos 
humanos. Como é que você faz aí o 
monitoramento de uma doença como essa, sem 
fazer o diagnóstico dos animais? 

Também o Lacen não dá conta de fazer 
tantos exames, então estão fazendo já uma 
proposta de uma rede de laboratórios com 
instituições, os cursos de Medicina Veterinária 
que tem aí espalhados. Você tem Castelo, tem 
em Santa Teresa, tem em Colatina, vários cursos 
de Medicina Veterinária, o Centro de Controle 
de Zoonoses, para fazer o diagnóstico 
laboratorial. Tudo organizado, participando de 
uma rede com o Laboratório Central da 
Secretaria de Estado da Saúde. 

Então, em nome do doutor Nésio, trazer 
o que a gente tem trabalhado. É uma questão 
da dificuldade porque o próprio Ministério da 
Saúde não reconhece a questão do bem-estar 
como uma prática da Saúde e fica um deixa que 
eu deixo com o Meio Ambiente. Não se sabe 
quem é que vai tomar conta disso aí. O próprio 
Governo Federal não traz a política, mas não 
quer dizer que aqui, no Governo Estadual, a 
gente não possa fazer, como o Doutor Hércules 
está coordenando, trazendo essa bandeira aqui 
junto com vocês, junto com o Conselho Regional 
de Medicina Veterinária. Eu faço parte da 
Comissão de Saúde do Conselho de Medicina 
Veterinária que, inclusive, tem trabalhado junto 
com a Secretaria de Estado da Saúde também 
nessa questão da esporotricose. Ok? 

Uma boa noite a todos. Estou à 
disposição para responder alguma pergunta se 
houver necessidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito obrigado.  

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Doutor 

Hércules, é com relação ao subsecretário de 

Saúde. Porque é importante ouvir dele. Achei 
maravilhoso o seu TBT e tudo que você fez para 
trás, no município de Vitória. Agora eu gostaria 
de saber o que o Estado está fazendo em 
termos de convênio com os municípios para as 
castrações? Se tem sido feito, se tem sido 
pensado, e se tem sido pensado, o que tem sido 
pensado? 

 

O SR. GILTON ALMADA - Existe uma 
questão do recurso do SUS não poder ser 
utilizado para castração. Então, existe uma 
proibição do recurso público. Inclusive alguns 
municípios estão utilizando recursos próprios 
quando fazem alguma coisa, conseguem fazer, 
porque o do SUS não pode ser utilizado. Então, 
tem uma dificuldade nesse sentido, uma 
limitação por conta da legislação. 

 

A SR.ª KAREN YURI KATO UEZONO - Por 
favor, no caso, a UVV fica em Vila Velha. Existe 
alguma possibilidade de firmar uma parceria com 
a Coordenação de Bem-Estar Animal para também 
participar de um projeto tão maravilhoso que foi 
feito em Santa Teresa, Vitória e em outros 
lugares? 

 
O SR. GILTON ALMADA - Assim, hoje eu 

sou só professor. Já fui coordenador de curso lá, 
então existe uma outra política, outro grupo que 
está lá na coordenação. Acho que tem que ir lá 
conversar com a coordenação do curso para ver 
como pode ser feito isso. É uma coordenação que 
está aberta, tem as limitações porque é uma 
instituição privada e tem a sua política interna, 
mas está aberta. Inclusive, como já foi falada, a 
questão do aproveitamento para o aluno é muito 
grande. O aluno inclusive vivenciar esta prática de 
estar em contato com a população, de levar o seu 
trabalho junto à população. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Obrigado, doutor Gilton. 

Alguém mais quer fazer alguma pergunta? 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Eu. Uma 

consideração...  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Elbamar, por gentileza. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Na sua fala 

e também na do doutor Anderson, a respeito da 
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chipagem, Vitória tem isso, né, Gilton?  Vitória 
tem a chipagem, né? 

 
O SR. GILTON ALMADA - É, mas é só para 

equinos. É só para animais de grande porte. 
 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Não, não, 

não. Já tem do pequeno. Eu mesma coloquei chip 
em dois. Dois animais, dois cachorros. No Centro 
de Zoonoses, Vitória. Estamos falando de 
município. 

 
O SR. GILTON ALMADA - É. Pelo menos, 

assim, até onde eu sei, era para animais de grande 
porte, não tinha para cão. Cão era só a 
plaquetinha, que é antiga, inclusive.  

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Não, não.  Já 

tem em Vitória. 
 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Aliás, esta 

é a proposta do conselho nas cinco mil castrações 
que o município quer fazer, que inclua a 
microchipagem. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Isso. 
Já tem em Vitória. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Espera um pouquinho. Deixa, a palavra 
está com a Elbamar. Só um minutinho, por favor. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - E eu 

também quero falar a respeito de conselho, gente. 
Eu sou de conselho, eu sou do CPV, que é um 
Conselho Popular de Vitória, mas eu também sou 
do Conselho Municipal da Assistência Social de 
Vitória. E os conselhos são os espaços 
democráticos onde a gente consegue as políticas 
públicas.  

Então você, minha amiga, que não 
conseguiu, que fez a sua reclamação lá, realmente 
vá ao conselho, participem, porque nos conselhos 
é onde a gente consegue o mínimo da política 
pública. 

E quanto à provocação, nós temos que 
provocar o poder público sim. Foi isso que eu fiz 
como diretora do bem-estar animal do CPV de 
Vitória, foi isso que eu fiz na Câmara de Vitória e 
foi isso que eu vim aqui fazer com a Comissão de 
Saúde. 

E eu, Gilton, que já trabalhei com você lá 
na Sesa, fiquei muito feliz de te ver aqui porque o 

seu trabalho é apaixonante. Então, eu tenho uma 
consideração muito grande com o Gilton Almada e 
fiquei muito feliz. 

Essas são as minhas considerações. 
E, gente, participe de conselho municipal, 

você, quem é de Cariacica, Serra já teve uma 
audiência pública. Então, jogo para você, Diego, vá 
à Câmara e peça uma audiência pública. Eu tenho 
certeza de que você vai conseguir e é ali que nós 
temos que provocar mesmo. 

Muito obrigada. 
 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Presidente, 

só para esclarecer. Você já levantou inclusive a 
bola. O município de Vitória não tem o Conselho 
Municipal de Bem-Estar Animal. 

 
 A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Sim, eu... 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Entendeu? 

Este é o desafio que nós temos em Vitória. Vila 
Velha já tem. E em Vitória, nós sequer temos. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Sim, é o 

único no estado.  
 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Doutor 

Hércules, olha que loucura é: quem trata do bem-
estar animal é o Conselho de Assistência Social, 
mas quem tem a rubrica é a Subsecretaria de 
Meio Ambiente com a Subsecretaria de Bem-Estar 
Animal. Assim, nem está no conselho. No 
Comdema não se pode discutir a causa animal.  
 

A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Sim. 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Está lá no 

escopo do Comdema, no Conselho Municipal de 
Meio Ambiente você não pode discutir o bem-
estar animal. Nós não podemos nem atuar com os 
conselhos. 

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - É. E é uma 

questão que nós temos que levantar com os 
nossos deputados federais porque a lei de 2017, 
que diz que o Estado e seu município tem que 
cuidar dos seus animais em situação de rua, ela 
tem dois vetos. E aí, não se sabe qual é o 
direcionamento que se dá a respeito das 
castrações, se é a Secretaria de Saúde, se é o 
Ministério da Saúde ou o Ministério do Meio 
Ambiente. E isso aí não foi esclarecido, então o 
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Meio Ambiente joga para a Saúde; Saúde joga 
para o Meio Ambiente e fica nisso aí.  

A gente tem que começar a cobrar dos 
nossos deputados federais e senadores uma 
resposta a respeito. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Muito bem, estamos quase chegando ao 
final da nossa audiência. Quero perguntar ao 
nosso subsecretário Elber dos Reis Tesh se quer 
fazer alguma consideração. 

 
O SR. ELBER DOS REIS TESH - Quero sim. 

Acho bem pertinente o que a Elbamar falou. Acho 
que o espaço muito importante de vocês, 
realmente, são os conselhos.  

Em Linhares, nós fizemos uma 
movimentação e conseguimos um espaço dentro 
do Conselho Municipal de Meio Ambiente. A 
Prefeitura, a Secretária Municipal de Meio 
Ambiente vai criar um departamento de bem-
estar animal, vai começar uma fiscalização. 
Interessante que é autossustentável: a fiscalização 
começa a multar, a multa vai para o Fundema e o 
Fundema sustenta o trabalho. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Conclui, por favor. 

 
O SR. ELBER DOS REIS TESH - E essa 

questão de competências, também, normalmente 
a gente lida o seguinte: Saúde cuida de zoonoses, 
então a castração visando à questão de zoonose, e 
o Meio Ambiente é o bem-estar animal.  

Mas eu concordo que poderia haver uma 
intervenção, uma definição melhor em nível 
federal, porque ainda gera confusão, ainda a 
gente fica meio perdido. 

Com relação à competência de esferas, 
nós temos a Lei Complementar Federal 140/2011, 
que estabelece que animais silvestres de vida 
livre, competência do Ibama; animais silvestres de 
cativeiro, competência do Iema; e animais 
domésticos é competência dos municípios. Então, 
queria deixar claro isso.  

Mas, de qualquer forma, gente, o que 
falei, eu particularmente, enquanto cidadão, sou 
militante também. Se o deputado quiser criar uma 
frente parlamentar específica sobre isso, pode 
contar comigo. Se quiser evoluir nesse assunto, 
pode contar comigo. Estou à disposição. 

Boa noite a todos. 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito obrigado, secretário.  

Vamos ouvir o doutor Eduardo Passamani 
Galvão, delegado da Delegacia de Proteção ao 
Meio Ambiente e Patrimônio Cultural do Núcleo 
de Proteção ao Meio Ambiente. Pois não. 

 
O SR. EDUARDO PASSAMANI - Agradeço aí 

a oportunidade. Sempre que venho a esta Casa 
conheço um pouco mais dos protetores. Acho que 
eles têm um papel importante nesse serviço de 
proteção aos animais. Acabo conhecendo mais um 
do que o outro, mas coloco a delegacia à 
disposição, a gente está sempre trabalhando 
muito junto com vocês. Na verdade, a gente 
trabalha para a população, mas trabalha muito 
com a colaboração e para vocês. 

Então, a delegacia está à disposição. A 
gente tem o Núcleo. Realmente, a gente gostaria 
de poder fazer mais, mas as portas estão abertas, 
o que a gente puder fazer para ajudar... A Polícia 
Civil está colocando à disposição tanto dos 
protetores, quanto da população, e dos deputados 
para enfrentar o tema. Muito obrigado. Boa noite! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Muito obrigado. Vamos ouvir doutor 
Anderson, que representa aqui o Conselho 
Regional de Medicina Veterinária. 

 
O SR. ANDERSON MÁRCIO BORSOI 

CHAGAS - Boa noite. Agradecer a oportunidade de 
poder deixar um pouquinho mais claro alguns 
detalhes; e também colocar o Conselho de 
Medicina Veterinária do estado do Espírito Santo à 
disposição para que a gente possa sempre 
conversar. A gente vai estar disponível para os 
projetos. Os projetos que tiverem interesse que 
venham do poder público, que venham de algum 
outro órgão, a gente vai estar sempre disponível 
para poder discutir, ir além e orientar a estrutura 
para que a coisa funcione de uma forma correta. 
Então, a gente se coloca realmente à disposição 
para trabalharmos juntos pela causa. Boa noite! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito bem. Obrigado.  

Doutor Gilton quer fazer alguma 
complementação? Satisfeito. 

 
O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Senhor 

presidente, eu gostaria de fazer uma questão de 
ordem.  
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  O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Pois não. 

 
 O SR. EVANDRO FIGUEIREDO - Nós 
ouvimos aqui o Estado. O Estado se mostrou e se 
fez presente. Agora eu gostaria que esta audiência 
pública se desdobrasse para os municípios da 
Grande Vitória, que a Comissão de Saúde pudesse 
convocar cada município para que eles pudessem 
dizer o que eles estão fazendo para o controle da 
situação dos animais de rua. Acho que seria 
importante, porque a gente já ouviu o Estado e, 
agora, gostaríamos de ouvir os municípios da 
Grande Vitória.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito bem. Nós faremos. Vamos combinar 
com vocês, marcar uma data e solicitar de todos 
os municípios, os setenta e oito municípios, a 
presença aqui na Casa, para a gente discutir mais 
e ouvir o contraditório. São importantes algumas 
opiniões divergentes, foram ótimas, porque é 
assim que a gente vai chegar a um sucesso 
melhor. 

Elbamar, que solicitou esta audiência, quer 
fazer mais alguma complementação, falar mais 
alguma coisa? Estamos chegando ao nosso final.  

 
A SR.ª ELBAMAR CAVERSAN - Eu só quero 

estar agradecendo a todos que vieram, que 
participaram. Agradecer à Casa em nome do 
Doutor Hércules, da Comissão de Saúde.  

Como eu já disse ao Gilton, que é da 
Secretaria Estadual de Saúde, Meio Ambiente, 
conselho, falando assim Conselho Regional de 
Medicina Veterinária do estado e, por fim, a 
delegacia, em nome da delegacia, o delegado do 
Meio Ambiente.  

Eu acho que é só provocando e a gente 
participando. Não só provocar. Temos que estar 
participando efetivamente também, para que isso 
saia do papel, para que a gente consiga ter 
sucesso, fomentar essas discussões. Eu acho que é 
muito importante.  

Só queria colocar o que o Gilton falou, esse 
nome é uma palavrinha: esporotricose, que é uma 
doença que estamos com um surto na Grande 
Vitória. Eu levei isso para o Conselho Municipal de 
Assistência Social, provocando a assistente social 
do abrigo de idosos, porque foi dito, teve uma 
fala, dentro da audiência municipal, que a pessoa 
falou que lá no abrigo de idosos estariam com 
essa doença e foi passado por humano. E aí é 

onde que eu falo: se estiver cuidando dos animais, 
vai ter menos gasto com a saúde humana. Está 
bom? Muito obrigada a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 

MDB) - Muito bem. Nós estamos chegando a 
quase três horas de audiência. É pouco ainda pelo 
trabalho que vocês fazem. 

Da minha parte, eu acato a sugestão do 
Evandro, eu quero saber se vocês acatam 
também, de a gente fazer uma audiência 
chamando todos os municípios. Só que o horário, 
Evandro, deveria ser na parte da tarde, porque o 
pessoal vem do interior e vai ser difícil para 
retornar às dez horas da noite. Mas, pela parte da 
tarde, porque de manhã talvez fique difícil para se 
deslocar dos pontos mais longínquos do estado. 
Então, na parte da tarde, nós vamos ver uma data, 
combinar com vocês.  

Quero dizer também que desta audiência 
será feita uma ata. Essa ata será encaminhada a 
vocês todos e também para quem se interessar 
pode entrar em contato com a Comissão de Saúde 
que a gente vai fornecer uma ata para todos. E 
vamos mandar cópia para as autoridades sobre o 
assunto que foi debatido aqui.  

Mais uma vez eu quero inicialmente 
agradecer a Deus por a gente está aqui discutindo 
bem-estar animal. Eu já disse no início, quem tem 
amor ao animal, imagina ao ser humano. 

E agradecer a Deus; agradecer ao meu 
gabinete que organizou essa audiência; à 
Comissão de Saúde; aos seguranças que estão 
aqui também até este momento; ao serviço de 
som da nossa querida TV Assembleia; à 
Taquigrafia, que ficou aqui até agora registrando o 
que nós falamos; agradecer ao pessoal da limpeza, 
que são os invisíveis que vêm aqui e deixam tudo 
limpinho para a gente. Vocês não veem, mas não 
podemos nos esquecer deles. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão. Antes, 
porém, convido a todos os senhores e senhoras, 
os membros da nossa comissão para próxima, que 
será ordinária e regimental, aqui, terça-feira, nove 
da manhã. E convido a todos que possam 
comparecer toda terça-feira, nove da manhã, aqui 
mesmo, onde a Comissão de Saúde se reúne. 

Muito obrigado. Boa noite e abraço a 
todos. 

 
 (Encerra-se a reunião às 

21h59min) 
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