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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
GABINETE DO DEPUTADO MARCELO SANTOS 

 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 

Nº 149/2019 
 

Acrescenta item ao Anexo Único 
do Decreto legislativo nº 148, de 
12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão 
Espírito-Santense ao Senhor 
CARLOS AUGUSTO DE ALMEIDA 
NETO. 

 
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, passa a 
vigorar acrescido de item com a seguinte 
redação: 
 
“Concede o Título de Cidadão Espírito-Santense 
ao Senhor Carlos Augusto De Almeida Neto” 
 
Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor 
na data de sua publicação. 
 

SALA DAS SESSÕES, em 20 de novembro 
de 2019. 
 

Deputado MARCELO SANTOS 
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa 

 
 

JUSTIFICATIVA 
 

Carlos Augusto de Almeida Neto, nascido no Rio 
de Janeiro em 1987, mas residente no Espírito 
Santo há 30 anos, fixando suas raízes na Capital 
deste Estado. É Graduado em Comunicação 
Social, com especialização em Jornalismo, pela 
Universidade Federal do Espírito Santo em 2013. 

Atuou como repórter do jornal A Tribuna e 
como jornalista-chefe da Rádio América. 
Exerceu função de assessor de comunicação na 
Câmara dos Deputados e na vice-governadoria 
do Estado do Espírito Santo. Atuando de forma 
autônoma com o objetivo de resguardar o 
direito do cidadão de acesso à informação e 
liberdade de expressão, sendo sua 
representatividade marcada pela luta e 
dedicação à divulgação das notícias relevantes 
ao Estado onde reside. Atualmente é assessor 
de comunicação na Assembleia Legislativa, 
destacando-se pela coragem, zelo e 
comprometimento, tanto em sua vida 
particular, quanto em sua carreira profissional. 
 
 

 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.731 

 
Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 

Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 
nº 5.909, de 05 de fevereiro de 2019. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 15/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de 
2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.909, de 
05.02.2019, para, apurar as recorrentes 
denúncias de maus-tratos contra animais no 
Espírito Santo, inclusive com relatos recentes de 
cães mantidos amarrados, abandonados sem 
comida e sem proteção no bairro Jardim 
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Camburi e casos de gatos envenenados no 
Bairro São Pedro, em Vitória, fatos amplamente 
divulgados na imprensa local, ante o grande 
interesse da população que busca pelo término 
desses atos de crueldade contra animais 
indefesos.  
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.732 

  
Prorroga prazo da Comissão Parlamentar de 

Inquérito, criada pela Resolução nº 5.917, de 25 
de fevereiro de 2019, e aditado pela Resolução 

nº 5.954, de 19 de março de 2019. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
30, inciso II e art. 59 do Regimento Interno, 
aprovado pela Resolução nº 2.700, de 15 de 
julho de 2009, de acordo com a aprovação do 
Requerimento nº 16/2019, na Sessão Ordinária 
do dia 20 de novembro de 2019, promulga a 
seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica prorrogado o prazo dos trabalhos 
desta Comissão Parlamentar de Inquérito, 
criada pela Resolução nº 5.917, de 25.02.2019, e 
aditado pela Resolução nº 5.954 de 19.03.2019, 
por mais 360 (trezentos e sessenta) dias, para,  
apurar e investigar denúncias a respeito da 
legalidade dos TCA 035/2018 - VALE S.A, TCA 
036/2018 - ArcelorMittal e da Licença de 
Operação 123/2018 - VALE S.A, e se atendem ao 
interesse público e aos princípios de proteção 
ao meio ambiente, bem como investigar a forma 
como o Instituto Estadual de Meio Ambiente 
(IEMA) libera projetos a serem executados e 
também investigar irregularidades na emissão 
dos chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 

Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.733 
  

Autoriza a Transposição do prazo da Comissão 
Parlamentar de Inquérito, criada pela Resolução 
nº 5.917, de 25 de fevereiro de 2019, e aditado 

pela Resolução nº 5.954, de 19 de março de 
2019. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI, combinado com o artigo 59, § 12 do 
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009, de acordo com a 
aprovação do Requerimento nº 17/2019, na 
Sessão Ordinária do dia 20 de novembro de 
2019, promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica autorizada a utilização na Sessão 
Legislativa de 2020 (Segunda Sessão Legislativa 
Ordinária da Décima Nona Legislatura), o prazo 
de funcionamento da Comissão Parlamentar de 
Inquérito, criada pela Resolução nº 5.917, de 
25.02.2019, e aditado pela Resolução nº 5.954, 
de 19. 03.2019, para, apurar e investigar 
denúncias a respeito da legalidade dos TCA 
035/2018 - VALE S.A, TCA 036/2018 - 
ArcelorMittal e da Licença de Operação 
123/2018 - VALE S.A, e se atendem ao interesse 
público e aos princípios de proteção ao meio 
ambiente, bem como investigar a forma como o 
Instituto Estadual de Meio Ambiente (IEMA) 
libera projetos a serem executados e também 
investigar irregularidades na emissão dos 
chamados Documentos de Origem Florestal 
(DOF) e a possível inexistência de regular 
fiscalização do órgão responsável por isso, o 
Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal 
(IDAF). 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ERRATA 
 

Na Resolução Nº 6709, publicada em 
14/11/2019, em nome do homenageado 
MAXIMILIANO LADEIRA DA SILVA. 
 

onde se lê: 
 
“[...] Cavaleiro [...]” 
 
leia-se: 
 
“[...] Oficial [...]” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 

de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 2300 
 

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, LETTYCIA MENEGUELI 
MAESTRI SILVA, do cargo em comissão de 
Supervisor Administrativo da Escola do 
Legislativo, código SAEL, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2301 

 
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, FRANCIELLY RAMOS DE 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 

da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2302 

 
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, ZULEICA NALI, do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 2303 

 
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 
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de 1994, LETTYCIA MENEGUELI MAESTRI SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2304 

 
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, PALEVA ALVES DE PAULO, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor 
Administrativo da Escola do Legislativo, código 
SAEL, da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 2305 

 
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, NATHALIA CAROLINE ALMEIDA 
SCHNEIDER para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
novembro de 2019. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

ATO Nº 2306 
 

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, RENATO RIBEIRO, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 20 de 
novembro de 2019. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 

Fica rescindido, a partir de 21/11/2019, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e a 
estagiária do Centro Universitário Espírito-
Santense, VANESSA BARBOSA BARCELOS. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
20 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 286 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
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atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

203269 
ANA FLAVIA 
PEÇANHA DE 
AZEREDO 

2019 
19/11/2019 

a 
03/12/2019 

28/02/2020 
a 

13/03/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

207791 
DULCINEIA 
MARTINS 
ABREU 

2019 
02/01/2020 

a 
31/01/2020 

02/03/2020 
a 

31/03/2020 

30 (trinta) 
dias 

207913 
EDVANDER 
ARAUJO 
NEPOMUCENO 

2019 
21/11/2019 

a 
20/12/2019 

21/10/2020 
a 

19/11/2020 

30 (trinta) 
dias 

209590 
INGRID 
WELIDA 
JANUÁRIO 

2019 

06/12/2019 
a 

20/12/2019 
e 

16/07/2020 
a 

30/07/2020 

06/01/2020 
a 

04/02/2020 

30 (trinta) 
dias 

209140 
JORGE LUIZ 
PONTINI 
CARRETTA 

2018 
18/11/2019 

a 
02/12/2019 

25/11/2019 
a 

09/12/2019 

24 (vinte e 
quatro) dias 

restantes 

207791 
JOSE LUCIANO 
FERNANDES 
LIMA 

2019 
07/02/2020 

a 
21/02/2020 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 

15 (quinze) 
dias 

restantes 

209394 
LAURA 
FERNANDA 
SCHULTZ 

2018 
19/11/2019 

a 
18/12/2019 

06/12/2019 
a 

20/12/2019 
e 

27/02/2020 
a 

12/03/2020 

30 (trinta) 
dias 

209213 

RAFAEL 
HENRIQUE 
GUIMARÃES 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 

2019 

02/01/2020 
a 

16/01/2020 
e 

20/07/2020 
a 

03/08/2020 

20/07/2020 
a 

18/08/2020 

30 (trinta) 
dias 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

19 de novembro de 2019. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

JOEL RANGEL 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 21.11.19 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 REUNIÃO ORDINÁRIA Comissão de Agricultura 

03h45 AUDIÊNCIA PÚBLICA Frente Parlamentar de Valorização da Enfermagem 

06h20 REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA 

Comissão de Saúde 

07h00 DIA DE CAMPO NA TV O programa Dia de Campo na TV vai falar sobre Segurança 
Alimentar e Agricultura Sustentável. A erradicação da fome e a 
busca pela agricultura sustentável faz parte de pesquisas realizadas 
pela EMBRAPA, que possuí relação direta com a produção de 
alimentos e a erradicação da fome. A erradicação da fome no  
mundo é um dos grandes desafios globais, no que demanda 
estatísticas locais. A Embrapa trabalha com linhas de pesquisas 
voltadas para nutrição, saúde e alimento seguro. Promovendo 
também a nutrição social e nutritiva da agricultura familiar, povos e 
comunidades tradicionais, com  valorização de seus produtos e o 
modo de fazer. Assista também outras matérias 

07h35 A GRANDE REPORTAGEM Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo 

08h00 STJ NOTÍCIAS Veja no STJ Notícias dessa semana: STJ considera ilegal a prisão por 
descumprimento de delação premiada.  Assistência médica 
domiciliar não pode ser excluída pelos planos se saúde, sem que 
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cada caso seja previamente analisado. E ainda, os cuidados com a 
transferência de veículos 

08h45 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

09h00 AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 
COMISSÃO DE FINANÇAS 

Prestação de Contas do Secretario de Estado da Fazenda 

10h00 REUNIÃO ORDINÁRIA (V) Comissão de Infraestrutura 

12h00 A GRANDE REPORTAGEM Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo 

12h30 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

13h00 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo 
virtual, exposições itinerantes e um livro. Amante das 
artes, Catherine Beltrão pediu doação de obras para os 
participantes do catálogo e encarou o segundo desafio: um museu 
cheio de arte e tecnologia. Enquanto não formaliza o espaço físico, 
ela leva as obras em exposições itinerante 

13h30 CONEXÃO ELEITORAL Saiba mais sobre o novo sistema de filiação partidária. Conheça o 
projeto Eleitor do Futuro e o trabalho da Justiça Eleitoral em ano 
de eleições 

14h00 CIÊNCIA E LETRAS Estudos Africanos 

14h30 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 REUNIÃO DA FRENTE (V)  
PARLAMENTAR 

Defesa dos Rodoviários do Espirito Santo 

17h00 REUNIÃO (V) Frente Parlamentar de Fiscalização do TAC do Pó Preto 

22h00 PANORAMA Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 A GRANDE REPORTAGEM Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo 

22h45 MP COM VOCÊ O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 

23h15 DEDO DE PROSA Arte na Rede é um projeto que reúne um catálogo 
virtual, exposições itinerantes e um livro. Amante das 
artes, Catherine Beltrão pediu doação de obras para os 
participantes do catálogo e encarou o segundo desafio: um museu 
cheio de arte e tecnologia. Enquanto não formaliza o espaço físico, 
ela leva as obras em exposições itinerante 

23h45 COM A PALAVRA O Programa Com a Palavra entrevista o deputado Adonias Marques 
de Abreu, popularmente conhecido pelo nome Torino Marques 
(PSL), apelido que carrega desde o início da carreira como 
radialista. Ao todo são 36 anos como profissional de comunicação 
social e como deputado estadual está em seu primeiro ano de 
mandato. Na posição de entrevistado, Torino ressaltou que o 
momento inicial de seu trabalho foi de aprendizado, conhecimento 
e definições. Além disso, destacou a dedicação e a harmonia entre 
os parlamentares da Casa 

 

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

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

 

SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
07 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Boa tarde a todos! Gostaria de 
agradecer a presença.  

Declaramos aberta a audiência pública. 
Nesta reunião vamos debater o Projeto de Lei 
n.º 674/2019, que institui a carteira de 
identificação do autista no âmbito do estado do 
Espírito Santo. Dentro do projeto, a definição de 
quem vai expedir a carteira será por decreto do 
chefe do Poder Executivo. 

Para a gente fazer essa discussão no dia 
de hoje, convidamos para compor aqui conosco 
a Mesa a senhora Kelly Christina Ferreira Lopes, 
psicanalista, peço que componha com a gente 
aqui a Mesa; o senhor Denys Rangel Moraes, do 
Grupo de Apoio a Pais de Autista Força Azul, 
peço também que componha aqui conosco a 
Mesa; e a senhora Bárbara Campos Fernandes, 
também do Grupo de Apoio a Pais de Autista 
Força Azul.  

Senhor Denys, peço que já esteja aqui 
conosco.  

 
(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
 

Ainda teremos a presença da Pollyana 
Paraguassú, que é diretora da Amaes, 
Associação de Amigos do Autista do Estado do 
Espírito Santo, que está para chegar. 

A ideia desta reunião, até porque 
existem pensamentos a favor e pensamentos 
contrários, então uma audiência pública serve 
para isso, para que a gente possa chegar a um 
entendimento médio e tomar as decisões mais 
acertadas. Lembrando sempre que o nosso 
objetivo é contribuir para que essas crianças, as 
pessoas que têm o autismo, possam ter uma 
vida cada vez melhor em comunidade, sempre 

participando conosco de todos os ambientes e 
sendo tratadas de forma adequada, como 
preveem as nossas legislações federais. 

 Vou passar a palavra, para iniciar o 
nosso debate, ao senhor Denys Rangel Moraes, 
que é do Grupo de Apoio a Pais de Autistas 
Força Azul, para fazer a sua consideração e 
apresentação. 

 

O SR. DENYS RANGEL MORAES - Boa 
tarde a todos! Agradeço ao deputado Gandini a 
oportunidade de participar desta audiência 
pública. 

Eu sou pai de autista e padrasto de 
autista. Assim que tive um processo de 
separação e quando constitui um novo 
relacionamento, a gente descobriu que o meu 
enteado também é autista. Então, não tem 
como eu fugir dessa causa autista. 

Todo projeto de lei tem que ser 
estudado, tem que ser fundamentado. Então, 
quando eu recebi esse convite para vir aqui, 
para a gente conversar, debater sobre o 
assunto, eu pensei em como iria abordar. Eu 
decidi iniciar a minha fala dentro do contexto 
que a gente vai discutir aqui, ou seja, a questão 
da identidade. 

Fui procurar o significado de identidade: 
identidade é a qualidade de idêntico. É o 
reconhecimento que o indivíduo é o próprio. E 
quando você busca a palavra próprio, significa 
que pertence. Ou seja, dar identidade ao autista 
é reafirmar que ele é próprio de direitos, é 
reforçar que ele pertence à sociedade e ele tem 
os mesmos direitos que a sociedade tem. 

Ultimamente aqui na Assembleia, nesta 
Casa de Leis, tem se falado muito em autismo, 
porém, mais do que falar, é necessário conhecer 
e entender o autismo. O autismo não é simples 
de compreensão, sua complexidade é a principal 
característica e por isso simbolicamente utiliza 
uma peça de quebra-cabeça para representar o 
autismo. Um conjunto de condições 
comportamentais caracterizado por prejuízos no 
desenvolvimento de habilidades sociais da 
comunicação e da cognição. Isso é como alguns 
cientistas definem autismo. Então, que tipo de 
lei é necessário para dar identidade ao autista e 
fazer com que o autista tenha acesso aos seus 
direitos?  

Em rápida pesquisa, a gente pode citar 
algumas. Vamos começar pela Constituição, 
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dignidade da pessoa humana no art. 1.º, inciso 
III, art. 5.º: todos são iguais; direitos sociais, que 
estão nos artigos 6.º ao 11.º e também 
combinados com os 193 e 217, que fala sobre 
direito à educação, à saúde, ao trabalho, à 
previdência e assistência social. Ao art. 24, 
inciso XIV: proteção e integração social das 
pessoas com deficiências.  

O art. 227, eu trouxe o texto dele aqui,  
 

É dever da família, da sociedade e 
do Estado assegurar à criança, ao 
adolescente e ao jovem, com 
absoluta prioridade, o direito à 
vida, à saúde, à alimentação, à 
educação, ao lazer, à 
profissionalização, à cultura, à 
dignidade, ao respeito, à 
liberdade e à convivência familiar 
e comunitária, além de colocá-los 
a salvo de toda forma de 
negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e 
opressão. 

 
Aí, se a gente for saindo da Constituição, 

a gente tem o ECA, Estatuto da Criança e do 
Adolescente. E a gente pode chamar a atenção 
ao art. 4.º: É dever da família, da comunidade, 
da sociedade em geral e do poder público 
assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à 
saúde, à alimentação. Todos aqueles direitos 
prescritos na Constituição. 

 
 Parágrafo único: a garantia da 

prioridade compreende:  
 

a) primazia de receber proteção e 
socorro em quaisquer circunstâncias; 

 

b) precedência de atendimento 
nos serviços públicos ou de relevância 
pública; 

 

c) preferência na formulação e na 
execução das políticas sociais públicas; 

 
d) destinação privilegiada de 
recursos públicos nas áreas 
relacionadas com a proteção à 
infância e à juventude. 

Prosseguindo na minha pesquisa rápida 
em relação às leis, a gente entra na Política 
Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista, mais 
conhecida como Lei Berenice Piana, que foi uma 
legislação feita de forma participativa e que tem 
trazido que o grande ganho dela foi equiparar o 
autista à pessoa com deficiência. Em 
decorrência disso o autista foi abraçado, vamos 
dizer assim, pela Convenção de Nova York e o 
respectivo decreto, cujo propósito da 
convenção é promover, proteger e assegurar o 
exercício pleno e equitativo de todos os direitos 
humanos e liberdades fundamentais por todas 
as pessoas com deficiência e promover o 
respeito pela sua dignidade inerente. 

Dessa convenção, que o Brasil é 
signatário, e ela tem força de emenda 
constitucional, foi dada a Lei de Inclusão. Surgiu 
a Lei de Inclusão, n.º 13.146. E nesse vasto 
arcabouço de ordenamentos jurídicos, assegura 
ao autista todos os seus direitos, ou seja, lhe dá 
identidade. 

Contudo, me dirijo aos deputados e aos 
respectivos assessores aqui presentes, é 
necessário acesso e principalmente efetivação 
desses direitos. Acesso esse que não deveria 
necessitar de leis para dizer que o autista tem 
direito a ter acesso ao direito. 
 Nesse sentido, proponho um desafio aos 
membros desta Casa que, recentemente, foi 
instaurada uma frente parlamentar com 
objetivo de permitir uma melhor qualidade de 
vida às pessoas com autismo, e todos os outros 
deputados, que não tem só projetos dessa 
frente parlamentar, tem outros deputados, 
assim como o deputado Gandini, trabalhando na 
questão do autismo tentando ajudar as famílias 
com autismo. 
 Mas, para isso é necessário estudar o 
autismo. O autismo é muito complexo, não são 
simples observações que vão dar competência 
ao grupo para poder formular um projeto de lei 
ideal. Aí a gente passa a falar de alguns projetos 
que estão aqui que amenizam a situação e o 
sofrimento do autista.  

Pode colocar aquela charge que eu 
trouxe, por favor? 

 
 (É exibida imagem 

simultaneamente ao pronunciamento) 
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 O propósito desse projeto lei é 
representado por essa charge. Achei bem 
interessante. 
 A gente fala muito do autismo em 
criança, no adolescente, mas tem o autismo dos 
adultos. Autista nasce, se desenvolve, tem a 
infância, tem a adolescência e a vida adulta. 
Quem convive com autista já passou por essa 
situação inúmeras vezes.  

A nossa sociedade está cada vez mais 
individualista. Então, para um ser humano 
médio, uma criança médio, um adulto médio já 
é difícil exercer o direito dele, imagine quando a 
pessoa tem deficiência! Fica pior ainda, fica mais 
complicado, é mais sofrido.  

Pais de autistas são pais cansados, mas, 
na mesma intensidade que vem o cansaço, vem 
em dobro a resiliência, porque se a gente não 
fizer por eles, a sociedade não está preparada 
para lidar com autista. Não é o autista que tem 
que se adaptar à sociedade, é a sociedade que 
tem que criar meios para que o autista viva com 
dignidade dentro dela. 

Eu gostaria de prosseguir. Qual o 
objetivo de se ter a carteirinha do autista? Para 
a gente não criar confusão nem falsa ilusão. 
Hoje, para você entrar com uma criança autista 
em uma fila preferencial, o adulto que 
acompanha tem que carregar laudo, tem que 
encarar cara feia, mau humor e, ainda por cima, 
tem que ficar dando explicação. Por quê? Eu 
tenho a minha particularidade, a minha 
individualidade, por que eu tenho que ficar me 
expondo para as pessoas? Eu estou ali porque é 
um direito meu e pronto. E as pessoas têm que 
respeitar isso. 

Então, a gente convivendo com várias 
pessoas que passam pelas mesmas 
necessidades, é um desejo delas que se tenha 
essa carteirinha, porque facilita a questão 
operacional. A mãe que tem um autista 
moderado ou severo, ela já tem que carregar 
com ela tantas coisas e ainda tem que ficar 
levando um monte de laudo, um monte de 
papel, tem que ficar dando satisfação toda hora 
para a sociedade, sendo que é um direito dela. 

Não querendo fazer qualquer tipo de 
discriminação, mas se eu tiver uma criança 
sadia, risonha, simpática, está arriscado ela 
entrar na fila preferencial e ninguém falar nada. 
E o autismo, muitas vezes, você não consegue 

caracterizar: esse tem e esse não tem. Faz parte 
do contexto do autismo. Eu não tenho uma 
característica física, um carimbo na testa de 
todo autista. 

Esse tipo de ação minimiza sofrimentos, 
e é o desejo de uma boa parte das pessoas que 
têm filhos autistas. Vai ter outra parte que vai 
falar assim: A carteirinha talvez não me 
agregue. Por isso é que a gente está aqui 
discutindo, mas eu entendo que a política tem 
que abraçar o maior número de pessoas 
possível. Então, se eu posso melhorar a 
qualidade de vida das pessoas, por que não 
fazer? 

É nesse sentido que a gente tem que 
pensar, independente do nível social, se usa 
ônibus, se anda de carro, se vai a pé, se vai de 
bicicleta. O autismo é uma coisa nova e a 
sociedade não está preparada. Se houver racha 
entre pais e pessoas que lidam com o autismo, a 
gente vai ter dificuldade de exercer direitos. É 
momento de união! A briga com o resto da 
sociedade já é ferrenha, então atitudes dessas 
podem contribuir para melhoria. Vão ter 
algumas pessoas que vão falar: Ah, mas isso é 
uma forma de possibilitar aumento de 
preconceito. E não é isso. Não pode ter essa 
vertente! Ah, eu não quero porque eu vou me 
expor e vou expor meus filhos! Tudo bem, é um 
direito seu!  

O projeto, pelo que eu pude ler aqui, não 
obriga ninguém a tirar. Não é, deputado? Ele dá 
o direito de quem quiser vá lá, tire e tenha 
acesso, para facilitar a vida dele. São 
instrumentos, são ferramentas que as políticas 
públicas têm que botar para melhoria da 
qualidade de vida do autista. 

Assim como tem outro projeto aqui, feito 
pela Casa recentemente, que visa à validade do 
laudo. Para alguns setores, por exemplo, salvo 
engano, se eu estiver errado me perdoe, mas 
para ter direito a transporte público é exigido do 
responsável pelo autista que se faça a 
renovação do laudo médico de três em três 
meses. E aí teve um projeto de lei aqui da Casa 
que prorrogou e agora é válido por cinco anos.  

Isso é acessibilidade! Isso é fazer com 
que o direito realmente seja exercido! Mas 
agora a gente também não pode enganar que 
isso vai resolver o problema. A carteirinha ajuda, 
e muito! Tem muitas mães aí que eu garanto 
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que vão estar supersatisfeitas em poder ter esse 
instrumento para facilitar a vida delas. Eu falo 
mãe, gente, mas é porque a grande maioria aqui 
que carrega mesmo e que cuida do autista é 
mãe. Os pais presentes são poucos, por opção 
ou até por oportunidade. 

Mas a gente tem que entender também 
que efetivação de direito, dentre outras coisas, 
é poder marcar consulta com neurologista ou 
psiquiatra infantil para que se consiga ter o 
diagnóstico da condição de TEA. Pouco vai me 
adiantar a carteirinha ou a validade do laudo se 
eu tenho dificuldade de conseguir o laudo.  

Eu trouxe algumas coisas aqui para 
refletirem, justamente para a gente amadurecer 
a ideia do autismo. 

 Quantos médicos especialistas nessa 
área existem na rede do SUS no estado do 
Espírito Santo? Ou ainda, quanto tempo de 
espera para conseguir uma consulta com um 
deles na rede pública? Quem convive com 
autistas sabe, mas o que é um diagnóstico 
precoce? Qual a importância de se ter um 
diagnóstico precoce? Como que isso afeta a 
sociedade e como isso afeta o homem médio 
economicamente ativo no futuro? 

Ter a efetivação do direito é poder 
aproveitar o período da neuroplasticidade 
cerebral para receber terapias 
multidisciplinares, permitindo o acesso aos 
estímulos adequados e nas respectivas etapas 
do seu desenvolvimento. Isso é direito, é 
efetivar o direito da criança com autismo. 

O que é neuroplasticidade? Quanto 
tempo dura a neuroplasticidade? E o que 
acontece se o autista não é estimulado nesta 
fase?  

São perguntas que a gente tem que 
saber para a gente começar a fazer projetos de 
leis que garantam a efetivação de direitos do 
autista. Lembre-se que o autista não é um 
indivíduo. A sua família também vive os reflexos 
da condição autista. As políticas públicas 
também devem assegurar a efetivação de 
direitos para quem cuida dos autistas. A maioria 
- se vocês buscarem umas pesquisas não oficiais 
- das mães de autistas é abandonada pelos 
companheiros quando se tem o diagnóstico. Aí 
há o abandono material, - não é? - financeiro, e 
também há o abandono afetivo. E qual política 
que a gente está fazendo para essas pessoas? 

Essas pessoas não conseguem trabalhar. 
Quantas mães são abandonadas depois do 
diagnóstico? Quantas conseguem trabalhar? 
Quantos têm a chance de se capacitar para 
poder ser inserido no mercado de trabalho? Isso 
sim é acessibilidade. Isso é efetivação do direito. 

Então, nesta linha de tratamento, de 
pensamento, que esta Casa, que teve catorze 
novos deputados renovando a Casa na última 
eleição, um está retornando e tem mais quinze 
que foram reeleitos, é nesta pegada - usando o 
jargão aí da juventude, da sociedade moderna - 
que a gente tem que pensar e agir para 
conseguir resolver o problema do autismo. Se 
não for deste jeito, a gente não consegue chegar 
lá.  

Poder ter direito a socorro médico em 
uma crise de ansiedade ou agressividade. E o 
Samu? E se o Samu não atender? Vamos supor 
que eu esteja com meu filho no meio da rua, ele 
tem uma crise de ansiedade, agressividade, eu 
ligo para o Samu e o Samu vira para mim e fala 
assim: Não, a gente não pode atender para 
resguardar a integridade física dos técnicos. E aí, 
a quem que eu vou cobrar isso? Onde eu vou 
fazer? Onde que eu consigo efetivar este meu 
direito? Qualquer filho de qualquer pessoa, se 

passar mal no meio da rua, não é assistido 
pelo Samu? Por que o autista não é, numa 
crise? E onde, a quem eu cobro? Quem me 
ajuda a resolver esse problema? 

A efetivação do direito passa pela 
regulamentação e é aí que precisamos dos 
senhores deputados. Faz-se necessário os 
protocolos que permitam a efetivação do 
direito, mas para isso precisamos saber 
quantas leis estão em vigor, qual o conteúdo 
de cada uma delas.  

Gostaria muito de ver o estado do 
Espírito Santo sendo referência em 
acessibilidade e não seguir a linha de outros 
estados, que fazem propaganda que estão 
fazendo leis para os autistas e quando a gente 
vai analisar o conteúdo, trata-se de mero 
control C control V daquelas legislações que 
eu falei lá no início. 

Contudo, para cada protocolo ser 
resultante e de estudo adequado, ou seja, nós 
precisamos envolver pessoas que conheçam o 
autismo e conheçam o funcionamento das 
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coisas para poder exercitar, fazer esses 
protocolos. 

Uma sugestão, deputado, no Projeto Lei 
da Carteirinha. E se eu tiver utilizando a 
carteirinha e for lá, for pegar meu ônibus ou 
chegar num determinado supermercado e não 
for respeitado, mesmo eu apresentando a 
carteirinha? Vai me adiantar a carteirinha? A 
quem eu vou recorrer? Onde eu vou fazer a 
denúncia? Como que é o procedimento para eu 
poder reverter esta situação? Vai ter uma 
campanha de conscientização? E isso não é só 
para carteirinha, é para tudo, para todos os 
direitos do autista. Só assim a gente vai poder 
ter a chance de dizer que o autista está sendo 
incluído na sociedade. 

Para não me estender muito, aquela 
figura que eu trouxe para vocês, aquele é o 
novo conceito do símbolo de acessibilidade da 
ONU e o alcance que... 
Eu vou trazer uma definição que eu trouxe de 
sites que tratam sobre esse assunto:  
 

O alcance global desse 
logotipo é transmitido por um 
círculo, com a figura simétrica 
conectada para representar a 
harmonia entre os seres humanos 
em sociedade. Essa figura 
humana universal de braços 
abertos simboliza a inclusão de 
pessoas de todas as habilidades, 
em todos os lugares.  

O logotipo de 
acessibilidade foi criado para uso 
em produtos de informação 
pública impressos e eletrônicos 
para aumentar a conscientização 
sobre questões relacionadas à 
deficiência, e pode ser usado para 
simbolizar produtos, lugares e 
qualquer coisa que seja amigável 
à deficiência ou acessível. 

O logotipo de 
acessibilidade foi criado para 
representar a acessibilidade das 
pessoas com deficiência. Isso 
inclui a acessibilidade à 
informação, serviços, tecnologias 
de comunicação e acesso físico.  

O logotipo simboliza a 
esperança e acesso igual para 

todos. Foi revisado e selecionado 
pelos Grupos Focais sobre 
Acessibilidade, trabalhando com 
a Força-Tarefa 
interdepartamental de 
acessibilidade do Secretariado 
das Nações Unidas.(...) 

 
Isso aqui está dizendo que não adianta a 

gente fazer nada sozinho, tem que chamar os 
entes de competência para fazer qualquer coisa, 
relativo ao PcD. 

 
(...) O grupo é composto por 
organizações eminentemente da 
sociedade civil, incluindo 
organizações de pessoas com 
deficiência.(...) 
 

Mais uma vez eu agradeço a 
oportunidade ao deputado. E quero deixar 
claro: por mais que a gente ache que um projeto 
desse não traga benefício, ele traz! Isso é um 
anseio de uma grande maioria de pessoas que 
está passando por constrangimentos, 
xingamentos, e em alguns casos, até agressões 
físicas. O negócio é sério, gente!  

Então, aquele grupo que é contrário a 
isso, eu entendo e respeito a opinião deles, só 
que a empatia tem que vir junto com o conceito 
de acessibilidade. 

 Agradeço a todos por me ouvir. 
Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Obrigado, Denys. 
Eu vou fazer alguns registros antes de 

passar a palavra. Nós temos aqui do grupo Mães 
Eficientes Somos Nós: a Lúcia Mara, a Franciane, 
a Liliane e a Thamires. Todas desse mesmo 
grupo estão aqui presentes. (Pausa) 

Não chegou até a mim, mas, obrigado 
pela presença todos do grupo. Vocês vão ter 
oportunidade de se expressar, assim que a 
gente terminar aqui as falas das pessoas que 
estão a Mesa. Marcelo, presidente da Aderi - 
Agência de Desenvolvimento Regional 
Integrado, de São Mateus - também agradeço a 
presença; também temos a presença da Juliana 
Moisés, que é psicóloga psicanalista do grupo 
Pipa - Programa de Investigação Psicanalítica do 
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Autismo; e a Fernanda Zimer, também psicóloga 
psicanalista do mesmo grupo; também o Marco 
Antônio Oliveira que é pai de autista, não é, está 
aqui conosco; e a Giuliana Sperandio, estudante 
da UVV.  

Estou registrando todas as presenças, se 
alguém quiser que a gente faça o registro, é só ir 
ali fora, a gente tem aí a nossa mesa que está 
fazendo os registros. 

Eu vou passar a palavra agora a Kelly 
Christina, que é psicanalista, e gostaria, 
também, de fazer um registro. 

 
A SR.ª KELLY CHRISTINA FERREIRA 

LOPES - Boa tarde a todos! Quando o Denys fala 
de inclusão, e ele fala de acessibilidade, a gente 
precisa reconstruir a palavra acessibilidade, não 
é! A acessibilidade, não são só rampas e escadas 
rolantes, elevadores; acessibilidade é tudo, 
todas as barreiras que impedem o 
desenvolvimento do indivíduo estão indo contra 
a ideia de acessibilidade. 

 Então esse símbolo imprime e expressa 
a condição desse sujeito na sociedade. Como 
todos nós temos que estar na sociedade, nós 
precisamos para ser indivíduos plenos e em 
harmonia com o meio em que estamos 
inseridos, nós precisamos estar e nos sentirmos 
incluídos. A exclusão fere todos, independente 
de ser uma pessoa com deficiência ou não. A 
gente percebe isso nas escolas quando existe o 
bulling, aquele que sofre o bulling está sendo 
excluído. A exclusão é algo que machuca, é algo 
que dói.  
 Então quando a gente fala de 
acessibilidade nós estamos falando de minimizar 
os efeitos dessa exclusão. Por que eu falo 
minimizar, nesse momento no dia de hoje? 
Porque nós estamos numa caminhada, nós 
estamos construindo passo a passo uma 
sociedade melhor. Por que essa carteira de 
identidade? Algumas pessoas já perguntaram 
para mim: você não acha que a pessoa vai ficar 
em evidência? Mas, enquanto indivíduo no 
nosso processo de desenvolvimento nós 
passamos por um processo de 
autoconhecimento: quem sou eu nesse mundo? 
Quais são as minhas habilidades? O que eu 
preciso melhorar em mim enquanto ser 
humano, enquanto pessoa? Então, ter essa 
identificação vai garantir para esse indivíduo 

uma acessibilidade melhor e um acesso dele 
com ele mesmo enquanto ser humano. 
 Eu cheguei recentemente e um dos 
maiores encontros internacionais sobre o 
autismo que teve na cidade de Nice, na França, 
e na Europa esse símbolo que nós estamos 
usando já é algo bem comum; nos aeroportos a 
gente tem a presença dessa simbologia, e algo 
que foi tratado e muito discutido nesse 
congresso internacional foi exatamente isso, o 
empoderamento desse indivíduo. Como que eu 
vou me empoderar enquanto indivíduo se eu 
não aceito quem eu sou? Então ter essa 
identidade vai muito mais além do que ter 
somente aquilo expresso ali, vai desse 
empoderamento enquanto indivíduo: eu sou 
autista, mas eu não sou nem pior nem melhor 
do que ninguém. Somos todos iguais. Eu só 
preciso de algumas condições que me ajudem e 
favoreçam meu desenvolvimento. 
 Então, eu acredito na medida adotada da 
carteira de identidade sim, principalmente pelos 
inúmeros constrangimentos que as mães 
passam com as crianças; as próprias crianças, eu 
atendo adolescentes autistas e eles verbalizam 
para mim. Eles falam: Tia, as pessoas não 
entendem quem eu sou; elas não entendem que 
eu preciso disso diferente. Então, eles também 
quando chegam à adolescência eles sentem 
essa necessidade dessa identificação. Então 
peço que todos reflitam. Acho que em todo 
caminhar de uma construção a gente sempre vai 
ter um grupo que vai ter um pouco mais de 
resistência e um grupo a favor. As mudanças 
elas trazem insegurança para todos nós. Mudar, 
modificar não é um passo simples, gera 
insegurança; a transformação gera insegurança. 
Mas nesse caso nós estamos dando um passo 
para um progresso. Nós precisamos olhar para 
frente. Teremos no futuro, e algo que estou 
trazendo desse último encontro na Europa, uma 
sociedade autista. Então, a gente precisa pensar 
de forma macro, não podemos pensar de forma 
pontual. Precisamos pensar de forma macro 
olhando em nível de sociedade. Todos os 
gráficos já apontam; o número que nós temos 
hoje de autista é significativo e, num futuro bem 
próximo teremos uma sociedade autista.  

Então a gente precisa se antecipar e dar 
mais esse passo rumo ao desenvolvimento, que 
é extremamente necessário. É natural do 

Identificador: 340036003500300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 13 

 

indivíduo a deficiência com que ele nasça, 
porque ele nasceu assim. Nós, neurotípicos, é 
um defeito. Na verdade, vem da nossa 
educação, está arraigado em nós de um padrão 
de normalidade. Mas o que é ser normal? Tenho 

uma filha com deficiência e as pessoas 
perguntam para ela, ela tem visão subnormal 
ou baixa visão, as pessoas perguntam para 
ela: Lara, como é que você enxerga? Você 
enxerga normal? Ela fala: Olha, eu não sei o 
que é enxergar normal. Para mim, a forma 
como eu enxergo é normal, porque sempre 
enxerguei assim.  

Então é normal para um autista ser 
autista; é normal para o cego ser cego porque 
ele nasceu assim. É natural deles isso. E 
precisamos pensar dessa forma, porque, às 
vezes, a forma como pensamos exclui, porque 
estamos querendo de forma inconsciente, 
superproteger esses indivíduos que têm tantas 
habilidades e que merecem esse espaço na 
sociedade.  

Então, chamo todos a fazerem essa 
reflexão: o que é normal? A gente precisa 
realmente pensar sobre isso.  

Existe um grupo de autistas fora do país, 
que é um grupo de autista com alto 
desempenho. E eles com alto desempenho, 
intelecto brilhante, fizeram estudo sobre nós, 
neurotípicos. E descobriram, no estudo deles, 

que nós, neurotípicos, temos uma síndrome 
que eles nominaram como a Síndrome dos 
Neurotípicos. E quais são as características 
dessas síndromes? Pessoas com mania de 
perseguição, pessoas com dificuldade de lidar 
com as diferenças, pessoas prepotentes e 
arrogantes.  

Será que eles têm razão nessa pesquisa 
aprofundada que eles fizeram a respeito de 
nós, neurotípicos?  

Então, a gente precisa pensar nas 
medidas que vamos tomar porque eles, 
também, estão brigando pelo espaço deles. E 
essa identidade ela vem ajudá-los a marcar a 
presença deles, em sociedade, de forma 
respeitosa, humana, em harmonia com todos 
nós.  

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Obrigado, Kelly.  

Vou só fazer mais um registro. Estamos 
recebendo aqui alunos da Escola Professor João 
Loyola, que estão visitando a Assembleia hoje.  

Agradecer a presença de todos os alunos 
e da professora Júnia, que é professora de 
História, e da Tainara, que é professora de 
Sociologia.  

Para que todos saibam, eles entraram já 
no decorrer da audiência, estamos tendo 
audiência pública para discutir um projeto de lei 
que institui a carteira de identificação do autista 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. E 
audiência pública serve para a gente ouvir as 
pessoas para ver se o projeto está adequado, se 
existem posições divergentes ou não, e a gente 
melhorar sempre a construção. Porque se a 
gente coloca em teste antes de aprovar 
qualquer lei, é bem melhor. Aprendi - como eu 
fui vereador dez anos, e isso me deu uma 
experiência -, que dificilmente um projeto que 
nasce da cabeça exclusiva de uma pessoa ele vai 
à frente.  

Então, quando recebi os pais, a gente 
recebeu essa proposta, colocamos a proposição 
semelhante a que existe já, a lei de Santa 
Catarina. E fizemos audiência pública até para 
ouvir mais gente, para a gente poder melhorar e 
encontrar um caminho de equilíbrio em relação 
a isso.  

Então, sejam bem-vindos, alunos!  
Esta audiência está sendo transmitida ao 

vivo pela TV Assembleia. É um documento 
importante, antes que esse projeto vá a 
plenário. Essa é a fase da Comissão de Justiça. 
Passando aqui, vai para outras comissões: 
Saúde, possivelmente, e Finanças, para avaliar 
se tem impacto. E, depois, vai a plenário para 
ser votada essa lei. Então, antes de chegar a 
plenário, porque muitas pessoas acham que o 
deputado trabalha três dias na semana, que é 
dia da sessão, que eles veem a sessão, mas não. 
Hoje é quinta-feira, amanhã tem outras 
comissões e a gente tem, inclusive, uma frente 
parlamentar da pessoa idosa. Então, o processo 
do plenário é o final, é quando a gente termina 
e faz a votação final para ver se o colegiado 
aprova ou não.  

Então, só para vocês entenderem um 
pouquinho, tendo esta oportunidade de os 
alunos estarem acompanhando entender como 
é o processo legislativo.  
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Vou passar a palavra à Bárbara, que 
também faz parte do grupo de apoio a pais de 
autistas, Força Azul. 
 

A SR.ª BÁRBARA CAMPOS FERNANDES - 
Boa tarde a todos. Eu sou Bárbara, mãe de duas 
crianças autistas de cinco anos, Davi e Luca, 
duas crianças gêmeas, nascidas com dois 
minutos de diferença, mas que são a água e o 
vinho.  

O grupo foi criado com o intuito de 
auxiliar os pais que não têm condição financeira. 
Eu não sei se todos sabem, mas o tratamento do 
Autismo é muito oneroso. Nós temos pais no 
nosso grupo que esperam cinco anos para 
serem atendidos por um neuropediatra ou por 
um psiquiatra infantil.  

Infelizmente, no nosso país, a gente só 
consegue começar um tratamento mediante um 
laudo médico. Infelizmente. Eu costumo dizer 
que eu sou privilegiada, porque nós começamos 
o tratamento antes do diagnóstico. Nós tivemos 
um pré-diagnóstico com dois anos e o 
diagnóstico estabelecido com quatro anos, no 
final do ano passado. Se vocês olharem para 
Davi e Luca, vocês vão falar assim: O quê? Os 
seus filhos são autistas? Não! Impossível!  

Quando a gente fala dessa carteirinha, a 
gente fala realmente com relação a um estresse 
evitado para os pais. No meu caso, um estresse 
em dobro. Há pouco tempo, eu viajei com os 
meus filhos e eu tive que levar laudos e mais 
laudos, para que eu tivesse a prioridade de 
passar com eles na fila de prioridade. Por quê? 
Porque a companhia aérea que nós optamos 
não tinha o símbolo de autista e muitos locais, 
muitos estabelecimentos não sabem, 
desconhecem que o autista entra dentro do 
deficiente físico. Então, para a gente é 
cansativo. É cansativo desde quando a gente 
tem uma hipótese de diagnóstico, quando a 
gente recebe o diagnóstico e quando a gente 
tem que lidar com o diagnóstico.  

Eu tenho ali atrás vários pais de autistas 
e eu tenho certeza que eles vão concordar 
comigo. A nossa luta é diária. A nossa luta 
contra o preconceito é diária e para a gente essa 
carteirinha seria um ato, vou dizer para mim, de 
libertação.  

Quantas vezes eu estive em um caixa de 
supermercado que tem um símbolo do autismo, 
que é uma fitinha cheia de quadradinhos de 

quebra-cabeça, e eu tive que explicar para as 
pessoas que estavam atrás de mim, inclusive 
isso aconteceu essa semana, que eu estava ali 
naquela fila prioritária, porque os meus filhos 
são autistas, estão dentro do espectro autista. 
Nossa, mas eles não parecem. Autismo não tem 
cara. Infelizmente, autismo não tem cara, ou 
felizmente.  

A Lei Berenice Piana é clara com relação 
a alguns direitos. No art. 3, ela fala:  

 
Art. 3.º São direitos da pessoa 

com transtorno do espectro autista (...) 
 
Porque a gente fala espectro? Eu 

comecei falando que eu tenho dois filhos com 
diferença de dois minutos de nascidos e um é a 
água e o outro é o vinho. Cada criança autista é 
um ser, é um indivíduo. Cada criança tem uma 
necessidade. Por isso que a gente fala 
Transtorno do Espectro Autismo. 

 
(...) I - a vida digna, a integridade 
física e moral, o livre 
desenvolvimento da 
personalidade, a segurança e o 
lazer; 

 
II - a proteção contra qualquer 

forma de abuso e exploração; 
 

III - o acesso a ações e serviços de 
saúde, com vistas à atenção 
integral às suas necessidades de 
saúde, incluindo: 

 
a) o diagnóstico precoce, ainda 

que não definitivo; 
 

b) o atendimento 
multiprofissional; 

 

Isso tem sido um calo para nós, pais de 
autistas. É necessário. Os meus filhos têm, mas 
muitos não têm. Muitos não têm! Hoje, muitas 
escolas não aceitam que a equipe 
multidisciplinar entre e faça o plano individual 
de ensino da criança autista. Porque muitos não 
conseguem acompanhar ou muitos estão tão 
além dos colegas da sala que, para eles, tanto 
faz como tanto fez estar ali, que são os casos 
das crianças com alto desempenho.  
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A nutrição adequada e a terapia 
nutricional. É um caso também que tem sido 
estudado com relação à alimentação do autista. 
E a gente tem caso no nosso grupo que tem 
crianças com sete anos que só se alimentam 
com leite. A alimentação diária deles é leite, 
porque têm seletividade alimentar. Os 
medicamentos, que não são baratos e que se a 
criança não tiver o laudo, ela não consegue 
adquirir. A família não consegue adquirir esse 
medicamento.  

Informações que auxiliem no diagnóstico 
e no tratamento. O acesso. O Denys falou com 
relação ao autista adulto. Eu não sei se todos 
conhecem uma série da Netflix chamada 
Atypical. Para mim ela é a série mais realista 
com relação ao autismo. Nela, nós temos um 
adolescente que, agora, nesta última 
temporada, está indo para a universidade. Se 
não me engano, na primeira temporada, ele tem 
uma crise nervosa e a polícia para esse 
adolescente. Qual é a primeira impressão da 
polícia? Ele está drogado. E aí o que fazem? 
Prendem. E se ele estivesse com uma 
carteirinha de identificação? O que ia ser feito? 
Não! Esse adolescente está dentro do espectro 
autismo. 

Nós já tivemos casos no nosso grupo, foi 
o próprio Denys - não é Denys? - que teve uma 
situação aqui no shopping Vitória. Foi no 
shopping Vitória? Foi em outro shopping, não é? 
Em outro shopping aqui da região que um 
autista deitou para se autocontrolar, porque 
eles precisam se controlar. A gente chama de 
autorregulação. Os meus filhos rodam em volta 
da mesa. Tem criança que vocês vão ver fazendo 
flapping, algo muito comum entre os autistas. 
Tem crianças que vocês vão ver andando na 
ponta do pé. E o segurança abordou essa 
criança. Mas e se ele estivesse com essa 
carteirinha e mostrasse essa carteirinha? E se 
esse segurança tivesse sido instruído? Porque 
também não adianta ele ter a carteirinha e a 
sociedade não saber como lidar. Porque, por 
várias vezes, eu chego ao caixa de 
supermercado e falo: você sabe o que é 
autismo? Você sabe por que aquele símbolo 
está ali? E os estabelecimentos não orientam. 
Então, a gente também necessita de 
informação, a sociedade precisa ser informada 
do que é o autismo, pelo menos, do básico do 

básico, para que a gente não passe por 
situações constrangedoras. 

Então, aqui, o que fala? Informação que 
auxilie no diagnóstico de autismo. Hoje, os 
nossos dados são totalmente americanos. 
Graças a Deus nós conseguimos entrar no 
censo. Graças a Deus! Porque, hoje, os dados 
americanos falam que a cada cinquenta e nove 
crianças que nascem, uma nasce dentro do 
espectro autismo. É um número muito grande e 
esse número tende a elevar. Fora as crianças 
que não tem diagnóstico, fora os pais que 
negam o diagnóstico, que não aceitam. Por quê? 
Porque existe a fase da negação, quando você 
fica sabendo que o seu filho é autista; existe a 
fase do luto e, no meu caso, existiu a fase da 
força. Ou eu pego esse limão e faço uma 
limonada ou eu chupo o limão e fico com cara 
feia o resto da vida. 

O grupo foi criado através de 
profissionais que se disponibilizaram para estar 
auxiliando esses pais que não têm condição 
financeira. Nós fazemos um trabalho gratuito, 
totalmente gratuito, os profissionais que vão 
palestrar ou que vão conversar com esses pais 
sabem que é um trabalho gratuito e a maioria 
dos nossos pais não têm condição e nem acesso 
a informações. 

Acredito que essa carteirinha irá adiantar 
várias situações para nós, pais, muitas situações, 
e que irá minimizar situações constrangedoras, 
como essa de supermercado, como de uma 
criança ou de um adolescente que possa ser 
abordado pela polícia e que, ao apresentar, ela 
pode explicar: Olha, eu estou aqui, eu estou 
desse jeito, mas eu sou autista. 

Eu gostaria que quem não é a favor 
repensasse, porque, como eu disse, a nossa luta 
é diária, chega a ser desgastante. Tanto que 
nosso próximo encontro, dia 21, é aberto ao 
público, não é só para pais de autistas. 

No nosso grupo no Instagram, 
@forcaazules, nós temos o link de inscrição, nós 
temos vaga limitada. Vamos estar tratando do 
último encontro do ano e o tema será: Cuidar de 
quem cuida. Porque é tão desgastante, que a 
gente vê pais de autistas se suicidando, que a 
gente vê pais de autistas tirando a vida do filho. 
Foi por esse motivo que o grupo surgiu. 

Faço um apelo para o poder público, que 
olhem para esses pais, olhem para a luta desses 
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pais. Não é fácil. Nós temos pais no grupo que 
têm sete crianças autistas. Sete! Que priorizem 
o atendimento no SUS para que, ao menos, 
essas crianças tenham um laudo de um 
neuropediatra ou de um psiquiatra infantil, 
porque são os únicos que podem laudar essas 
crianças. Que possa também disponibilizar 
apoio psiquiátrico e psicológico para esses pais, 
para que eles aprendam a lidar com o espectro, 
para que eles aprendam a lidar com as 
frustrações, porque o desenvolvimento dos 
nossos filhos não é igual ao de uma criança 
neurotípica. Quando a gente diz criança 
neurotípica, a gente diz aquela criança 
supostamente normal. 

Então eu faço um apelo ao poder público 
que possa olhar não só para a criança, para o 
adolescente, mas para quem cuida dessas 
crianças. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Obrigado, Bárbara! 
Nós vamos abrir, agora, neste momento, 

para quem quiser fazer uso da palavra. Se tiver 
alguém que gostaria, por favor, se manifestar. 
(Pausa) 

Vou pedir só para que se apresente. 
Pode ficar à vontade. 

Na fala dela, vou pedir para as pessoas se 
inscreverem para a gente continuar a audiência. 

 
A SR.ª LÚCIA MARA DOS SANTOS 

MARTINS - Gente, boa tarde! Meu nome é Lúcia 
Mara, eu sou coordenadora-geral de um 
coletivo chamado Mães Eficientes Somos Nós. É 
um coletivo de mães, pais, familiares de pessoas 
com deficiência. Dentro do nosso coletivo temos 
pessoas, mães, pais com filhos com todos os 
tipos de deficiência, autistas, muitos autistas.  

Eu, Lúcia, tenho três filhos com 
deficiência intelectual. Inclusive, dois deles são 
autistas. Sofro todas as mazelas colocadas pela 
Mesa. Sou mãe, meu filho mais velho está com 
trinta anos. Eu tenho oito anos que estou 
trabalhando na causa da pessoa com 
deficiência, defendendo muito a questão da 
pessoa com deficiência. 

 Hoje nós viemos aqui para colocar a 
nossa fala sobre a questão dessa carteira de 
autista. Lembrando que a partir da Lei Berenice 
Piana foi colocado que a pessoa com transtorno 

de espectro autista considera-se pessoa com 
deficiência, a partir de 2012. Até então, a 
pessoa com transtorno de espectro autista não 
era considerada pessoa com deficiência. A partir 
de 2012, com essa Lei Berenice Piana, a pessoa 
com transtorno de espectro autista passa a ser 
pessoa com deficiência, como os nossos que 
têm retardo mental, deficiência física, 
deficiência auditiva.  

Hoje, o que eu venho trazer aqui, eu não 
estou contra a Mesa. Tudo o que as meninas 
falaram, tudo o que ele falou, a questão das 
legislações que existem. Nós não precisamos de 
legislação que fale sobre a questão do direito do 
autismo porque nós temos muita, gente. Não é 
pouca, não. São várias legislações e uma das 
mais completas que nós temos é essa aqui de 
2015, que trabalha a questão da pessoa com 
deficiência na sociedade. E se nós e se o poder 
público, se fosse respeitada essa lei, a gente não 
estaria aqui, deputado, discutindo carteirinha 
segregatória de autista. Você sabe por quê? 
Porque o que acontece... 

Na semana passada, não sei se vocês 
ficaram sabendo, nós ocupamos a cidade de 
Vitória e o centro de Vitória para protestar 
sobre as situações que vêm ocorrendo com 
nossas crianças com deficiência dentro dos 
coletivos.  

Você sabe por que está acontecendo 
isso? Porque a sociedade ainda não se 
conscientizou sobre o direito da pessoa com 
deficiência. Então, quando entra dentro do 
ônibus um idoso, o idoso não reconhece aquele 
símbolo ali, que hoje mudou, foi mudado. O 
idoso não reconhece. Ele acha que o direito do 
assento preferencial é só dele, sendo que a 
pessoa com deficiência...  

Inclusive, coloco aqui que quando eu 
trato da pessoa com deficiência, gente, o autista 
está incluído aí porque ele é pessoa com 
deficiência a partir da Lei Berenice Piana. 

Aí o que acontece? Essas crianças são 
xingadas, as mães apanham dentro do ônibus 
porque não há essa consciência do direito da 
pessoa com deficiência dentro da sociedade. 
Então, o que acontece? A gente tem sofrido 
muito. 

Outra coisa, não há dados do número 
dessas pessoas com deficiência. Eu não sou a 
favor de uma lei que coloque carteira de autista. 
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Não sou a favor! Porque senão eu vou ter que 
criar uma lei de autista. Se a gente trabalha com 
inclusão, a palavra inclusão é incluir todos, até 
os que não são com deficiência. Mas os nossos 
precisam de inclusão por quê? Porque a 
sociedade, infelizmente, não é a sociedade que 
inclui. Ela é uma sociedade que exclui. O tempo 
todo os nossos filhos são excluídos. Nossas 
crianças apanham dentro do ônibus por ser 
pessoa com deficiência. Por ser diferente, por 
ações diferentes.  

Todas essas questões que as meninas 
colocaram aí na Mesa, tudo isso é verídico 
dentro da sociedade. Aí eu vou chegar a um 
espaço para defender carteira de autista? Não 
vou defender a carteira de autista. Você sabe 
por quê? Porque nós precisamos de 
conscientização dentro da sociedade. Nós 
precisamos que sejam criadas leis para que 
favoreçam. Leis nós já temos porque se isso aqui 
fosse cumprido, não precisaria de carteira de 

autista. Não que eu não ache que tenha que 
ter alguma identificação.  

Existe aqui na legislação, na LBI, não sei 
se vocês falam, o cadastro de inclusão. Nesse 
cadastro se trariam dados das pessoas com 
deficiência dentro do Brasil, em nível federal, 
porque esta é uma lei federal. A gente precisa, 
sim, deputado, criar, sim, identidade. A gente 
precisa, você sabe por quê? Porque nossas 
crianças sofrem por não ter essa identidade. 
Mas eu não vou vir aqui para defender direito 
do autista, sendo que nós temos pessoas com 
deficiência. Nós temos uma criança ali que sofre 
vários tipos de exclusão, uma criança que está 
correndo risco de falecer porque não tem o leite 

do poder público. Está ali a criança, vai ser 
apresentado para vocês. Entendeu?  

Nós não podemos aceitar isso. Nós 
temos que fazer com que se cumpra a 
legislação. Entendeu? O que a gente precisa é 
que se crie mesmo. A proposta que eu trago 
aqui em relação à carteira do autista é que se 
crie, dentro do estado do Espírito Santo, nova 
proposta da construção da carteira de 
identidade. Que seja colocado na carteira de 
identidade que a pessoa é pessoa com 
deficiência. Não autista. Pessoa com deficiência. 
E, dentro dessa, a pessoa com autismo. 

A gente precisa produzir dado, porque, 
quando a gente for fazer essa carteira de 

identificação, quando a gente for lá na Polícia 
Civil fazer essa carteira de identificação, a gente 
vai estar lá levando o laudo da pessoa. É pessoa 
com deficiência auditiva? É pessoa com 
deficiência...? Porque a sociedade precisa saber 
não, a gente precisa produzir dados. Pessoa com 
deficiência é pessoa com deficiência, mas lá vai 
saber, porque lá nós vamos produzir dados e lá 
que serão trabalhados esses dados, para 
quando a gente precisar chegar num lugar 
desses para defender uma causa, a gente 
precisa ter consciência que a gente precisa 
defender, defendendo a inclusão. Porque é isso 
que está na camisa dele, é isso que está na 
camisa dela.  

Então, a gente precisa fazer, porque não 
adianta nada a gente vir para cá defender 
carteira de autista, sendo que nossas crianças 
vão continuar sofrendo todas as violências que 
o Estado faz. Nós temos crianças hoje especiais 
que estão há mais de quatro anos numa fila de 
espera de consulta por um neurologista. Nós 
somos consideradas criminosas muitas vezes 
pelas escolas. Você sabe por quê? Porque 
quando nós chegamos lá na escola quando uma 
criança está surtada, dizem: Ah, não deu 
remédio àquela criança. Não, vocês não deram. 

Muitas dessas vezes essas mães não 
conseguem acessar nem o risperidona. E, quando 
conseguem acessar o risperidona, estão lá dando 
risperidona quatro vezes ao dia para a criança, 
sendo que não conseguem acessar o médico para 
trabalhar essa criança, para ver. Essa criança 
precisa só do risperidona? Ou essa criança não 
precisa do risperidona? Então, assim, as mães, é 
isso que a gente precisa fazer. A gente precisa 
produzir esses dados. 

Como que a gente vai produzir esses 
dados? Não é criando carteira de autista não! A 
gente precisa criar um significativo para essa 
carteira do autista, um significativo para a 
pessoa com deficiência, porque dentro do 
estado não são só os autistas que sofrem. As 
pessoas, como meus filhos, têm esquizofrenia 
também. Eles não parecem, mas quando eles 
vão lá, que aconteceu o que a Bárbara estava 
falando... Aconteceu, sim, que um dia ele estava 
surtado e chegou lá na praia para deitar lá, 
quase morreu afogado, porque o policial que 
chegou lá, que estava lá, achou que ele estava 
drogado, que estava bêbado. E ele é pessoa com 
deficiência, não é autista. 
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Então, o que a gente precisa pensar... 
Não desfaço de nenhuma das falas que foram 
colocadas aqui agora. Não desfaço de nenhuma, 
porque tudo o que foi colocado até agora, é a 
nossa realidade, é a realidade desse sofrimento 
de mãe, de nós sermos sozinhas. A sociedade 
não nos acolhe, nós estamos todos os dias 
morrendo. Às vezes nós estamos em pé, mas 
nós estamos mortas por dentro. Você sabe por 
quê? Porque é uma carga emocional que a 
gente carrega todos os dias. Não é só a pessoa 
com autismo não! Todas as deficiências, 
principalmente as nossas, nossos filhos com 
todas as deficiências intelectuais que têm: 
autismo, retardo mental, vários tipos de 
esquizofrenia. Então, assim, são sofrimentos e 
nós somos abandonados pelo poder público.  

Então, quando a gente vai pensar o que 
eu trabalho? Outra proposta que eu trago, até 
para dentro dessa legislação, é que se crie - 
pode ser até dentro desse projeto de lei - um 
programa em todas as escolas, porque a gente 
precisa criar, de conscientização da deficiência, 
de conscientização de direitos humanos dentro 
da escola. Eu acredito que desde o ensino 
fundamental, porque a gente precisa disso.  

Porque a sociedade ainda não tem 
consciência, a sociedade acha que a gente está 
brincando. Que quando nosso filho está lá 
dentro surtado dentro do ônibus, dizem: Ah, 
porque ele é feio. Quantas crianças são 
chamadas de retardadas mentais dentro dos 
ônibus, dentro dos coletivos; quantas crianças 
são chamadas de doidas. Até a própria 
sociedade quando vai falar de alguma coisa: 
Você está doido, menino? É assim que a 
sociedade nos trata. Entendeu? Então, assim, a 
gente precisa, sim, rever.  

Eu não discordo da proposta de se criar 
uma identificação. Precisa, sim, se criar uma 
identificação dentro do estado do Espírito 
Santo, mas que respeite a inclusão real. A gente 
precisa disso, a gente precisa defender a 
inclusão real. 

Não sou a favor da carteira do autista. 
Não sou! Mas eu sou a favor que, a partir de 
agora, no Espírito Santo, seja criada a 
identidade, que seja colocada na identidade das 
pessoas com deficiência a questão em condição 
de pessoa com deficiência. Porque aí, na hora 
em que você for apresentar no shopping, na 

hora em que você for apresentar nos espaços, 
sabem que você é uma pessoa que precisa de 
um atendimento preferencial, precisa de uma 
atenção melhor.  

E esses dados não vão ser para a gente 
ficar colocando deficiência autista. Esses dados 
vão ser para colocar lá, porque na hora em que 
for fazer a identificação, vão precisar do laudo. 
Nós vamos precisar. E aí, é neste momento... O 
Estado vai ter essa informação, mas a pessoa 
que vai estar aqui não vai ter, mas a gente 
precisa dessa informação para o Estado. 
Ninguém precisa saber que eu sou autista, 
ninguém precisa saber que eu sou surda, 
ninguém precisa saber que eu tenho deficiência 
visual, mas o Estado precisa. Esses dados 
precisam constar. E é isso que eu defendo.  

Não defendo a carteira de autista, mas 
defendo que haja, a partir de agora, uma 
legislação dentro do estado do Espírito Santo 
que identifique, sim, que a partir de agora possa 
constar dentro das identidades, quando forem 
feitas as identidades. Quem não tem ainda, 
quando for colocar, colocar a situação da pessoa 
como pessoa com deficiência, porque carteira 
de autista a Amaes faz, até na internet a gente 
consegue fazer. Então, assim, não precisa. A 
gente não precisa gastar um projeto de lei para 
fazer carteira de autista não. Mas esse aí, para 
produzir políticas públicas, a gente, sim, tem 
necessidade.  

Então, duas propostas. Uma proposta é 
que na identidade, quando for fazer, que tenha 
constando, que seja exigido o laudo para 
constar isso para o poder público; e um projeto 
de lei que seja a conscientização como disciplina 
de conscientização das escolas, sobre a situação 
de inclusão, acessibilidade e direitos humanos. 
Isso aí eu concordo.  

E colocando aqui com as meninas, que 
nós somos do mesmo grupo, não estou aqui 
contra nenhuma fala delas, mas estou aqui 
colocando só uma impressão de que eu luto. A 
gente não pode lutar pelo direito do autista, 
porque a partir do momento que a gente luta só 
olhando uma causa, a gente acaba segregando 
outros grupos, e isso a gente não pode fazer. Na 
sua camisa está lá colocado: Não segregação! 
Inclusão! E está lá: Inclusão e acessibilidade! E é 
isso que a gente precisa defender. Está bom?  

É só isso que eu quero falar. 
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O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado! 

Pelo que eu compreendi, existe uma 
proposta de identificação, mas que seria feita 
dentro da própria carteira de identidade das 
pessoas e que não abranja só a questão do 
autista, mas de todo tipo de deficiência. Ok. Está 
bom. 

Marcelo Suzart. 
 
O SR. MARCELO SUZART DE ALMEIDA - 

Bom, primeiro quero parabenizar o deputado, 
presidente da sessão, Gandini, pela iniciativa; 
também parabenizar o Denys, a Bárbara, a Kelly 
e também a Lúcia Mara.  

Realmente, eu sou uma criancinha 
dentro desse processo. Eu tive a identificação 
do meu filho agora, recente, com dois anos e 
meio, e já estamos fazendo o tratamento. E eu 
fiquei pensando, e todo dia pensando: Gente, e 
as pessoas que não têm condição de fazer o 
tratamento? São muitas pessoas que não têm 
condição de fazer tratamento. 

Então, até me bateu a dúvida com 
relação a como fazer esse processo de 
identificação, que ele é necessário, porque a 
ausência de informação, a ausência de 
conhecimento, ausência de divulgação para a 
sociedade do que é a pessoa deficiente sob 
todos os aspectos... E acho que o deficiente 
visual, auditivo, físico, já está na sociedade o 
reconhecimento desse deficiente. E o autista, 
não. 

Quando descobri que o meu filho era 
autista, entendi que Deus me parabenizou e 
falou: Olha, você é um cara muito bom e eu 
preciso que você cuide dessa criança para mim. 
É isso que estou entendendo. E, às vezes, 
quando conto para algum amigo que não sabe 
ainda: Oh, coitado! Oh, tadinho! Não estou 
entendendo esse coitado ou tadinho, né? 

É claro que existem diversos graus e 
tipos de deficiência na sociedade e, 
independente desses graus de deficiência, seja 
de autista ou de outras deficiências, vão dar 
trabalhos maiores ou menores para os seus pais, 
familiares e todos aqueles que estão em torno 
desse indivíduo da sociedade e que, na verdade, 
são diferentes. Os indivíduos são diferentes; os 
direitos são iguais! É isso que acho que é muito 
importante a gente ter clareza: os indivíduos são 

diferentes, as deficiências são diferentes, cada 
um é cada um! Até os neurotípicos são 
diferentes! Agora, os direitos destes todos, 
típicos ou não típicos, deficientes de diversas 
formas, são iguais! 

 Então acho que essa é a grande busca. E 
acho que a identificação, de alguma forma, é 
necessária; ela urge. 

 Não me sinto qualificado para discutir se 
esta forma ou outra forma, mas que uma forma 
precisa, precisa! Porque o autista, como foi 
muito bem dito pela Mesa anteriormente, 
muitas vezes não são enxergados como autistas, 
principalmente se forem de moderado a leve, 
porque aparentemente observa-se uma criança 
normal. Mas é autista? Normal, né? 

Estou ansioso pelo avanço no 
desenvolvimento do meu filho porque até hoje 
ele não falou, nem para pedir a mamadeira; ele 
leva a gente até o local. Então, a dificuldade 
grande dele é de comunicação e de socialização. 
Mas é muito esperto, é inteligente, consegue 
fazer as coisas, repetir, colocar as coisas... todas 
aquelas técnicas de identificação. Mas não se 
comunica bem. 

É uma experiência nova para nós. A 
minha esposa gostaria de estar aqui, mas, 
diferente de mim que posso justificar minha 
ausência no trabalho, porque a lei me permite 
isso, ela não pode porque ela é autônoma, é 
dona da empresa dela, e se parar de trabalhar, 
ela não recebe. Então, essa é uma dificuldade. 

Mas, Gandini, acho que o grande olhar, 
até muito bem caracterizado pela Lúcia, é a 
inclusão daqueles que não têm acesso. As 
pessoas que não têm acesso devem estar 
sofrendo demais da conta! Demais da conta! 
Porque a acessibilidade, como a palavra fala, 
não garante o acesso. Não garante o acesso! 
Então, a acessibilidade do acesso - é até meio 
redundante - é a grande busca. A acessibilidade 
do acesso. Acesso a que? À lei, ao médico, ao 
atendimento, ao diagnóstico, a tudo que nos é 
permitido por lei. E àquilo que ainda não é 
permitido por lei, que os legisladores, nos seus 
diversos âmbitos, trabalhem nesse sentido, para 
que as pessoas diferentes tenham direitos 
iguais, para que isso aconteça na plenitude. 

Acredito que a identificação é muito 
importante. Temos, realmente, dificuldades. Já 
estamos enfrentando alguma dificuldade, mas 
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como temos condição de ter mais acesso, a 
nossa dificuldade é mínima perto daquelas 
pessoas... E é até, assim, ridículo, eu estar 
falando dessa dificuldade perto das pessoas que 
realmente não têm acesso, porque são muitas. E 
tenho certeza de que, com essa estatística já 
identificada... Até já ouvi alguns dados de que 
está prevista uma relação de um para quarenta. 
E realmente, se está tendencioso a isto, se a 
sociedade não se preparar e não entender, e 
não ter vergonha de dizer que tem, que é, que é 
pai, não ter vergonha, não sentir...  

Na verdade, só discordo da Lúcia na 
questão da segregação. Acho que foi muito 
pesado o termo, talvez pela emoção, talvez... 
Mas acho que precisamos mostrar para a 
sociedade que existem pessoas com diversos 
tipos de deficiência, inclusive autista, que é 
muito pouco conhecida. É uma ignorância 
gigantesca, com relação ao autista. Até outras 
deficiências intelectuais são mais visíveis do que 
o autista. Por isso, talvez, Lúcia, esta 
preocupação do grupo em identificar o autista, e 
não segregar. 

Mas, enfim, acho que o debate é isso; 
são importantes as diferentes posições. É com 
as diferenças nas posições que a gente vai 
crescer e vai conseguir chegar à melhor posição 
e à melhor solução para conseguir, realmente, 
Gandini, que a sociedade perceba as pessoas 
diferentes. 

A sociedade precisa perceber as pessoas 
diferentes que estão aí. Não adianta a gente 
esconder porque as pessoas diferentes, os 
desiguais, estão aí. Desiguais em termos de 
serem pessoas diferentes, mas que têm os 
mesmos direitos e precisam receber esses 
mesmos direitos na sociedade. 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, Marcelo. 

Vamos ouvir a Fernanda Zimmer.  
 

A SR.ª FERNANDA ZIMMER - Boa tarde a 
todos os presentes!  

Meu nome é Fernanda, sou psicóloga e 
psicanalista e faço parte de uma Oscip, Núcleo 
de Referência em Saúde, mais especificamente 
do Projeto Pipa e Rabiola, que é um programa 
de investigação psicanalítica do autismo. 

A gente já vem trabalhando e estudando 
esta questão do autismo há uns vinte anos, mais 
ou menos. Tem uma trajetória boa aí. E a gente 
se pegou com este convite de vir aqui debater, 
conversar, trocar uma ideia, e ficou bem 
inquieto em relação a não presença do setor de 
Educação, por exemplo, até porque somos 
parceiros do setor de Educação, tanto da 
Prefeitura de Vitória, quanto da Secretaria 
Estadual de Educação, temos vários projetos 
tanto na secretaria municipal, quanto na 
secretaria estadual. E chamamos os parceiros 
para conversarmos sobre isso e debatermos 
sobre esta ideia da carteira de identidade. 

A fala da Lúcia é muito potente, a gente 
já esteve com ela em outros espaços e, 
realmente, a gente também não conjuga muito 
com esta ideia da carteira de identidade porque 
a carteira de identidade traz um... Você falou 
sobre um carimbo na testa. E esse carimbo na 
testa é uma marca que tanto a criança, quanto o 
adolescente e o adulto vão levar. E nos 
preocupamos com os reflexos disso. É claro que 
vocês trazem uma postura de algo que vai 
ajudar, de algo que vai facilitar, da questão da 
acessibilidade. Mas a gente tem registros e 
relatos de algumas situações que também não 
são tão benéficas assim quando você fala numa 
identificação, de você fazer uma exclusividade 
em relação à carteira de identidade. 

Acho que a proposta da Lúcia é 
interessante, talvez, de pensar numa outra 
forma de como em inserir este dado na carteira 
de identidade. Assim como a gente tem a 
questão da deficiência auditiva, da deficiência 
visual, da doação de sangue, da doação de 
órgão ou não, pensar, talvez, nesta linha. Esta é 
uma primeira discussão aberta. E a gente já sabe 
que vai ter a próxima, na Comissão de Saúde. 
Acredito que a gente vai se organizar melhor, 
para trazer mais dados.  

Mas esse é um viés que a gente trabalha. 
Por que não da identificação? A gente vê a 
identificação como um marco muito delicado. 
Acho que a gente tem que pensar nisso com 
muito cuidado. Acho que é uma questão que 
precisa ser mais debatida, e não é à toa que a 
gente está aqui para fazer isso. 

O Denys falou sobre isso, foi uma coisa 
muito particular da minha experiência. Trabalhei 
muito tempo como psicóloga do antigo Adauto 
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Botelho, hoje Heac - Hospital de Atenção Clínica 
- e você falou sobre a abordagem do Samu.  

A abordagem do Samu, eles são 
treinados para fazer essa abordagem às pessoas 
em situação de crise, de agitação, de 
agressividade. Nunca presenciei nenhum relato 
de alguém que se negasse por questão de se 
proteger. Porque eu trabalho há muito tempo 
com pessoas com transtorno mental, com 
adultos, e o que mais eles fazem é fazer essa 
abordagem. É claro que com criança e 
adolescente a gente teria que pensar, porque 
realmente, é uma novidade, mas também recebi 
alguns adolescentes trazidos pelo Samu. 

Então, eu acho que é mais trabalhar na 
linha de uma capacitação, de uma 
conscientização. Eu acho que precisamos, sim, 
trabalhar informação. Informação de como lidar 
com uma criança autista, o que traz quando 
uma criança está em crise de agitação, em crise, 
uma situação de muita tensão. A sociedade, 
realmente, não está preparada para isso, a 
gente precisa pensar numa linha de cuidado. A 
gente tem várias linhas. Na saúde a gente tem 
várias linhas de cuidado. Eu acho que uma linha 
de cuidado com autismo também deve ser 
pensada nesse âmbito. 

Mas eu concordo com a Lúcia, a palavra 
é forte, mas acredito que constituir uma carteira 
de identidade traz uma segregação. Eu acho que 
a gente pode pensar numa outra abordagem, 
num outro termo, num outro meio termo, se é 
que seja possível; e tentar construir isso junto. É 
um pouco essa ideia que a gente trabalha. 

Não sei se Juliana quer falar alguma 
coisa? Você quer falar? Apesar de você não 
estar inscrita, não é? 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Podem complementar. 
 
A SR.ª JULIANA MOISÉS - Acabou que eu 

fugi, não me inscrevi, aí dá vontade de falar! 
Que mulher que não gosta de falar, não é? 

Bom, eu vou acompanhar o pensamento 
de Fernanda, de que a ideia de um cartão de 
acessibilidade é uma ótima ideia. Algo que 
autorize a entrada, facilite acessos, permita 
maior compreensão sobre a condição especial 
dessa criança, desse adolescente, desse adulto - 
porque a gente não tem só crianças! Para aonde 

vão os autistas? Eles estão aí - adultos! Algo que 
facilite o seu reconhecimento e acolhimento na 
sociedade, deputado. É algo que é urgente, 
como Lúcia Mara falou - não só do autista! A 
gente tem esse problema: todos precisam de 
acesso, a gente tem um milhão de condições 
especiais, esquizofrenia, coisas que não estão 
com marca na testa. 

E eu vou falar um pouco sobre o que 
você trouxe, exatamente, essa marca na testa. 
Por que a gente tem que colocar uma marca na 
testa? Por que a gente não pode trabalhar que a 
sociedade compreenda que existem modos 
especiais de vida, existem condições especiais 
de sujeitos? 

É claro que a questão do autismo é cada 
vez mais urgente! A gente está na clínica - 
Fernanda falou - há vinte anos! Eu trabalhei dez 
anos na Apae de Vitória, eu abraço essas mães, 
elas me sensibilizam muito, a fala de vocês! 

Mas a gente também está 
acompanhando relatos de autistas de alto 
funcionamento, como vocês citaram. Escutar 
esses autistas nos dá muito, nos faz adquirir 
competência para trabalhar com eles. Não é 
simplesmente: temos um saber médico, 
psicológico, ou neurológico, ou educacional; e 
nós então, vamos dizer o que fazer com vocês! É 
o contrário! Vocês conseguem falar, alguns 
autistas conseguem falar; e nós, então, vamos 
entender o que acontece: por que você precisa 
de uma autorregulação? Por que você precisa se 
comportar girando, girando, girando? Por que 
você precisa bater, bater, e fazer barulho? Por 
que você precisa, sim, ter um acesso especial? 
Então eles nos falam isso! 

Nós temos no Pipa um programa que se 
chama Autismo no Cinema. A gente tem feito 
aberto ao público, funciona no Cine Jardins e a 
gente faz a cada mês, ou dois meses, de acordo 
com nossa agenda. E lá, a gente pode pensar um 
pouco no que acontece com eles. E muitos deles 
vêm nos dizer do quanto eles tentam entrar na 
sociedade e não conseguem, porque eles têm 
impedimentos que os isolam. E, aí, de acordo 
com a compreensão das pessoas, eles vão 
conseguindo abrir alguns acessos a isso.  

Tem uma autista, chamada Temple 
Grandin, que fala que não há nenhum 
diagnóstico que defina prognóstico. Então, hoje 
essa criança, que tem uma incapacidade de 
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falar, de estar em ambientes sociais, daqui a 
dois anos, pode estar conseguindo plenamente 
estar fazendo isso. 

 O que vai ser algo que a nomeie pela 
patologia, algo que a nomeie, que a identifique 
por uma condição especial? Nós temos que ser 
reconhecidos nas nossas diferenças, mas não 
sermos identificados por elas. 

 Eu quero ser identificada como Juliana. 
Eu tenho várias questões na minha vida, 
inclusive guetos dos quais eu me aproximo. Sou 
psicanalista, sou mãe enlutada, sou isso e 
aquilo, mas eu jamais quero alguma coisa que 
me identifique como isso. Eu quero dizer, 
quando eu puder, o que eu sou, mas eu quero 
ser reconhecida como Juliana. Então, a gente 
sabe que esses autistas, hoje, que estão aí 
enfrentando dificuldades imensas, no futuro, 
podem ter atuações como as nossas hoje. E, aí, 
ele tem uma identidade pela patologia.  

Nós não temos carteira de 
esquizofrênico. Nós não temos nem queremos 
ter carteira de diabético, carteira de...; enfim, a 
gente pode ter alguma coisa que esteja inserida 
no documento. Sou doadora, está no meu 
documento. Alguma política pública ou, pelo 
menos, endossar as políticas que já existem que 
orientem sobre o acesso, sobre a compreensão 
dessa condição especial. 

Eu acho que a gente está falando de 
informação, de educação. A gente está aqui 
voltando aos mesmos assuntos de todas as 
questões que esta Casa vem levantando sobre 
criança, situações especiais, sobre deficiência. 

Eu gosto da fala da Lúcia, porque fala 
que há leis que regulam o direito já e que nós 
precisamos batalhar para que elas funcionem.  

Alguma identificação pode existir, um 
cartão de identificação de Amaes ou de outro 
órgão, mas que eles não sejam...  

Eu discordo que a sua carteira de 
identificação seja de autista. Ele não pode ser 
reconhecido por sua condição especial. Cada 
um tem a sua. Eu sou neurótica, histérica. 
Você pode ter seus problemas. O autista é 
autista, sabe? 

E, aí, lembro e vou endossar também a 
fala dela ou o que ele falou, o advogado 
Marcelo, que não é autista só que está sem 
tratamento, sem condição de pagar coisas; de 
ter acesso a neurologista, médico, remédio; 

enfim, rampa, escada e ônibus que tenha 
espaço para isso. Vamos trabalhar para 
acessibilidade das pessoas que precisam delas.  

Obrigada. Minha fala é essa.  
Como a Fernanda falou, a gente 

pretende participar mais dessa discussão, desse 
debate. Nós queremos estar mais nos próprios 
próximos momentos, até um pouco mais 
preparados. Viemos de paraquedas aqui. 

 

O SR. DENYS RANGEL MORAES - 
Agradeço o complemento em cima da minha 
fala.  

Quando a gente fala em complexidade 
do autista, quando eu falei que a gente deve 
estudar sobre o autismo, vocês que estão há um 
bom tempo nessa lida, quando a gente fala do 
autismo, a comorbidade não está em separado. 
E, no universo autista, você tem todas as 
deficiências que, em algum indivíduo, você 
encontra como comorbidade. Então, o universo 
autista é surdo, esquizofrênico, cego, Down, 
TDAH. Está todo mundo aí.  

A proposta da carteirinha, como falei no 
início, é um alento. Isso não resolve o problema 
de sociabilidade.  

Concordo, sim, que existe a necessidade 
de uma política pública que dentro dos registros 
do Estado - acompanhando a fala da Lúcia - a 
gente precisa ter sim, identificação daqueles 
indivíduos, como é feito em outros países. A 
abordagem policial é diferenciada, porque na 
hora que o policial chega lá, puxa a placa de um 
carro, ele sabe que aquele carro pertence a um 
indivíduo autista. Então, ele já muda a questão 
da abordagem. Só que a vida mostra para gente, 
e as políticas públicas, que as coisas, às vezes, 
não acontecem no tempo que a gente precisa 
que aconteçam.  

Então, a gente sempre tem que ter em 
mente que entre o atual e o ótimo existe o bom. 
O bom é o primeiro degrau para a gente 
conseguir chegar ao ótimo.  

Concordo com vocês: vai resolver o 
problema? Não. Até na minha fala, falei que 
pode ser que alguém encare isso como um 
processo de exclusão, mas para quem não tem 
nada, para quem está sofrendo com 
preconceitos, com agressões, o Down, as outras 
questões de PcD, como o Marcelo bem colocou, 
elas já são conhecidas. A gente precisa 
conscientizar a sociedade.  

Identificador: 340036003500300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



Vitória-ES, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 Diário do Poder Legislativo - 23 

 

E se essa carteirinha no momento... mais 
para frente a gente substitui essa questão. Mais 
para frente a gente vê outra lei mais completa, 
mais abrangente, que vá abraçando outras 
coisas. A gente não vai conseguir pegar a 
Berenice e implantar de uma vez só, em todos 
os lugares. A gente tem que ir construindo 
degrau por degrau. O desafio é grande.  

Não discordo da palavra de vocês. Acho 
que tem um ganho para um pequeno grupo? 
Tem. Se posso facilitar a vida dessas pessoas, 
mas já vamos deixar o conector: Olha, neste 
momento a gente coloca isso, mas vamos partir 
já para o restante. A ideia é todo mundo 
trabalhar junto, é unir força, conhecimento e 
construir um produto, algo significativo que, 
conforme já foi falado em algumas audiências, a 
gente não precisa de política que só dure quatro 
anos.  

 

 A SR.ª KELLY CHRISTINA FERREIRA 
LOPES - Bom, o que percebi aqui é que existe 
um consenso na palavra de todo mundo sobre 
essa identificação, sobre a necessidade de que 
exista uma identificação, seja ela somente por 
essa carteirinha ou na identidade.  

Acho superbacana na identidade 
também. Mas fica claro para todo mundo que 
existe, hoje, a necessidade que essa 
identificação seja feita de forma prática e 
imediata.  

A gente vem nessa caminhada da 
inclusão há anos. Já tenho dezesseis anos nessa 
área, até porque minha filha vai fazer dezessete, 
eu me especializei nessa área por isso também, 
e a gente sabe que as coisas vêm melhorando, 
não no ritmo que queremos, mas as coisas vêm 
aos poucos melhorando.  

Então, acredito que essa identificação 
seja mais um passo para nós, porque foi algo 
que percebi em comum aqui, de consenso 
positivo, na fala de todos nós.  

 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Temos seis pessoas para fazer uso 
da fala. Então, agora, como a gente avançou 
bastante, a gente tem até às cinco horas, é o 
máximo que a gente consegue fazer aqui. E só 
passar a palavra, primeiro, ao Marco Antônio. 

Só vou tirar uma dúvida: Marcelo ou 
Marcela? Marcelo. Então, logo depois passo 
para você. Fiquei na dúvida se era Marcelo ou 

Marcela. Está puxado, não está? Não foi culpa 
minha mudar o Marcelo para Marcela.  

 
O SR. MARCO ANTÔNIO DE OLIVEIRA - 

Boa tarde, deputado. Boa tarde a todos. Meu 
nome é Marco. Sou conhecido como pai dos 
sete autistas. Sou militante da causa. 
Automaticamente, sou obrigado a ser. Não tem 
jeito.  

Endossando a conversa da Lúcia e de 
todos aí, sinceramente, pelo tempo em que eu 
venho praticando o caminho meu aqui quando 
entrei no mundo do autismo, há alguns anos, eu 
acho que os senhores deveriam atentar que 
discutir sobre uma carteirinha, sobre a 
identidade ou o que acham que é melhor, a 
pergunta que deveria ser feita, em minha 
opinião, para se evitar uma polêmica maior, é 
que se fizesse uma abertura dentro aqui do 
plenário, ou nas instituições da escola, onde os 
pais frequentam, uma oportunidade para todos 
darem a sua opinião: sim ou não, assim como se 
faz no Governo Federal. Você aceita que se faça 
uma carteirinha para que todos usem, todos em 
igualdade com acessibilidade?  

Na verdade, nós sabemos que o autista, 
que dentro do espectro autista, nós temos 
também pessoas cadeirantes; temos os surdos, 
os cegos dentro do espectro autista. Eu conheço 
algumas mães assim também e é muito 
complicado, porque andar na rua é claro que é 
difícil, porque eu mesmo entro na fila de um 
banco e, às vezes, tenho que enfrentar 
cinquenta pessoas na nossa frente e eu não 
posso dizer que eu sou um pai de autista. Como 
é que eles vão acreditar que eu sou? Muita 
vezes, eu sou obrigado a dizer: Olhe a minha 
reportagem. Em tal dia, eu vou aparecer com 
um monte de crianças em uma bicicleta com 
oito lugares que eu criei. 

Então, é muito complicado você ter que 
passar por isso para correr para casa. Igual 
agora, as crianças vão sair às cinco horas da 
tarde e tenho que chegar até Goiabeiras. Eu não 
tenho carro, infelizmente, então, eu vou ter que 
chegar até Goiabeiras de ônibus e eu tenho que 
pegar minhas crianças na escola. Então, ou eu 
falo agora, ou eu não tenho mais tempo para 
falar. 

Então, infelizmente, as nossas políticas 
públicas precisam resolver, dar passo a passo. 
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Mas, eu acho que o mais importante, em minha 
opinião, o que nós estamos fazendo aqui hoje, é 
que as pessoas tenham sensibilidade de 
entender que hoje eu tenho cinquenta e um 
anos e daqui a vinte anos, vinte e cinco anos, eu 
vou estar com quase oitenta, só que os meus 
filhos vão estar na casa dos vinte e trinta. Se eu 
não lutar agora, será que daqui a vinte, vinte e 
cinco anos, eu vou olhar para trás e dizer: O que 
eu fiz para o meu filho? Eu não fiz nada. 
Ninguém fez nada, Então é muito complicado. 
Nossos filhos vão ficar. Eu vou partir. A 
tendência natural das coisas é assim. 

Então, o que nós estamos fazendo hoje? 
Às vezes, nós usamos palavras ásperas, 
agressivas, mas, às vezes, é um meio que nós 
podemos fazer, porque para muitas mães aqui é 
difícil conviver com um ou dois filhos; imaginem 
eu com sete, como devo dormir bem para 
caramba, não é? Devo dormir muito bem, viver 
muito bem o meu dia a dia, não é? Eu acho 
difícil alguém tentar mensurar o entendimento 
do significado disso.  

Então, eu luto por uma causa assim 
como todas as mães lutam, mas eu acredito que 
o passo a passo, que quanto mais opiniões seria 
melhor. Mas por que eu digo isso? Se em cada 
sessão temos que ficar discutindo o tempo 
inteiro um assunto desses, vão se levar meses e 
não vai resolver. 

Então, eu acredito que se fizer um senso 
comum, colocar nas escolas principalmente, 
onde as mães tem que levar seus filhos, em 
qualquer instituição, na Amaes, na Apae, na 
Pestalozzi, qual sua opinião, pai, mande ela ou 
então faça um link, como tem na Força Luz, que 
eu participo também, dê sua opinião para poder 
participar do dia lá. Assim como se faz em 
Brasília. Então, dê cada um a sua opinião. A que 
for mais votada é a que vai ser feita. Acho que 
vai ser um senso melhor, porque vai evitar 
menos discussões. Alguém vai ter que ganhar. 
Claro que ninguém vai sair feliz nessa história. 
Não tem como todos saírem felizes.  

Infelizmente, o mundo autista ainda não 
aprendeu a se unir. Eu acredito muito que eles 
precisam entender que autismo tem em outros 
setores da sociedade, que são os cadeirantes, a 
microcefalia, que não está se falando nela, que 
vai aparecer em breve, vai ser um boom 
também igual o autismo, porque vai ter esse 

problema sério agora para frente. Assim 

também como os cegos, os surdos. A 
acessibilidade é muito importante. É muito 
importante.  

As escolas não estão nem preparadas 
para a acessibilidade. Tem escola que não tem 
nem rampa para subir um cadeirante. Eu acho 
um absurdo isso, porque eles precisam chegar 
até lá para poder estudar. Como é que vai?  

E agora, para piorar, os senhores não 
estão atentando talvez, baixou uma nova lei 
agora que dá aula em casa. Não é isso? O pai vai 
ter esse direito. Isso vai afastar um monte de pai 
de autistas, ou com algum tipo de acessibilidade 
para poder chegar à escola. Porque vai preferir 
dizer: eu quero exercer meu direito para acabar 
em casa. Aí vai piorar mais ainda, porque a 

escola é muito importante para uma criança 
desempenhar o papel dela, de aprendizado. 
Ela precisa da escola para poder aprender.  

Eu tenho filhos em todos os graus e eu 
falo com toda sinceridade, meu filho na 

instituição... Ele também vai à Instituição da 
Apae, é necessário, é preciso ter uma Apae, 
mais uma Pestalozzi, mas é muito necessário, 
tinha que alinhar isso aí, juntar as instituições 
com a escola, porque a escola também é 
muito importante. Uma criança só pode 
produzir a fala dela, o melhor entendimento 
dela, junto com outras normais também.  

Mas a informação que as crianças 
precisam, as escolas precisam, eu acho que os 
senhores poderiam impor isso aí, fazer bastante 
debate com os professores, com os diretores, na 
escola, perguntar para as crianças e 
adolescentes o que é para eles o entendimento 
sobre uma questão dessas, de autismo, de 
outras comorbidades que nós passamos por aí, 
com as crianças. Por quê? As crianças de hoje, 
se elas vinham aprendendo a lidar com a 
situação, elas sendo educadas para isso - as 
crianças normais, tá gente - obviamente, lá na 
frente, eles vão, quando crescerem, e 
formarem, ficarem homens formados, ou 
adolescentes formados, eles vão lidar melhor 
com essas informações e vão saber lidar com o 
autista, com o down, com uma microcefalia, 
com essas crianças que estão aqui, com esse 
problema de cadeirante, vão saber lidar melhor. 
Por quê? Porque vem de escola isso. Na escola 
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precisa ser melhor trabalhado. Eu acho que é 
por aí o caminho para dar certo.  

Eu agradeço muito esse pouco tempo 
que eu tive para falar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, Marco Antônio. (Pausa) 

Pode. Só vou pedir que a gente seja bem 
rápido para todos poderem falar. 

 
A SR.ª BÁRBARA CAMPOS FERNANDES - 

Rapidinho. Até porque é muito chato você ter 
que tirar da carteira, ficar andando com a 
carteira, laudo, foto no celular, apresentando 
laudo, para garantir um direito que você tem 
por lei. Não é? A fila da prioridade. E uma das 
coisas que a gente tem lutado também é para 
que também tenha, além do símbolo da 
acessibilidade lá, das outras questões, também 
tenha o símbolo do autismo, porque muitas 
pessoas também não sabem. Eu acredito que a 
nossa luta aqui seja também para divulgar o 
autismo. E como mesmo foi dito aqui pelo 
Denys, existem outras comorbidades no 
autismo. Existe o deficiente visual, existe o 
deficiente auditivo, e, muitas vezes, em 
decorrência das crises dentro do autismo. 
Muitas vezes em decorrência disso. 

Então, eu acredito que essa identificação 
possa nos ajudar a ter menos problemas em 
determinados ambientes, numa fila de hospital, 
com uma criança moderada ou leve. Entendeu? 
Por quê? Porque, às vezes, ela não tem 
paciência de ficar numa fila esperando. Às vezes 
a mãe não tem com quem deixar para ir ao 
supermercado. E aí? Como é que essa criança 
vai ficar numa fila esperando? A questão é essa. 
Só isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Marcelo Bozi.  
 
O SR. MARCELO BOZI - Vou tentar ser 

breve.  
A iniciativa é válida. Eu acho que é um 

direito dos pais ter esse instrumento em mãos, 
porque andar com laudo, andar com outro tipo 
de identificação é complicado.  

Então, quando a gente fala de 
acessibilidade, esse tipo de identificação traz 
uma acessibilidade também aos pais, às 

crianças, em determinados momentos que for 
necessário ser usado. 

Quando você falava de carteira de 
identidade, já existe um projeto de lei no 
Senado, - carteira identidade não tem a ver com 
a Assembleia Legislativa - que vai permitir com 
que pessoas coloquem... Já teve uma mudança 
grande na carteira de identidade, mas que é um 
projeto também que permite que as pessoas 
coloquem as suas deficiências na carteira de 
identidade. 

Então, acho que isso é um direito do 
cidadão. Se ele vai querer ou não, acho que não 
cabe a nós aqui estarmos debatendo, mas o que 
a gente está debatendo é esse instrumento que 
dá à pessoa com autismo, que dá aos pais das 
pessoas com autismo, uma garantia, porque nós 
temos uma filha com baixa visão e a gente sabe 
o quanto é difícil, às vezes, você ficar toda hora 
mostrando determinado documento para que a 
sua filha, o seu filho ou seu irmão, a sua mãe, o 
seu pai, quem quer que seja, tenha o acesso 
àquele direito. 

Vou falar uma coisa tão simples, um 
documento simples: a plaquinha de 
identificação de estacionamento. Quando você 
chega no estacionamento, qual é o símbolo que 
está no estacionamento? É o símbolo de um 
cadeirante. Quando sai uma pessoa que não é 
cadeirante de dentro do carro, todo mundo te 
olha meio atravessado. Não sabe se a pessoa é 
deficiente auditiva, não sabe se a pessoa é 
deficiente visual, porque o símbolo que está lá é 
o símbolo de um cadeirante. 

Então, quantas vezes a gente já precisou 
pegar a pessoa: Vem cá, olha aqui essa 
plaquinha, tá vendo? Você não tem que ficar, a 
todo momento, falando que a pessoa que está 
com você, da sua família, tem qualquer tipo de 
deficiência, mas ela tem uma plaquinha ali que 
dá o direito a ela. Então aquilo traz, para quem 
necessita, uma tranquilidade, até uma 
comodidade. Os pais, principalmente, sabem da 
luta diária quando eles têm uma pessoa com 
deficiência ou um autista. 

Acho que o melhor dos mundos, todo 
mundo sabe, o melhor dos mundos é que a 
gente tivesse uma sociedade que não precisasse 
de qualquer tipo de documento para você se 
valer do seu direito, mas, infelizmente, hoje a 
gente não tem. 
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E a gente caminha, como a Kelly falou, 
para uma sociedade autista. É uma realidade 
que hoje é irreversível. Os últimos dados nos 
Estados Unidos, que é um dos únicos países que 
mede a população autista, por enquanto, é que, 
lá, de cinquenta e nove crianças com oito anos, 
uma é autista. E isso já caiu. Se for atualizar essa 
pesquisa. 

 Aqui no país, no último censo de 2010, 
de cada quatro brasileiros, um se declarou 
portador de alguma deficiência - portador não, 
que essa palavra está em desuso -, se declarou 
pessoa com deficiência. 

Então nós não estamos falando de um 
grupo pequeno, mas nós estamos falando de 
uma mudança também cultural porque, quando 
eu era jovem, quando era criança, você estudar 
com a pessoa Down era difícil; você estudar com 
a pessoa com deficiência, seja ela qual tipo de 
deficiência for, era muito difícil. 

Hoje, não. Hoje, vão questionar os 
fatores, se são bons ou são ruins; se há inclusão, 
se não há; se há acessibilidade, se não há. Mas 
essas pessoas estão ganhando cada vez mais 
espaço na sociedade. 

Então a gente está passando por uma 

mudança, uma transformação cultural e que é 
uma transformação que não tem volta. É uma 
transformação que vai acontecer, às vezes não 
por causa de nós, neurotípicos, que não existe 
normal. Quem é normal?  

Quando a gente usa a palavra normal 
também, a gente está excluindo aqueles que a 
gente acha que não são. Então ser normal ou 

não ser, na sociedade, é algo que está em 
desuso também, porque cada um tem as suas 
habilidades e as suas deficiências. 

Todos somos diferentes. Todos somos 
iguais nas nossas diferenças e o que nos iguala 
são os direitos e a dignidade da pessoa 
humana. E é por isso e para isso que a gente 
tem que lutar. 

Então acho que é uma iniciativa válida. É 
um direito para aqueles que querem usar dele, 
de, nos momentos que necessitarem, ter uma 
identificação. Hoje a Amaes faz essa carteirinha, 
outras instituições também fazem, mas, se você 
tem a chancela de um Poder por trás, do Poder 
Executivo por trás, é uma garantia maior de que 
aquele documento seja válido. 

Eu só sugiro, deputado, que pudesse 
alterar na redação aqui a palavra portadores. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Assim que eu recebi, eu risquei. A 
gente já vai fazer a alteração. 

 
O SR. MARCELO BOZI - Porque já está 

em desuso. O portador manifesta alguém está 
portando uma coisa ruim, nesse caso aqui. E não 
é. É natural, o normal do autista é ser autista; o 
normal do cadeirante é ser cadeirante. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Foi um equívoco que cometeram, 
mas a gente vai consertar. Quando eu peguei, 
eu falei: Ixe, tem uma palavra aqui que...  

 
O SR. MARCELO BOZI - E outra questão... 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Já convivo com essa situação há 
muito tempo, porque a gente mudou, teve um 
período que se falava normalmente. Era, 
inclusive... 

 
O SR. MARCELO BOZI - Era portador de 

deficiência. 
Agora, só para finalizar, eu acho que, 

junto com o pós-implementação dessa 
legislação, é uma campanha que faça com que 
essa carteira seja respeitada. E outra coisa, 
também, quando se fala de relatório, 
confirmado com o diagnóstico médico. Hoje a 
gente tem uma fila de espera muito grande no 
setor público de pais, de famílias à espera de 
uma consulta. Nós temos aqueles que já têm 
laudo de autismo, do transtorno e temos 
aqueles ainda que não têm. Então, essa fila só 
aumenta. E a gente tem uma dificuldade muito 
grande aqui no estado de estar dando o acesso 
a essas famílias a um sistema de saúde que 
garanta a eles conhecer o diagnóstico do filho, 
conhecer a realidade dos filhos. E, depois de 
conhecê-la, também de proporcionar um 
tratamento digno àquela pessoa. Não somente 
na rede de saúde, mas também hoje a gente 
tem a tortura que acontece com os pais na rede 
de educação pública e privada. Entendeu? O 
que acontece com as famílias é uma tortura 
emocional e uma tortura física, muitas vezes. 
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Não só da falta de preparo desses profissionais, 
mas também da falta do respeito e da falta de 
dar o que é direito a essa pessoa. 

Então, são essas as palavras. 
 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Obrigado. 
Vamos ouvir a Giovana de Oliveira, da 

Amaes.  
Eu queria convidar a Lúcia. Lúcia, você 

que está representando a entidade, senta aqui 
conosco. Porque, de fato, como no início não a 
tinham identificado como uma representante da 
entidade, a gente não tinha convidado. Gostaria 
que se sentasse conosco. 

 
(Toma assento à Mesa a referida 
convidada) 

 
A SR.ª GIOVANA DE OLIVEIRA - Boa 

tarde para todo mundo. 
Eu não falo assim tão baixinho. É o seguinte: 
segregação! Quando a Lúcia usou essa palavra, 
ela usou com toda ordem, com toda 
propriedade que tem, porque a gente sabe o 
que é ter uma criança segregada. É ela estar 
dentro de uma escola, em um pátio, longe de 
todas as crianças. Isso é segregação! Quando 
você tem o dinheiro para comprar o mundo e 
dar tudo que você pode dar para o seu filho que 
tem algum tipo de deficiência, isso é 
maravilhoso. Isso é lindo, mas talvez também 
não te leva a lugar nenhum. No nosso caso a 
gente não tem, a gente tem a Amaes. A gente 
tem a carteirinha da Amaes e eu confio na 
carteirinha da Amaes.  

Eu não preciso que o meu filho tenha 
uma identidade. Eu quero o meu filho com um 
neuropediatra. Isso eu quero! Eu quero que o 
meu filho tenha vários tipos de tratamento, 
muito mais do que uma carteirinha. Isso é muito 
mais importante! Porque a Amaes, como a 
Apae, é uma instituição sólida, e que te dá isso.  

Então, quando ela fala, a Lúcia fala de 
segregação, a gente passa por isso. Quando a 
gente segrega pegando uma carteirinha e 
colocando O meu filho autista, o meu sobrinho 
cego, aí vou ter que fazer uma para o meu 
sobrinho. Para cada um? Não posso ter isso.  

As pessoas têm que respeitar as pessoas 
pelo que elas são. Se eu estou dentro do ônibus 

e o meu filho é rejeitado porque ele está no 
lugar preferencial - porque nem toda deficiência 
é aparente - a gente tem que parar com isso. A 
gente tem que mudar esse tipo de pensamento. 
Eu gostaria muito, gostaria mesmo, que ao invés 
de pensar em coisas assim, pensasse em coisas 
reais, em coisas que eu pudesse dar hoje para 
essas crianças. 

 O meu filho tem onze anos, eu levo uma 
hora de ônibus para chegar à Amaes. A gente 
tenta uma Amaes em Cariacica. A gente vai 
conseguir, se Deus quiser. Mas a gente precisa 
hoje mais do que uma carteirinha. Hoje o meu 
filho precisa de psicólogo, de um terapeuta 
ocupacional. Não adianta ele ter a carteirinha 
do mundo, ele tem um passe para ir para onde 
ele quiser e não saber colocar a calça, não saber 
amarrar o sapato e quem faz isso é a T.O. Não 
adianta eu ter passe livre para ir para China e o 
meu filho não saber arrumar uma cama. Porque 
eu vou morrer. Eu não sou Highlander. Eu acho 
que eu não sou Highlander. Queria ser muito, 
mas eu não sou. Mas o que eu quero para o 
meu filho hoje é que ele saiba se virar quando 
eu me for. 

É o nosso medo. Quando eu me for! O 
autista tem que estar onde quiser estar. Ele tem 
que estar aqui, ele tem que estar no shopping, 
ele tem que estar na escola. Ele tem que estar 
onde ele quiser, gritando, tendo os seus 
problemas, fazendo o que ele quiser, porque 
todo mundo é diferente, todo mundo é assim.  

Todo mundo falou, falou muito bonito, 
muito legal, mas eu não acho muito certo você 
gastar um tempo, seu tempo, grana com uma 
coisa que eu preciso muito mais que é 
neuropediatra para quatrocentas crianças do 
Norte do estado, que não tem. Não tem. Elas 
têm que vir para cá. Aí, chega aqui, não tem. E 
aí, eu faço o quê? Eu faço o que com essas 
crianças?  

Na Amaes nós estamos com uma fila de 
trezentas crianças sem atendimento nenhum. E 
Essas crianças, elas precisam de muita coisa, 
muito mais do que uma simples carteirinha. É 
isso, e obrigada.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, Giovana. Vamos ouvir 
agora a Franciane Rodrigues, do grupo Mães 
Eficientes Somos Nós.  
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 A SR.ª FRANCIANE RODRIGUES - Boa 
tarde a todos. 

Eu me chamo Franciane, eu tenho uma 
filha com três deficiências, retardo mental, 
deficiência intelectual e epilepsia. Eu acho até 
legal a fala das amigas aí em cima de fazer uma 
carteirinha, mas assim, a minha filha tem a nova 
identidade. Ela não sabe ler e não sabe escrever. 
Vive na escola num canto, jogada, porque 
ninguém está nem aí. 

Agora, imagina, eu ter que pendurar três 
carteirinhas no pescoço dela, cada um com a 
sua deficiência? Não é melhor fazer uma 
identidade que esteja escrito para pessoas com 
deficiência? Entendeu? Porque a lei é clara. A 
lei, a LBI fala que toda pessoa com deficiência é 
a pessoa com deficiência.  

Então, a gente tem que pensar não é só 
na carteirinha, não é só na identidade. É nas 
filas dos neuropediatras que estamos 
precisando. A minha filha, no caso, hoje ela tem 
dez anos, foi consultada uma vez na vida com 
quatro anos de idade. Ela está na fila até agora 
esperando a próxima consulta. 

Semana passada, ela teve cinco crises, e 
eu não consigo um psiquiatra para aumentar a 
dosagem da minha filha. E toda vez que ela tem 
uma crise é dente que quebra, porque ela cai no 
chão e perde os dentes. Então, é assim, tem que 
mudar uma política completa. Não é só uma 
identidade ou uma carteirinha que vai mudar 
isso.  

A gente tem que fazer valer as leis 
federais, que o nosso Estado não está cumprindo. 
Entendeu? Eu moro no município da Serra, e 
gente que briga lá para que as leis sejam 
cumpridas. A lei está aqui, a gente só precisa de 
alguém que faça valer as leis. É isso que a gente 
quer.  

Porque, fazendo valer as leis, os nossos 
filhos vão ter direito. Porque está aqui, eles 
merecem respeito, merecem ter atendimento 
médico, a tudo que eles necessitam. Mas as leis 
têm que ser cumpridas, porque não adianta nada 

um livro desse aqui, se ninguém segue. É muito 
triste ver, entendeu? A pessoa querendo, Ah, eu 
quero uma carteira, eu quero uma identidade. 
Mas não é só isso que eles precisam.  

Eles precisam de médico, precisam fazer 
exames caros. Entendeu? E nada disso é feito. O 
Estado, o Município, ninguém se importa. É só 
isso. Obrigada.  

 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, Franciane. Vamos 
agora ouvir a Thamires Rosa, também do grupo 
Mães Eficientes. Depois vou passar para a 
Pollyana e a gente faz o fechamento e os 
encaminhamentos.  
 
 A SR.ª THAMIRES DO NASCIMENTO 
ROSA - Boa tarde a todos os presentes. Meu 
nome é Thamires, sou mãe da Luiza. A Luiza tem 
paralisia cerebral, broncodisplasia, 
laringomalácia. Então, a minha opinião sobre 
essa questão da carteirinha é o seguinte. A 
carteirinha, ela vai ajudar? Ajudaria. Seria muito 
bonitinho, na filosofia. Agora, na realidade, vou 
falar para vocês, isso não funcionaria. Porque 
vocês estão excluindo os seus próprios filhos, 
vocês estão excluindo eles, porque vocês estão 
mostrando para eles, ensinando a eles que eles 
têm que ser diferentes. Não é assim que 
funciona. A gente tem que incluir as crianças, a 
gente tem que dar acesso, como as mães 
falaram, à saúde, acesso à educação, que elas 
não estão tendo. 
 Eu posso dizer, porque eu fui estagiária. 
Eu larguei o emprego de estagiária do município 
para cuidar da minha filha e eu tive que 
embater uma pedagoga e uma diretora, dentro 
de uma escola, para defender um autista. Isso é 
horrível. Porque eles segregam dentro das 
escolas, eles segregam na sociedade em si. 
 Então, assim, eu não acho válida a 
carteirinha para o autista; eu acho válido para 
todas as deficiências. E tem que ter acesso não 
só à carteirinha, eles têm que ter acesso a tudo 
que a lei federal de direito dá para eles.  

Por que uma carteirinha não vai fazer 
diferença. Vai fazer uma diferença você chegar 
com uma carteirinha: Ah, meu filho é autista, eu 
quero entrar no cinema. Ah, meu filho é autista, 
e quero ter acesso ao transporte público. Ah, meu 
filho é autista, eu quero que ele tenha acesso à 
educação. Não vai fazer diferença! Parem para 
pensar. 

A minha filha, hoje, tem paralisia cerebral 
e se alimenta por sonda. Não sei se vocês 
perceberam. E, assim, acesso à saúde, a gente não 
está tendo. Ela tem direito, por lei, à alimentação 

dela; ela não está tendo. Ela está sem leite. 
Então você pensa, se a minha filha, que 

tem uma lei que cobre ela, não está tendo, 
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imagina um autista? Como aquela mãe falou, 
uma hora a gente vai morrer! Como essas 
crianças vão ficar? Sem saber usar um banheiro, 
sem saber se alimentarem. Com quem a gente 
vai deixar essas crianças? Ao vento? Ao relento? 
Com uma carteirinha? Ah, eu quero ir ao 
cinema! Vamos com a carteirinha. E aí, quando 
essa mãe morrer? O que vai resolver essa 
carteirinha? 

Então, assim, para mim, eu acho que 
deveria ser não uma carteirinha, mas uma 
identificação para tudo e ter acesso a tudo que 
eles precisam, a tratamentos, a educação, a 
lazer, porque eles precisam aprender a viver e 
aprender a se manterem na sociedade. 

Muito obrigada a todos! 
  

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Obrigado, Thamires. 

Vou passar à Pollyana Paraguassú para a 
gente... 

 
A SR.ª POLLYANA PARAGUASSÚ - Boa-

tarde! Cumprimento a Mesa na pessoa do 
deputado Gandini. Cheguei atrasada e não 
consegui escutar a fala de todo mundo, mas eu 
acho sim a iniciativa válida como uma forma de 
acessibilidade, eu acho que o mais importante 
dessa discussão toda é nos oportunizar este 
momento, justamente, de discussão. 

Eu acho que são nessas horas que a 
gente consegue construir, como o Denys mesmo 
falou, entre o atual e o ótimo existe o bom. E eu 
acho que é neste momento, em discussão, que a 
gente consegue construir o que a gente 
realmente precisa. É através das opiniões das 
mães, de todos nós enquanto sociedade. 

Eu acho que é uma oportunidade de a 
gente começar essa discussão e, talvez, a gente 
chegar num consenso, num acordo, porque 
como a Kelly falou, e todas aqui falaram desde 
que eu cheguei, falaram a respeito de ter, sim, 
algum tipo de identificação. 

Então, eu acho que a gente pode 
construir algo em cima disso e criar uma 
acessibilidade. Eu mesma já passei por situações 
que eu precisei mostrar a carteirinha da Amaes 
e não foi uma, duas vezes, foram mais vezes. 

Então, eu acho que a gente pode 
construir uma coisa realmente bacana, que 
traga um pouco mais de acessibilidade e que a 
gente, depois, chegue ao ótimo. 

Obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Gente, eu vou fazer um 
fechamento aqui. 

Primeiro agradecer a participação de 
todos. A gente tem, por objetivo de uma 
audiência pública, ouvir as opiniões, colher 
informações - eu acho que o projeto já pode ser 
melhorado. Bastante melhorado, até porque 
qual foi a percepção inicial que eu tive? E a 
Pollyana colocou bem isso. 

Ninguém aqui está querendo substitui a 
carteira de identidade de ninguém. A identidade 
das pessoas está preservada. Eu mesmo, eu 
recebi, assim que cheguei nesta Casa, uma 
carteira de deputado. Eu nunca utilizei. Eu 
utilizo a minha carteira de motorista; nem é a de 
identidade, eu uso a de motorista. E nela tem 
até se eu tenho deficiência visual ou não.  

Assim, a intenção inicial, pelo que a 
gente conversou, não é substituir a identidade 
de ninguém. Então você não vai ter que andar 
com ela no pescoço, não é isso! Na realidade, o 
que a gente está querendo é que as pessoas 
tenham a possibilidade, em situações 
específicas, - específicas! - que ela possa utilizar. 
Como a senhora mesmo falou, Lúcia, de uma 
situação que eu imagino que deve ser 
extremamente constrangedora: seu filho autista 
sentado no ônibus e um senhor xingando. Você 
usou até a palavra que ele xinga. É 
constrangedor, né? Imagina! É nessa hora que 
você saca uma carteirinha dessas! Você não vai 
botar ela na testa. Ninguém quer segregar 
ninguém, pelo contrário! Na realidade a gente 
quer incluir. Nos momentos em que a gente tem 
alguém querendo segregar, nós vamos e: Nós 
estamos aqui!  

Eu compreendi a preocupação. Ela é 
justa! E quando se coloca que poderia ter isso 
na identidade, concordo e acho que isso pode ir 
para a identidade como deficiência, que foi o 
caso que foi colocado, né? A pessoa tem 
deficiência. Ok. 

Eu acho que isso está evoluindo. O 
Governo Federal, como foi falado aqui, já existe 
inclusive uma modificação grande. O Governo 
Estadual tem um prazo até abril para fazer a 
nova carteira de identidade nos padrões 
nacionais, e aí possivelmente isso vai estar 
incorporado dentro da nova carteira de 
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identidade. Eu não sei se isso vai estar visível, 
escrito, ou se vai estar através do 
armazenamento de dados que prevê a nova 
carteira de identidade. Então até abril do 
próximo ano isso está encaminhado, se não 
mudarem o razo de efetivação.  

Então concordo, acho que isso daria, 
inclusive, às pessoas que visivelmente têm a 
deficiência, estaria lá, mas a carteira que foi 
proposta eu entendi que é para um tipo de 
deficiência não aparente, muitas das vezes, que 
é o caso do menino sentado no ônibus, que a 
pessoa acha que não tem nenhuma deficiência, 
mas tem. Aí eu posso, em algum momento, 
utilizar disso. 

Enfim, acho, de fato, e aí concordo com 
as mães que falaram, que essa não é a principal 
discussão. Essa não é a principal discussão! A 
gente está discutindo isso porque é um projeto 
de lei que está tramitando e especificamente 
esse projeto de lei está sendo discutido na Casa. 
Por isso que ele não está sendo discutido em 
outros locais, está sendo discutido aqui na Casa. 
É um projeto de lei e, como todos os projetos de 
lei, são discutidos. Alguns mais, outros menos. 
Mas nesse período, até ele ser votado, ele está 
em discussão. 

Ele já vai ser melhorado, foram feitas 
várias intervenções. Essas outras questões, 
principalmente a questão da criança que não 
têm acesso à saúde, eu gostaria que a minha 
equipe, por favor, e aí não tem a ver com essa 
audiência... Nós, inclusive, há algumas semanas 
estamos discutindo com o Governo do Estado o 
atendimento neurológico no Espírito Santo. 

Eles estão fazendo uma nova divisão no 
estado do Espírito Santo para que no Norte 
tenha atendimento neurológico e no Sul tenha, 
porque está em crise. Todo o estado está com 
essa dificuldade. Há algum tempo recebi dez 
neurologistas. Tem quinze dias aqui, levei ao 
secretário de Saúde para uma proposta de 
atendimento em todo o estado. É claro que 
neuropediatra é um profissional até mais 
complexo que o do neurologista. Eu acho que a 
gente precisa talvez, como a gente está 
discutindo telemedicina, que a gente tenha 
grupos de neuropediatras que possam dar os 
laudos, mas com avaliação de outro profissional, 
um pediatra ou um clínico-geral, mas que ele 
possa enviar para esses grupos e isso ser 

analisado de forma mais efetiva e que atenda 
mais pessoas. 

Isso está sendo discutido também, não 
estão paradas essas outras discussões. O acesso 
ao leite eu acho que é justo e a gente precisa 
ver o que é que está acontecendo para saber 
por que é que isso não está ocorrendo, até 
porque é uma coisa que a gente sabe que é 
dispensada pela Secretaria Estadual de Saúde 
em inúmeros casos, então isso é uma coisa que 
a gente vai tratar. 

Só que eu queria separar as discussões, 
até para que a gente possa melhorar essa 
discussão em relação à identidade. Inclusive 
acho que foi fala de praticamente todos. Talvez 
uma pessoa só que falou que não é boa uma 
identificação. Talvez a confusão é que a 
identidade, mas a gente não quer trocar a 
identidade da pessoa. É uma identificação para 
ser utilizada em momentos especiais, né? 

Apesar da carteirinha da Amaes tem uma 
validade, uma credibilidade da instituição, de 
outras instituições que fornecem, mas uma 
carteira fornecida pelo próprio Estado, que é o 
que prevê a lei, te dá outra visibilidade. E nem 
todos podem acessar a Amaes, o que poderia 
dar uma escala bem maior, inclusive, em outros 
locais do Espírito Santo em que as pessoas não 
têm condições de chegar à Amaes e que tenha o 
laudo. Então, assim, queria fazer este 
fechamento.  

Eu queria deixar a Mesa à vontade, se 
quiser fazer uma fala final, quem quiser, e a 
gente encerra assim que os dois... 

Vou passar para o Denys. (Pausa) 
Elas falaram que você ia falar. (Pausa) 
Não? Então, primeiro, pode falar a Lúcia 

e logo depois a Pollyana, e a gente encerra a 
audiência. 
 

A SR.ª LÚCIA MARA DOS SANTOS 
MARTINS - O que a gente está trazendo aqui, 
porque a gente, como já foi colocado até pela 
própria Mesa, por todos os que estavam aqui, é 
que nós estamos, a nossa discussão aqui, que 
está até na camisa das meninas, que está na 
camisa, se você for ver, a camisa das colegas 
que estão na Mesa, do colega que está na Mesa, 
é a questão da inclusão. Este símbolo de 
inclusão aí que eles estão usando significa 
inclusão de todas as pessoas com deficiência. 
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Então, o que nós estamos falando aqui 
não é que não seja necessário que haja uma 
identificação. O que a gente não pode é 
contradizer o discurso. Porque precisa, sim. O 
que a gente colocou aqui é que precisa, sim. Só 
que aqui a discussão, pelo projeto de lei que 
está lá, é a questão da inclusão da pessoa com 
deficiência dentro da sociedade, que precisa, 
sim. 

A gente sabe, eu tenho meu filho que 
tem vinte e sete anos e que todos os dias é 
xingado no ônibus porque ele passa, como ele 
não tem espacialidade, ele não sabe o que fazer, 
ele é xingado de doido, de não sei o quê. Então, 
a gente precisa criar, sim, estes mecanismos. 
Isto ficou evidente aqui em todas as falas das 
pessoas.  

O que a gente precisa, a proposta que 
está que vai além, que colabora com tudo o que 
foi falado na Mesa, a proposta que a gente está 
colocando aqui não é de se criar uma nova 
identidade, é que a partir destas identidades 
que forem criadas através desta proposta, 
porque a gente não sabe como vai ficar a 
questão da legislação federal em relação a 
quando é que vai ser construída, e a gente 
entrar no Estado do Espírito Santo, à frente, é 
que dentro desta proposta, desta nova 
identidade que seja de pessoa com deficiência, 
dentro da identidade desta pessoa, que através 
disto se crie, porque vai se construir. Porque a 
partir da construção da identidade nós vamos 
construir, vocês vão ter dados de quantas 
pessoas com deficiência têm dentro do Estado, 
e a partir daí a gente produzir políticas públicas. 

O que a gente está querendo aqui não é 
desfazendo da fala de nenhum dos colegas que 
estão aqui, não, porque o que a gente está 
fazendo aqui, nós temos um sofrimento só. 
Apesar de que existe um sofrimento a mais, 
existe um sofrimento a menos, da questão das 
pessoas que têm condições de acesso, das 
pessoas que pagam plano de saúde, a maioria, 
noventa por cento da nossa população que têm 
filhos com deficiência não têm acesso a nada, 
que foi o que ele falou, não temos acesso. 

Nós temos dentro das periferias mães 
que estão querendo se suicidar porque não têm 
acesso às políticas públicas. Crianças com 
autismo dão muito trabalho, precisam de muitas 
políticas públicas. Crianças com deficiência 

intelectual, criança com esquizofrenia, a gente 
fica surtado dentro de casa porque a gente não 
tem acesso a nada.  

O que a gente precisa é que o Estado 
crie, sim, possibilidade, porque não adianta a 
gente vir aqui hoje, já que a gente está aqui para 
discutir isso, não adianta eu vir aqui hoje 
discutir carteira para autista e amanhã discutir 
carteira para retardo mental, amanhã discutir... 

Então, assim, que a gente aproveite, 
dentro desta especificidade de lei e que se 
inclua, que se faça uma questão para não 
precisar, porque leis a gente tem muitas leis. 
Você sabe que temos. Nós temos muita 
legislação, a única coisa que a gente precisa é 
que as legislações sejam cumpridas, porque a 
gente não precisa criar mais leis, a gente precisa 
fazer com que as nossas sejam cumpridas. 

Aí, a partir deste momento, trazendo 
esta questão até da questão que foi colocada 
aqui por muitos, até pela própria Mesa, esta 
questão da exclusão dentro da sociedade, por 
que neste projeto de lei não se incluam todos e 
coloca dentro do projeto de lei, também, já 
incluindo essa questão da conscientização da 
sociedade. A sociedade não sabe de símbolo, 
igual ao colega aqui até tratou. Não sei se ele 
tem conhecimento que a partir de agora 
mudou, está mudando o símbolo da inclusão. 
Esse símbolo que as meninas estão usando é um 
símbolo internacional de pessoas com 
deficiência, e as pessoas não sabem. Até o ano 
passado, o símbolo que tem, internacional, que 
representa todas as deficiências, é a questão da 
cadeira de roda. Mesmo que as pessoas achem 
que é para deficiência física, não é. A questão do 
símbolo que era construído, era um símbolo 
retratando todas as deficiências. A partir de 
agora, a gente precisa trabalhar uma 
conscientização da sociedade que, onde tiver 
um símbolo desses, existe uma pessoa com 
deficiência. 

 É isso que a gente precisa conscientizar 
a sociedade, porque a partir do momento em 
que a gente começar a conscientizar a 
sociedade, de que nossos filhos são diferentes, 
mas eles são iguais em direito, a gente vai 
conseguir mudar, sim; a gente vai conseguir 
fazer a transformação, entendeu?  

O que a gente está precisando aqui é 
criar lei para gente construir, para a gente 
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conseguir a transformação social. Porque se a 
gente continuar do jeito que está, fazendo 
segregação de grupos: autista, PcD, retardo 
mental, visual, a gente não vai conseguir fazer 
essa construção totalitária dentro da sociedade.  

É isso aqui que a gente está trazendo, é 
essa discussão que eu acho que tem que ficar 
mais em evidência. Não estou dizendo: Ah, o 
projeto de lei é ruim! A gente não está dizendo 
aqui, a gente só está trazendo mais 
contribuições, para que isso seja melhorado, 
entendeu? E compactuado entre os grupos. É 
isso que a gente está trazendo aqui! 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Eu vou me comprometer com a 
senhora, de nossa assessoria... Já até conversei 
com ele durante a audiência, para ele verificar 
como a lei federal está disposta em relação às 
deficiências, até para a gente encaminhar ao 
Governo do Estado, porque aí não necessita de 
outro projeto de lei, ok? Não vai necessitar de 
outro projeto de lei, nem alterar esse. Aí, a 
gente colocaria na identidade. Eu vou ver com o 
Governo do Estado se eles, na nova, já vão 
incluir. Aí, eu dou essa informação a senhora e a 
todos que estão aqui, que eu acho que é um 
caminho já. E vão estar lá as deficiências.  

Eu sei que a nova identidade deve surgir 
aqui no Espírito Santo, a partir do ano que vem, 
se todos os prazos forem mantidos, abril do ano 
que vem. Então a gente vai lutar para que essa 
informação esteja já na carteira de identidade 
de todas as pessoas. 

 
A SR.ª LÚCIA MARA DOS SANTOS 

MARTINS - E aí, dentro desse mesmo projeto, 
colocar a questão da conscientização... 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Aí, isso é que eu ia te falar: eu 
tenho alguns limites em relação a legislar sobre 
programas que o Estado tem que fazer. Eu 
posso fazer isso em relação a uma indicação ao 
Governo do Estado. Infelizmente, eu não posso 
obrigar o Estado a fazer essa conscientização. 
Não é atribuição do deputado. Infelizmente, 
porque seria muito bom, de fato, mas eu creio 
que isso aí é política de Estado.  

A gente encaminha uma indicação ao 
Governo do Estado para falar da importância de 

ele estar fazendo isso nas escolas, 
principalmente, para que a gente possa ter um 
avanço, tá? 

Só que eu não posso botar no projeto de 
lei. Eles julgariam o projeto inconstitucional. 
Então, algumas limitações que a gente tem e em 
que, infelizmente, eu não posso avançar. 

Vou passar à Pollyana, para finalizar aqui 
a nossa audiência, ok? 

 
O SR. DENYS RANGEL MORAES - A 

Pollyana pediu para fazer. 
 
O SR. PRESIDENTE - (FABRÍCIO - 

GANDINI) - Então mudou.  
 
O SR. DENYS RANGEL MORAES - O 

grande legado desse processo, a grande 
contribuição, o grande ganho que a gente tem é 
que todo mundo está do mesmo lado.  

A gente viu uma oportunidade. Quando a 
gente trabalha como PcD, a gente vê que as 
oportunidades são pequenas, são mínimas, às 
vezes. Então, aquela que é sinalizada a gente 
tem que agarrar com as duas mãos. E agarrando 
com as duas mãos e conversando com as 
pessoas, a gente tem a oportunidade de fazer. 
Qual o resultado a gente obteve de pegar? 
Debateu e a gente está criando um modelo 
melhor desse projeto. Esse é o grande ganho. 

Aquilo que eu falei na minha fala inicial: 
a gente precisa unir força, uma vez que a gente 
conseguir esse projeto da carteira com a 
identificação do PcD, como o legislador, ele é 
limitado à questão de campanhas, a propor isso 
para o Executivo, aí cabe a nós, de associações, 
de grupo de pais, buscar os parceiros e a gente 
fazer isso aí!  

Porque eu não sei se você estava em 
uma das reuniões do grupo Força Azul. E falei: 
Se nós pais não tivermos a paciência, a 
resiliência de explicar para a sociedade o que é 
autismo... Estava na sua fala, estava na fala da 
colega lá, estava na fala do Marco. A gente está 
lutando para deixar o mundo para os nossos 
filhos! 

Então assim agradeço mais uma vez 
oportunidade de estar aqui, de expor as minhas 
ideias e tenho certeza que tudo que foi falado 
aqui só tende a contribuir em função da 
conscientização do autismo. Mais uma vez 
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agradeço ao deputado Gandini pela 
oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 

CIDADANIA) - Agradeço a todos. Boa tarde! A 
gente comunica se tiver desdobramentos dessa 
discussão. Obrigado a todos! 

 

 (Encerra-se a reunião às 
17h35min) 
 
___________________________________________ 
 

TRIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA PRIMEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 12 DE 
NOVEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 

Dispenso a leitura das atas e as 
considero aprovadas. Solicito à secretaria da 
comissão que encaminhe cópia para os 
deputados membros da comissão. Se algum 
deputado quiser propor alguma retificação ou 
emenda, poderá fazê-lo nas próximas reuniões.  

Hoje, nós estamos recebendo aqui, com 
muito prazer, a visita do doutor Antônio José 
Nunes de Faria, presidente da Associação 
Psiquiátrica do Espírito Santo, a convite do Dr. 
Emílio Mameri, nosso vice-presidente.  

Então, nós vamos passar logo para a 
apresentação do doutor Antônio. 

Fique à vontade.  
Dr. Emílio, mais uma vez, obrigado por 

indicar um profissional tão competente como o 
nosso colega, doutor Antônio.  

 
O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 

Bom dia a todos; a todas. 
Obrigado, professor Emílio, nosso 

professor da universidade. Eu e Hudson 
formamos com Dr. Emílio na Universidade 
Federal. 

Obrigado, Doutor Hércules, pelo convite; 
obrigado, Leila, pelas confirmações, que foram 
sempre bem adiantadas, porque é realmente 

um pouco complicado fechar o consultório se 
for um pouco em cima, mas, ela, bem 
previamente, conseguiu confirmar e deu tudo 
certo. 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Existe um assunto que vocês têm ouvido 

falar muito que é depressão. 
Antes de comentar, psiquiatra 

geralmente faz Psiquiatria-Geral de adulto e, 
depois, ele escolhe uma área de atuação. Não se 
pode falar subespecialidade, segundo a ABP, 
tem que falar área de atuação.  

Então, existe a forence, existe a 
geriátrica, existe a infância e adolescência e 
existe a hospitalar, que é o psiquiatra que fica 
mais em nível hospitalar, dando pareceres com 
pacientes de outras clínicas que estão 
internados. 

Então, depois, você faz uma 
subespecialidade e você passa a atuar na área 
de geral e na área de geriátrica ou infância e 
adolescência. No meu caso, a minha 
subespecialidade, a minha área de atuação, foi 
infância e adolescência. 

O importante é esse quadro que, 
oportunamente, foi escolhido pela Mesa, sobre 
depressão infantil. Por que falar de depressão 
infantil? Pode parecer que não existe, não é? 
Existe sim. Crianças de oito, nove anos, já 
expressam, se comunicam, durante o período 
de consulta, como se fosse um adulto. É uma 
situação impressionante.  

Mas, características clínicas que são 
encontradas em adulto, muitas vezes, você 
percebe claramente em crianças. Não pré-
escolares, de zero a cinco anos, mas, 
principalmente, na segunda infância, de seis a 
dez, doze anos. Características clínicas bem 
semelhantes ao do adulto. 

Então, se formos ver a classificação pelo 
CID-10 ou pelo DSM-IV, que é um critério 
americano, as características clínicas do adulto e 
da criança ou adolescente são praticamente 
semelhantes. Isso gera uma discussão muito 
grande, porque a criança está em 
desenvolvimento. Principalmente o 
adolescente, tem muitas alterações hormonais 
que podem confundir o médico especialista ou 
generalista, não é? Porque, às vezes, no interior 
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não tem especialista. Então, pode confundir 
muito o médico devido a situações externas que 
são características próprias daquela idade.  

A criança, por exemplo, de três a cinco 
anos. Existe uma fase que chama a fase terrível, 
toda criança passaria por essa fase, de três a 
cinco anos. Então, existe um diagnóstico que é o 
transtorno de déficit de atenção e 
hiperatividade que só pode ser dado com seis, 
sete, principalmente de sete a oito anos, nessa 
faixa etária, com a média de sete. A criança com 
três a cinco anos não recebe esse diagnóstico. O 
único diagnóstico que se recebe nessa fase é o 
diagnóstico de autismo, que pode ser dado com 
trinta e seis meses. Aquela criança que tem 
problema de interação social. Aquela criança 
que tem movimentos repetitivos, é pouquíssimo 
comunicativa e tem dificuldade muito grande na 
interação social com outras crianças e com 
familiares, além de uma agitação psicomotora 
extrema. Mas esse é um diagnóstico que vai ser 
dado com três anos. 
 O transtorno de déficit de atenção não, 
não pode ser dado. Mas, hoje, não dá para se 
saber muito bem, tem se achado que toda 
criança é hiperativa. Vocês têm ouvido falar 
isso. Isso já complica um pouco. Estou fugindo 
do assunto, mas só para a gente esclarecer o 
todo, para a gente entrar no mais específico. 
 Isso complica a situação porque tem se 
dado diagnóstico de transtorno opositor 
desafiante, que é um diagnóstico diferencial do 
transtorno de déficit de atenção, nessa idade de 
cinco a sete anos, oito anos. Sendo que o 
diagnóstico de autismo é o único que pode ser 
dado antes dos cinco anos, com três anos. 
 Outro diagnóstico é esse que existe. O 
transtorno unipolar e o transtorno bipolar. Nós 
vamos falar basicamente do unipolar. Porque o 
bipolar cicla. Ele sai de uma fase depressiva e 
entra em uma fase maníaca, uma fase eufórica, 
que a gente pode falar em outra oportunidade, 
que é um transtorno bem diferente do 
transtorno unipolar que seria só a depressão. 
 Como falei, as características clínicas da 
criança são bem semelhantes a do adulto. Aí 
vocês poderiam me perguntar: Por que tratar, 
se ela vai passar? Oito anos. Ela vai passar por 
alterações hormonais com doze, treze anos. 
Alterações hormonais muito intensas, que pode 
confundir com o diagnóstico, realmente. Mas, 

por que tratar com oito anos? Pelo 
comprometimento funcional e social que a 
criança apresenta. 
 Funcional no sentido acadêmico. Ela vai 
ter um baixo rendimento escolar, numa hora em 
que ela já está começando o Fundamental 1, 
então, isso vai prejudicá-la muito. Esse 
transtorno de humor, que antes era depressão, 
agora se chama humor, só mudou o nome, mas 
o transtorno de humor vai prejudicar muito a 
criança.  

Ela passa a ter choro fácil, irritabilidade, 
dificuldade de sono, dificuldade de se alimentar. 
Então, muitas características do adulto. 
Principalmente o choro. O choro sem motivo 
aparente, não existe nada, nenhum fator 
externo que esteja contribuindo para o choro. 
Ela não brigou com nenhum colega na escola, 
ela não teve um desentendimento com o pai, e 
ela apresenta esse choro de maneira 
espontânea, sem motivo aparente. É bem 
característico. 
 Ou alterações do sono, ou irritabilidade, 
ou agressividade, mas são características clínicas 
bem semelhantes a do adulto. Então, a única 
diferença que temos que perceber é a nível do 
funcionamento global, a nível escolar e a nível 
sociofamiliar. Porque muitas vezes ela começa a 
se afastar.  
 Vou tentar previamente, depois, colocar 
um dos motivos atuais que elas se afastam. Que 
existem três: dependência de jogos eletrônicos, 
dependência de internet e dependência de 
celular. Então, hoje, a dependência de celular 
pode levar a criança a quadros depressivos. 
 Pelo menos quatro desses sintomas que 
comentei com vocês: ganhar peso, retardo 
psicomotor, alterações do sono, falta de 
energia, culpa excessiva, diminuição da 
concentração, que começa a comprometer o 
rendimento escolar, numa hora que se precisa 
muito desse rendimento escolar; e ideias 
recorrentes sobre morte. 
 É impressionante, mas a criança fala em 
morte, ela fala que quer se matar. Não dá para 
acreditar, não é? Só dá para acreditar porque a 
gente vê isso na clínica com o menininho de oito 
anos falando isso. 
 Um parêntese: muitas vezes, crianças de 
oito a onze anos, nessa fase final da segunda 
infância, eu, pelo menos, tento muitas vezes 
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não entrar logo com medicamento. Eu tento 
fazer duas situações: a situação familiar e a 
situação de atividade física. Colocar em algum 
esporte para ver se ela melhora o quadro de 
humor, com outro neurotransmissor, que seria a 
endorfina. Aí nós não precisaríamos de um 
remédio serotoninérgico ou dopaminérgico, que 
são remédios específicos da depressão. Mas 
pode acontecer de, realmente, na idade de oito 
anos, precisar medicar. Eu tenho pacientes que 
são medicados com oito anos, precisa e você vai 
ver a resposta clínica, o efeito terapêutico. 
Realmente muda da água para o vinho. É 
impressionante. Então, realmente, se a gente 
for comparar como teste terapêutico, realmente 
funcionou, que seja uma fluoxetina, uma 
sertralina, uma paroxetina, mas realmente 
melhora. Então, são situações que realmente às 
vezes precisam tratar. 

Outra situação muito interessante é que, 
com criança e adolescente, inicialmente, nós 
não vamos ver a criança, nós vamos ver os pais. 
Então, você marca uma entrevista com os pais 
ou responsável, se for o avô, se for um tio. Às 
vezes a criança é criada, não é? Os pais falecem 
e não tem a relação paterna ou materna. Então, 
você convida primeiro o acompanhante ou os 
pais, faz toda a entrevista com os pais, em uma, 
duas ou três sessões e depois você vai ver a 
criança. 

Na psiquiatria existem duas histórias: a 
objetiva e a subjetiva. A objetiva é quando nós 
temos uma informação. Por exemplo, o 
professor Emílio me conta que um paciente dele 
está com um determinado comportamento: 
agressividade, autolesão corporal. Isso é uma 
história objetiva. Ele viu isso e me passou. 

Eu vou ver o paciente dele e o paciente 
dele pode me contar outra coisa: Ah, doutor, eu 
me machuquei, porque eu caí da escada. Então, 
a história do paciente é subjetiva. Não que não 
tenha que se levar em consideração. Tem que 
levar em consideração. Mas é uma história 
subjetiva que, com o tempo, com um 
acompanhamento contínuo, você vai 
começando a definir melhor aquelas 
características clínicas que o paciente disse. 

Então, temos essas duas histórias e, com 
criança, você vê primeiro os pais. Definindo essa 
entrevista com os pais, você vai para a 
entrevista com a criança. 

O diagnóstico, na psiquiatria, muitas 
vezes, não se faz logo. É um diagnóstico 
longitudinal, não tem como se fechar 
diagnóstico. Normalmente, você trabalha com 
hipótese diagnóstica e, com o tempo, com a 
evolução, eu já cheguei a dar diagnóstico de 
esquizofrenia, em pacientes com dezoito anos, 
com seis meses. Você fica muitas vezes 
aguardando até na tentativa do paciente não 
fechar o quadro. Se ele fecha um quadro com 
esquizofrenia, com dezoito anos, que 
geralmente é de quinze a dezoito anos, o 
primeiro tipo de esquizofrenia, que seria 
desorganizada, que era chamada de 
hebefrênica, você, às vezes, aguarda. 

Nesse caso, eu aguardei bastante para 
ela não fechar o diagnóstico. Mas realmente ela 
fechou o diagnóstico e aí depois que fecha o 
diagnóstico, realmente, tem que tratar por um 
período, às vezes, até considerado... Ou para o 
resto da vida. 

Mas os tratamentos, hoje, são muitos 
bons. Então, não quer dizer que isso vai 
impossibilitar o paciente de estudar ou 
trabalhar. Ele vai estudar, vai ter uma vida social 
normal, não vai ter problema algum. A parte 
cognitiva de inteligência dele não é 
comprometida. Ele tem um transtorno de 
pensamento, como esse pacientezinho tem um 
transtorno de humor, o humor deprimido, 
apatia, anedonia, falta de vontade.  

Então, quais os objetivos na criança e 
adolescente? É nós pegarmos, principalmente, 
essa relação escolar com os professores. Muitas 
vezes, eu peço o diagnóstico, um relatório 
escolar de três em três meses para a gente ter 
um comparativo. Isso é muito importante, tanto 
no início do tratamento, quanto durante, 
porque você sempre tem que ter esse 
parâmetro de como estava a situação anterior. 
Senão você fica muito sem parâmetro para 
conduzir o tratamento. Então, você tem que 
estar sempre revendo como estava há três 
meses atrás, há seis meses atrás e observando 
como foi a evolução naquele percurso. Esse 
percurso é um percurso longo: seis meses, um 
ano, dois anos, três anos. 

Então, conhecer esses profissionais da 
área. Às vezes, eles são psicopedagogo, entrar 
em contato, ou psicólogas. E as manifestações 
de quadros sugestivos da depressão que seria 
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quando nós iríamos, realmente, fechar o quadro 
depressivo. 

Se a gente considerar a fase fundamental 
1, daria mais ou menos em torno de um por 
cento a dois por cento. No adolescente, dá, mais 
ou menos, segundo um dado novo que eu vi, de 
quatorze a vinte e cinco por cento. Quatorze a 
vinte e cinco por cento, para a gente, em 
medicina, é uma... Alguém na plateia aqui é 
médico? Não? (Pausa) 

Ah, você está acabando agora! 
Então, para gente, a esquizofrenia é um 

por cento da população. Então, em cem, um vai 
ter. Miastenias graves, que é um quadro 
neurológico, são um para cem mil. Então, é uma 
taxa altíssima quatorze a vinte e cinco por 
cento. De cem, um quarto dos pacientes vai ter 
depressão. 

Aí a clínica, que eu expliquei para vocês: 
descuido na aparência, quietude, agressividade.  

Isso aqui é só para falar dos 
adolescentes, do adulto, que as características 
clínicas são bem semelhantes.  

Aí é como se faz! Tem que se afastar o 
uso abusivo de substância, toda parte médica 
que o paciente possa apresentar. Os 
adolescentes, hoje, cada vez estão ingerindo 
bebida alcoólica em quantidades mais altas, 
cada vez mais cedo. Então, isso é um problema 
que pode alterar o humor. A bebida alcoólica, 

primeiro, é psicoestimulante e depois é 
depressora do sistema nervoso central. Então, 
eu não faço dependência química, é uma 
subespecialidade dentro da psiquiatria. 
Muitas vezes você precisar encaminhar para 
alguém que faça dependência química. 

Bullying, que são aquelas relações...  
O sintoma depressivo, que eu já falei 

para vocês, o não tratamento que é o contato 
com família e escola, e o tratamento 
multiprofissional que é o que eu falei: 
psicopedagoga, psicóloga. E por quê? Por causa 
do risco de suicídio. O risco de suicídio, em 
adolescentes principalmente, está aumentando. 
A previsão era aumentar em 2020 a 2030, e 
começou a aumentar em 2018. É um dado 
muito preocupante.  

Tem até uma aula sobre crise suicida, 
que em outra hora posso falar para vocês. Falei 
da última vez em que estive aqui, mas sem a 
apresentação, que é uma situação até histórica 

porque os jogos eletrônicos hoje levam até a 
pessoa a precisar cometer o suicídio para 
completar o jogo, como existiu o da Baleia Azul 
e outros jogos atuais. Também a 
competitividade entre eles se tornou muito 
grande. 

Aí, os objetivos, que é analisar com os 
professores. Existem três partes, hoje, atuais: 
dependência de jogos eletrônicos, dependência 
de internet e dependência de celular. Vou 
explicar rapidamente para vocês dependência 
celular, que hoje, provavelmente, é uma das 
características mais importantes que leva ao 
isolamento social.  

Então, aqui é a história, como evoluiu, de 
1977 a 2012. Nós tínhamos, em 1982, dois mil 
usuários, e hoje temos milhões de usuários, não 
existe quem não tenha celular.  

Qual o problema do celular? Celular não 
é problema. Senão a criança vai ficar fora do 
mundo atual e da relação com os amigos. O 
problema é esse aqui, é só esse: o uso excessivo. 
Esse uso excessivo, quer dizer, a criança parar 
de jantar com os pais e passar a jantar no 
quarto, porque vai continuar no celular. Isso vai 
levar ao isolamento social, ela vai passar a 
dormir menos porque vai ficar mais horas ao 
celular, e isso vai levar àquele transtorno de 
humor que falei anteriormente. Então, toda 
essa situação excessiva vai levar ao quadro de 
depressão. Isso é certo, não se tem dúvida. Vai 
alterar sono, vai alterar apetite, vai alterar 
relações familiares, vai alterar todo um contexto 
que vai preencher características clínicas de 
depressão, realmente, mas devido a uma situação 
externa. Aí você tem que considerar os fatores 
estressores. No caso, seriam os jogos eletrônicos, 
o uso abusivo de internet e o uso abusivo de 
celular. 

Existe uma situação atual, que a 
indústria que desenvolve os celulares, 
principalmente no Japão e em outras regiões... 
Eu tenho pacientes que são engenheiros, que 
fazem Engenharia na USP, que já estão 
vinculados ao Japão. Um foi, outro vai, outro 
vai... Nas férias, eles já vão para lá, em 
dezembro, e fazem estágios, em dezembro e 
janeiro, e voltam para acabar a faculdade aqui 
no Brasil e já estão certos de irem para lá para 
desenvolver jogos.  

Os jogos, cada vez, estão sendo 
desenvolvidos para prender a criança e o 
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adolescente durante mais tempo. Não sei se é 
maldade deles, talvez não, mas talvez interesse 
comercial, porque, se você vende aquele jogo... 
Talvez... É totalmente comercial, não é! Porque, 
se você vende aquele jogo, e aquele jogo fica 
on-line mais tempo, as crianças vão curtir mais 
aquele jogo do que outro. Têm jogos... Eu nunca 
fui de jogar nem eletrônico nem nunca joguei 
nada - característica própria.  

Mas tem jogo hoje que, enquanto a 
pessoa dorme, o jogo continua acontecendo. 
Quem tem filho novo aí deve saber. Então, o 
adolescente ou a criança tende até a tentar não 
dormir para continuar no jogo. Isso leva a outro 
problema: para ele não dormir, ele tem que 
tomar um psicoestimulante, e o mais conhecido 
é a taurina, o Red Bull. E agora eles estão 
manipulando cápsulas de cafeína. O doutor 
Hudson deve saber que eles ingerem essas 
cápsulas de cafeína, que eles chamam de pré-
treino, como se fosse ativar o metabolito, o que 
gera insônia. Então, muitas vezes é isso. Estão 
usando esses psicoestimulantes para ficar mais 
tempo on-line e com a concentração.  

E uma terceira situação, que o Dr. Emílio 
deve vivenciar bem na clínica também: o uso de 
Venvanse, Ritalina e Concerta, que são 
psicoestimulantes. Principalmente o Venvanse, 
que é lisdesxanfetamina - é o mais novo de 
todos, lançaram agora, há uns quatro, cinco 
anos, talvez cinco anos aqui no Brasil. Agora, a 
Ritalina é Suíça, da Novartis, já existe há mais 
tempo. Depois os americanos lançaram o 
Concerta, que é uma Ritalina com uma liberação 
muito melhor - é o metilfenidato, é mesmo 
princípio ativo, mas como a liberação mais 
lenta. 

Enfim, muitos adolescentes estão 
fazendo uso desses psicoestimulantes no intuito 
de acelerar o metabolismo e conseguir, com 
eles, o efeito adverso deles, que é não dormir. 
Então, esse efeito adverso na criança, quando a 
criança tem o TDH, e é indicada a Ritalina, que é 
prejudicar o sono e emagrecer, é um problema 
sério, porque muitas vezes a gente tem que 
retirar o medicamento Ritalina da criança por 
conta do efeito adverso, o que não é bom, 
porque a criança precisa daquele medicamento 
para a qualidade do estudo dela. Só que eles 
estão usando para pegar esse efeito adverso do 
medicamento. 

Então, um exemplo seria como se você 
andasse em um carro com o pé no fundo do 
acelerador. Uma hora o carro vai fundir, o carro 
não foi feito para isso. Nem o nosso cérebro. 
Nossas sinapses não foram feitas para ficar 
ativadas as vinte e quatro horas, dezoito horas, 
doze horas. Elas têm que desativar, elas têm 
que ter o relaxamento! E aí agora estão fazendo 
meditação e outras técnicas para tentar fazer 
essa desconexão neural, mas o cérebro, ficando 
assim ativado muito tempo, o que vai 
acontecer? Outra situação que vocês já ouviram 
falar, que é o Burnout, que é a queima - o Dr. 
Emílio deve pegar muito no consultório, que é a 
queima. Ele deve pegar como estômago, o 
Burnout no estômago. Começa no estômago e 
depois vai para a cabeça. 

Então, o Burnout é um tratamento 
dificílimo, uma hora a gente pode tentar falar de 
Burnout aqui, o que vale a pena. É um 
tratamento bem... A filha do Emílio estuda 
muito essa área, que é psiquiatria ocupacional, 
ela tem aula sobre Burnout. É uma queima pelo 
que a pessoa tem que ser afastada do trabalho. 
Eu tenho um paciente, juiz federal, que é 
aposentado por Burnout. E a recuperação do 
Burnout é dificílima. O paciente fica tentando se 
recuperar, mas a queima que aconteceu é tão 
grande que ele tem que refazer essas 
reconexões neurais de uma forma muito 
devagar e durante um tempo muito prolongado.  

Aqui é só para lembrar para vocês o 
desconforto que é esse medo de tornarem 
incomunicáveis. Então, eles vão ficar com 
celular, vão levar o celular para o banheiro, vão 
levar.  

Agora, há pouco tempo, eu estava 
conversando esse final de semana com os 
amigos, aí ele falou que quando o filho está no 
banheiro com o celular, ele bate na porta e tira 
o celular. Outra dica que esse amigo me deu - 
eu não faço isso com os meus filhos, tenho um 
de doze e um de quatorze - é tirar o celular do 
quarto à noite. Eu não faço, mas dez horas os 
meus dormem. Mas ele deu essa dica, que 
chega a noite ele tira.  

O Zedu, que é ortopedista, nosso colega, 
ele tira o celular da pessoa. Todo mundo tira o 
celular e põe na sala. Até porque não é bom 
dormir com celular - compra um despertador - 
por causa da radiação. A gente não sabe, existe 
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um viés aí, até que ponto essa radiação leva a 
tumor cerebral. Então, está tendo alguns 
questionamentos de tumores lóbulo frontal 
relacionados à radioatividade do celular. 

 Tem até uma história interessante dos 
ingleses que usavam o celular, aqui, na posição, 
e eles tiveram câncer de rim, porque o celular 
ficava justamente... Muitos desses estudos são 
feitos na França e muito desses estudos não 
chegam a ser publicados. A gente tem que 
pensar o porquê.  

 Existem diagnósticos diferenciais. Um 
diagnóstico diferencial importante é o 
transtorno de controle do impulso. É um 
diagnóstico difícil de dar, mas que hoje tem 
tratamento, existe medicamento para isso, que 
é a impulsividade, o paciente não conseguir ficar 
sem fazer aquilo. 

Esse é o Cid, que é referência, agora saiu 
o Cid 11, está em inglês ainda, mas vai chegar 
aqui no Brasil. 

 Esses são os transtornos que são 
classificados no Cid. Se você for ver, são vários: 
jogo patológico, incendiário, roubo, 
tricotilomania, que a retina, outras questões de 
hábito. Isso aqui, quando a gente não sabe o 
que é, a gente coloca aqui: não especificado. 

Então, no Brasil existe essa... De 2008, 
que foi uma empresa que fez essa pesquisa, mil 
indivíduos de todas as classes sociais, de ambos 
os sexos, com menos de dezesseis anos, em 
setenta cidades brasileiras, incluindo nove regiões 
metropolitanas. Então, o que aconteceu? Dezoito 
por cento são viciados em celular. Nós estamos 
falando isso só como critério para relacionar com 
depressão infantil. Então ,quase vinte por cento, 
um quinto, é viciado em celular. Tem até que 
grifar ali, viciado.  

Jovem de dezesseis a vinte e quatro, 
porque é adolescência hoje vai até trinta, vinte e 
nove, trinta. Não sei quem fez esse estudo que 
complicou os pais, mas as sinapses hoje fecham 
com vinte e nove, trinta anos. Descobriram isso, 
infelizmente, então os filhos vão ficar até trinta 
anos em casa. Vocês podem ficar tranquilos, 
porque a sinapse está fechando. Então com 
trinta, talvez, eles podem começar a sair. A 
sinapse do americano deve fechar mais cedo, 
porque ele sai com 18 de casa.  

Sexo feminino, uma quantidade menor 
do que o masculino. 

E tratamento. Tem aquela droga que eu 
falei para vocês, que é um estabilizador de 
humor. Hoje se estuda muito trabalhando a 
prevenção, evitando a recaída, porque o que se 
descobriu de cinco anos para cá? Que você ficar 
intervindo só na crise... Eu dou um 
antidepressivo para um paciente com depressão 
infantil, eu melhoro a depressão infantil. Ele 
melhorou, mas o pior é ele ter recidiva. Então, 
criança, adulto, adolescente, até cinco recidivas, 
até pouco tempo a gente não parava mais no 
antidepressivo. As recidivas são cada vez piores, 
elas vêm mais agravadas, e o tratamento, hoje, 
ele é mais preventivo. Então, se trabalha mais 
com estabilizador de humor, que previne a 
recaída, não deixa o paciente chegar à recaída; 
terapia cognitiva com comorbidades associadas, 
principalmente álcool; intervenção familiar, que 
foi que falei para vocês, que é esse contato com 
a família, que em criança e adolescente você 
pode quebrar um pouco a ética médica e você 
tem que chamar os pais. Ém caso em que você 
pode. Eu, particularmente, comunico ao 
adolescente, nunca chamo os pais sem avisar ao 
menino ou à menina. Mas você pode quebrar 
essa ética, se ele tiver com risco de suicídio; 
aliás, tem que quebrar.  

Bom, é isso. Obrigado pela atenção.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Parabéns, doutor Antônio.  
Inclusive, fotografei algumas pranchas 

que você mostrou, são muito interessantes. 
Estamos vivendo um momento muito difícil com 
relação ao celular e aos jogos eletrônicos 
também; realmente é muito complicado.  

Com relação aos filhos de até trinta anos 
ficarem em casa, esses malandros têm que 
trabalhar mais cedo. Não é possível a gente ficar 
toda a vida... Bom, não tenho esse problema em 
casa. Mas, na verdade, é preciso que esses 
malandros com mais de trinta anos vão 
trabalhar, vão ajudar, até para se realizarem. 
Têm que trabalhar mesmo.  

Quero dar parabéns ao Dr. Emílio porque 
trouxe aqui o doutor Antônio, que fala tão bem. 
Foi pouco o tempo, mas sintetizou muito bem.  

A síndrome de Burnout. Há uns cinco 
anos venho lutando, mostrando esses casos, e 
que a sobrecarga emocional de algumas 
profissões, não só de algumas profissões, mas 
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de algumas atividades, tem levado algumas 
pessoas à dificuldades e até, às vezes, ao 
suicídio.  

Já tenho até conversado sobrei isso e 
tive até um caso, em meu gabinete, de uma 
pessoa. Quem sou eu para falar em psiquiatria 
com você, mas a única explicação a que 
chegamos foi a síndrome de Burnout porque 
não tinha nada físico que poderia explicar.  

Bom, antes de passar a palavra para o 
Dr. Emílio e para o doutor Hudson, quero 
lembrar que em 2015 solicitei informações 
acerca da medida realizada pela Secretaria de 
Assistência Social do Estado no combate à 
mortalidade por suicídio no estado; isso em 
2015.  

Em 2016, no dia 13 de setembro, 
recebemos aqui a visita da psiquiatra doutora 
Telma Freitas Pimenta para falar sobre a 
Campanha Setembro Amarelo, de Valorização 
da Vida e Prevenção de Suicídio. Isso foi em 
2016.  

Em 2017, apresentei um projeto de lei, 
que foi aprovado, a Lei n.º 10.639, que institui o 
Dia Estadual do Médico Psiquiatra. Lei de minha 
autoria também. Em 2017, no dia 12 de 
setembro, mais uma vez, a visita da doutora 
Telma e do doutor Celso Murad, hoje presidente 
do CRM, Conselho Federal de Medicina, que 
vieram falar sobre o tema Setembro Amarelo, 
Campanha de Valorização da Vida e de 
Prevenção de Suicídio.  

Quero lembrar também que trouxemos, 
ao Plenário Dirceu Cardoso, o filho do doutor 
Faroni. Doutor Faroni é um colega obstetra - 
demos plantão juntos na Pró-Matre - que veio 
falar sobre a CVV. E tem uma frase que ele disse 
e que não esqueço, Emílio... 

O CVV - Centro de Valorização da Vida -, 
tem um telefone que você liga para lá quando 
está em dificuldade, quando está com o pé no 
suicídio. E, às vezes, a pessoa liga para lá, mas 
não tem coragem de falar; e a pessoa de lá 
cansa de esperar a pessoa com depressão. Daí, 
o telefone fala para essa pessoa com depressão, 
a frase que não esqueço: Estou ouvindo o seu 
silêncio. Para encorajar a pessoa a realmente 
falar, expor suas causas.  

Em 2018, Associação de Prevenção dos 
Dependentes Químicos. Carlos Roberto, que é 
da APADD de Vila Velha, um policial federal 

aposentado, trouxe aqui o doutor Ulysses 
Moreira Santos, que vocês também conhecem e 
que vai falar sobre o tema A Demanda da 
APADD e também sobre suicídio e dependência 
química. 

Em 20 de dezembro de 2018, também 
uma lei da minha autoria institui e inclui no 
calendário oficial do Estado o Setembro 
Amarelo, que também trata da valorização e 
prevenção do suicídio. 

Este ano estamos trazendo aqui, a 
convite do Dr. Emílio, a presença do nosso 
professor, que deu uma brilhante aula aqui. 

Vou passar, então, a palavra para o Dr. 
Emílio, que foi quem convidou o doutor 
Antônio. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos! 
Quero saudar o nosso presidente, 

Doutor Hércules; o nosso colega médico doutor 
Hudson Leal, deputado; e as pessoas que estão 
aqui conosco. 

Fazer algumas perguntinhas, Antônio, 
práticas. 

Quero parabenizar a sua apresentação. 
Foi excelente! Foi no tempo, deu o seu recado, 
cumpriu o objetivo com excelência, como você 
sempre faz. 

Vou voltar para a área de saúde pública 
porque entendemos que o assunto é muito 
importante, é endêmico, podemos ter 
epidemias com relação a isso e precisamos de 
uma mão forte do Estado. 

 Acho que o Estado não tem que ser 
muito grande. Acho que temos que ter um 
Estado enxuto e eficiente. Acho que em certas 
situações é o Estado que tem que ter a mão 
dura na saúde, na educação, na mobilidade 
urbana, na segurança pública. Em outras coisas 
sou favorável que se faça concessão e que o 
Estado se livre dessas situações porque o Estado 
não é um bom gestor para isso. E para o 
desenvolvimento do país é importante que a 
iniciativa privada tenha um papel fundamental 
para que a gente possa realmente se 
desenvolver. 

Mas, voltando à saúde pública e à 
psiquiatria, o que você percebe de positivo nos 
últimos dois, três anos de movimentos que 
estejam sendo feitos em nível nacional e 
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estadual para que a nossa população carente, a 
nossa população que mais precisa, que não tem 
plano de saúde, que não tem condição de pagar 
uma consulta, possa estar inserida nesse 
contexto, usufruindo daquilo que o Estado tem 
que fornecer, que é a saúde, que é direito de 
todos e dever do Estado. 

Então, essa é a primeira consideração 
que queria fazer e gostaria que você se 
pronunciasse. 

 

O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 
Vou tentar ser bem sucinto, apesar de ser um 
tema um pouco longo. Mas o que aconteceu, 
historicamente, foi que até 1980,1990, até 
noventa, trinta anos atrás, não existiam os 
medicamentos novos. A Psiquiatria, em 2000, 
quando Eric kandel ganhou o prêmio Nobel em 
Neurociências... Ele ficou quarenta anos 
estudando o molusco, de 60 a 2000, e em 2000 
ganhou. Ele queria ser mais importante que 
Freud. Aí foi para Nova York - ele era austríaco 
também, igual ao Freud - e fez essa pesquisa; e 
ganhou. E quando ele lançou o Tratado de 
Neurociência, em 2000, basicamente de 
dezenove anos para cá, a psiquiatria mudou 
completamente, de uma forma impressionante. 

Então, o que acontece? Hoje, o 
tratamento psiquiátrico é muito melhor. Não 
precisa ser especialista para fazer psiquiatria, 
para pelo menos exercer a área, como ocorre, 
por exemplo, com o anestesista, que tem que 
ser anestesista, ou com o cirurgião, que tem que 
ser cirurgião. Agora, uma área clínica, até a 
gastro, um médico no interior, um bom clínico, 
sendo bem preparado tem todas as condições 
de fazer. E, com isso, aconteceram duas 
situações na privada e na pública. Há três anos 
venho tentando montar uma especialização no 
Espírito Santo, que graças a Deus saiu, e a sua 
filha ajudou bastante. E sofri muito. Só consegui 
porque, talvez, eu me tornei o presidente da 
sociedade e aí eu consegui um pouco pela 
política. 

Essa pós-graduação saiu após três anos, 
eu mandei toda a documentação para o MEC e, 
por incrível que pareça, deu o dobro dos 
inscritos agora em agosto. Ela vai ser semestral, 
dura um ano e meio, com mais seis meses de 
prática, então, são dois anos. Ela saiu agora em 
agosto e nós tivemos o dobro, então, a metade 
da turma vai ficar para o próximo semestre. 

 Isso é uma situação que melhorou 
bastante, porque é a primeira, não é uma 
residência, é uma especialização, mas já é um 
início. E a maioria dos médicos são pediatras, 
temos colegas de turma que são dermatos, 
ginecologistas, médicos peritos que estão 
fazendo especialização, que vão agregar 
conhecimento ao trabalho deles. Essa é uma 
situação. 
 Outra situação que vem se desenhando 
há um ano e meio é em nível de estado, com a 
residência médica. De maio a julho, durante 
três, quatro meses, toda quarta-feira, eu me 
encontrava com o secretário de Saúde, 
desenhamos toda a residência médica, e até 29 
de agosto nós enviamos toda a documentação 
para o MEC. Então, é bem provável que, para o 
ano que vem, a gente consiga também a 
residência médica, que vai ser um grande 
avanço. Não cabe, não comporta um volume de 
alunos tão grande quanto uma especialização, 
porque a carga horária de uma residência 
médica é enorme, são sessenta horas semanais, 
mas nós vamos ter, nós pedimos seis vagas, e eu 
acho que, provavelmente, o Governo Federal 
libere duas e o Estado mais quatro. Então, eu 
acho que, a partir do ano que vem, pela 
primeira vez nós vamos ter a residência médica 
no estado. 

 O importante é que esses alunos, tanto 
de especialização quanto de residência 
médica, tenham algum contato com o interior. 
No Norte do estado, nós temos uma carência 
enorme de psiquiatra.  

Então, muitas vezes a pessoa está lá em 
Barra de São Francisco, em Montanha, ela vem 
para a capital, faz especialização... Como 
aconteceu muito no Rio, as pessoas iam fazer 
residência e ficavam no Rio de Janeiro, aqui em 
Vitória está acontecendo a mesma coisa, a 
pessoa vem para Vitória e não quer voltar para 
Barra de São Francisco, porque é quente. Por 
exemplo, ontem eu atendi uma médica de 
Brejetuba. Ela não quer voltar para Brejetuba, 
ela está lá, está muito bem lá, mas quer voltar 
para cá, porque no inverno lá é frio.  

Então, essa qualificação está existindo, 
muito bem feita, o corpo docente que a gente 
conseguiu na UVV, desculpa falar, foi um corpo 
docente muito bom. Colocamos cada professor 
para uma área, para uma disciplina, e essa do 
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Estado, a residência, também acredito, pelo que 
nós traçamos de enfermaria, ambulatório e 
pronto-socorro, está muito bem montada. 
Acredito que, para o próximo ano, isso vai 
mudar bastante. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - É 
muito boa a explicação, mas eu gostaria de 
saber, vamos supor, eu tenho uma escola de 
periferia em que o pedagogo detecta alguma 
alteração, chama a família e tudo. Como que 
essa família, até com orientação do pedagogo, 
do psicólogo que trabalha nas escolas, pode 
chegar a um tratamento no serviço público? Se 
é que tem. 
 
 O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 
Nós temos dois no CRE Metropolitano que, 
realmente, não suportam a demanda. A 
demanda é de seis meses a consulta. Nesse 
caso, a pessoa teria que ser atendida na mesma 
semana, mas a ideia é tentar preparar mais o 
generalista para poder talvez dar esse suporte, 
já que não tem o especialista. Realmente, a 
carência de especialista é muito grande; ainda 
não tem. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Ok. 
Então, a gente percebe que a Psiquiatria 
realmente está melhorando muito. Hoje, o 
psiquiatra é muito reconhecido. Antigamente, o 
psiquiatra era caracterizado como quem trata 
doido e, hoje, nós sabemos que não tem nada 
disso; desvio de comportamento, de humor, 
tudo está na área do psiquiatra. Psiquiatria está 
na moda, essa nova Psiquiatria está na moda, 
mas nós temos que popularizá-la, levar as 
situações, e nós sabemos que estamos longe de 
conseguir isso. 
 A gente espera que, com o nosso 
secretário Nésio - que é uma pessoa muito 
sensível e tem trabalhado conosco em vários 
projetos - e com o apoio do governador - que 
sempre está presente nesses momentos -, a 
gente consiga avançar mais e consiga, de uma 
maneira prática, levar esses conhecimentos 
psiquiátricos, principalmente no caso da 
Psiquiatria infantil, de adolescentes, aos 
diferentes setores da sociedade, que muito 
precisam e que não conseguem ter acesso a 
esses serviços que são fundamentais.  

Era isso que eu queria perguntar, 
Antônio. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bem, doutor Hudson. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Bom dia a 

todos. Cumprimento o presidente da sessão, o 
deputado Doutor Hércules, e o colega deputado 
Dr. Emílio por ter convidado o doutor Antônio, o 
Toninho. Trinta e seis anos de convivência, 
fizemos o encontro de turma agora de trinta 
anos. Esse tema, Toninho, você foi preciso e 
parece até a formação de anestesista, vamos 
resolver, prático, e deu o recado. Parabéns por 
sua apresentação. 

A Psiquiatria, na nossa época de 
formados, formaram dois na nossa turma como 
psiquiatras, três, pois tem mais um que está em 
BH, era tido como só doido... Quando você 
falava que uma pessoa precisava procurar um 
psiquiatra era um trauma. Hoje, já se quebrou 
esse tabu em relação à Psiquiatria, mas ainda 
existe, existe uma resistência muito grande de 
as pessoas serem tratadas por um profissional.  

Como eu ando esse estado todo, eu sei 
da carência de psiquiatra. As pessoas não são 
preparadas para tratar, e eu como mexo com 
drogas, sou anestesista, a gente tem um 
conhecimento mais próximo. De vez em 
quando, eu perturbo os colegas de turma para 
tentar ajudar. A gente vê a necessidade. 

Então, o Emílio bem colocou, não tem no 
estado do Espírito Santo, não existe no estado 
do Espírito Santo, quando você precisa, quando 
você identifica alguém que está com sintoma 
excessivo de ansiedade ou depressão, é como se 
fosse uma diabetes, você tem alteração na 
glicose, alteração de neurotransmissores, e isso 
é provado. Esse avanço que teve na Psiquiatria 
foi muito grande. Então, você quando consegue 
controlar a serotonina, a dopamina fazendo 
aquela mediação, você consegue tratar os 
pacientes com estabilizador de membrana.  

Então, por exemplo, a depressão infantil, 
eu acho que isso é muito da evolução da nossa 
sociedade, da cobrança, às vezes, de nós pais. 
Cobramos o aluno de fazer isso, de fazer aquilo, 
e já começa falando em Burnout. Por exemplo, 
na minha especialidade tem muito, na sua tem 
muito, algumas especialidades têm mais. Então, 
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assim, será que nós também, os pais, não somos 
culpados disso, de cobrar? E uma coisa, o filho 
ficar até trinta anos, nós somos latinos, nós 
temos a característica de querer os filhos perto 
da gente. Diferente do europeu que com 
dezesseis, dezessete anos vai para o mundo, 
mas eu prefiro assim. Eu acho que os meninos 
que estão formando agora, eu acho que eles 
estão certos trabalhando pouco, ficando com os 
pais. É a minha opinião a respeito, Doutor 
Hércules.  

Eu quero meus filhos, as duas fazem 
Medicina, assim, se puder ficar. E eles são muito 
inteligentes, estão trabalhando pouco, estão 
selecionando porque tem que trabalhar e estão 
guardando dinheiro. Hoje, os colegas médicos 
ao invés de dar, um, dois plantões, estão dando 
três plantões para aumentar. Então, isso é uma 
verdade. A gente pode falar porque a gente vê.  

E você falou e eu queria te parabenizar, 
Toninho, porque eu acho que o conhecimento 
não é para ficar com a gente. A melhor coisa é 
alguém virar e falar assim: Olha, eu aprendi com 
fulano de tal isso aqui. Então, você foi pioneiro 
de ter a primeira a pós da UVV. Eu não escondo 
de ninguém não, eu prescrevo mesmo. Eu já 
falei com você algumas vezes, eu identifico, 
quando eu tenho dúvida, eu pergunto aos 
colegas. O problema nosso é fazer o diagnóstico. 
Depois de fazer o diagnóstico, o anestesista com 
droga é muito mais fácil. A gente vai, você tem 
um arsenal farmacológico grande.  

Então, você, por ter organizado e ter 
aberto, porque as pessoas ficam com reserva de 
mercado, você avançou. Eu acho que a gente 
está aqui para levar conhecimento às pessoas. 
Você deve ter tido uma pressão muito grande 
por ter aberto isso aí. Eu imagino como é que os 
colegas devem ter te pressionado. E o psiquiatra 
tem uma característica: são sozinhos. Vocês não 
tem grupo igual a nós da anestesia que temos 
grupo em um hospital, um grupo em outro. 
Hoje, se o Estado quiser avançar e precisar 
contratar psiquiatra, não pode contratar pessoa 
física, porque tem que ter concurso ou alguma 
coisa. Hoje, vocês não têm, eu duvido que tenha 
uma empresa de Psiquiatria com dez 
psiquiatras. 

 
O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 

Não. 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Não existe. 
Então, nós temos que estar preparados para 
essa modernidade porque o estado do Espírito 
Santo está avançando. 

E segundo, nós conversamos da 
residência médica e eu, mais uma vez, na 
legislatura passada, eu só vinha aqui para 
criticar o secretário de Saúde, porque eu falava 
mesmo, não tinha... Sofri muito aqui. Por quê? 
Ele só queria fazer assistência em pacientes 
internados, e o caminho é outro, é o que o 
Nésio está fazendo hoje, a equipe do Nésio. Não 
pode falar no Nésio sozinho, na primeira pessoa, 
isso é uma vaidade que não deve ter. Mas, ele é 
o líder e ele está conduzindo muito bem.  

E, a residência médica que vai estar aqui 
no Espírito Santo, eu não sei se pode, você que 
faz isso, para as pessoas que fizerem residência 
pelo menos fixar lá no Norte. Você vai fazer 
residência aqui, é pelo Estado do Espírito Santo, 
mas você tem que assinar um contrato que você 
tem que ficar aqui um período. O Governo te 
garante. Para fixar as pessoas lá. Todo mundo 
quer vir para a capital.  

E você identificou muito bem. No Sul do 
estado você tem uma assistência maior, aqui na 
região metropolitana, mas o nosso Norte do 
estado é muito carente.  

Então, parabenizar a sua aula e parabéns 
por você estar levando seu conhecimento para 
outras pessoas. E parabéns, Emílio, por você ter 
trazido aqui o Antônio. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Edson quer fazer alguma 
pergunta? (Pausa) 

Pois não.  
 

O SR. BRENO RICARDO FERREIRA - Bom 
dia a todos! Eu sou Breno, acadêmico da 
Emescam. 

Doutor Antônio, antes de tudo eu tenho 
que te parabenizar em relação à aula que você 
deu em relação a esse tema de relevância tão 
grande, ainda mais atualmente. Eu tenho só 
uma pergunta em relação a critério de 
diagnóstico. Por acaso teria algum critério de 
diagnóstico de tempo em relação aos sintomas, 
de tempo necessário para a gente poder fechar 
um diagnóstico? 

 

O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 
Tem um critério, é em torno de seis meses, e aí 
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você tem aquelas características clínicas, 
normalmente. Vamos supor, você tem dez, 
quinze características clínicas apresentadas pelo 
CID-10 ou pelo DSM-5, que é o critério 
americano, você tem que preencher algumas 
características clínicas, no mínimo de cinco a 
seis, em cada critério, seja do CID ou do DSM4, e 
tem que ter esse período de duração de pelo 
menos seis meses.  

O que acontece hoje é que a população 
está tão bem-informada pela mídia. Eu lembro 
que quando eu cheguei aqui em Vitória, em 98, 
que eu fiquei oito anos no Rio, eu atendi uma 
paciente de Jardim Camburi que veio porque 
leu, porque viu na TV, não porque ninguém 
encaminhou. Entendeu? Então, a população já 
tão bem-informada que, muitas vezes, você não 
chega a esse quadro grave, que seria o mais 
complicado. Com um quadro leve e moderado, 
muitas vezes a criança, adolescente ou os pais, 
ou até o adulto, ele já procura o tratamento 
justamente devido a essa melhora, que o doutor 
Hudson disse, do tratamento de 1990 para cá. 
Hoje, não tem por que, não tem motivo mais 
para você não tratar uma depressão leve e 
moderada.  

Então, a depressão, hoje, não chega a 
agravar, ela não chega a uma catatonia, que 
antes você tinha que conseguir retirar com 
eletroconvulsoterapia, que ainda é um 
excelente procedimento. O secretário de Saúde 
está até para tentar implantar isso também no 
Estado, comprar alguns aparelhos para se 
desenvolver. Mas, isso são depressões graves. 
Hoje em dia, o que chega à depressão grave é 
muito pouco. Aquela anedonia intensa, aquela 
apatia, o paciente não levantar da cama, ficar 
caquético, é muito difícil chegar. Ele já procura 
um tratamento antes. Então, é em torno de seis 
meses. 

 

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

Peço ao Gabriel que continue. Vamos 
passar, agora, à leitura das correspondências. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
E-mail da Promotoria de Justiça Geral de 
João Neiva, de ordem do excelentíssimo 

senhor promotor de Justiça, doutor 
Jefferson Valente Muniz, encaminhando 
a promoção de arquivamento da Notícia 
Fato em 2009.0018.4703-05, instaurada 
para verificar se os condutores de 
ambulâncias daquela municipalidade 
estão capacitados e em dia com os 
cursos que a legislação específica exige, 
bem como se as ambulâncias estão de 
acordo com as normas do CTB e 
legislações afins, haja vista a 
manifestação da Prefeitura Municipal. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício n.º 351/2019, da presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores da Saúde do 
Estado do Espírito Santo, Sindisaúde-ES, 
senhora Geiza Pinheiro Quaresma, 
solicitando a participação na reunião 
desta comissão para falar sobre a 
Reforma Estadual da Previdência. 
 

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

 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício PR/002/011/2019, do diretor-
presidente da Companhia Espirito-
Santense de Saneamento, Cesan, Carlos 
Aurélio Linhalis, em resposta ao Ofício 
CSS n.º 787/2109, acerca da reportagem 
publicada no site Portal Tempo Novo, em 
01/09/2019: Moradores da Serra-Sede 
passam mal após beberem água da 
Cesan. Encaminhando relatório técnico 
descrevendo as ações que foram 
executadas. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Ofício n.º 2.301/2019, do diretor-
presidente da Rodosol, senhor Geraldo 
Dadalto, em resposta ao Ofício CSS n.º 
965/2019, informando que já está na 
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programação anual a iluminação dos 
pilares da Terceira Ponte na cor azul, 
durante o mês de novembro, apoiando a 
campanha do Novembro Azul, em 
referência ao combate ao câncer de 
próstata. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

E-mail da Promotoria de Justiça de 
Mantenópolis, de ordem do 
excelentíssimo senhor promotor de 
Justiça, doutor Fábio Langa Dias, 
encaminhando cópia da decisão de 
arquivamento da Notícia Fato n.º 
2019.0017.8875-75, tendo em vista a 
manifestação da Secretaria Municipal de 
Saúde de que os condutores de 
ambulância daquela municipalidade 
estão devidamente capacitados, assim 
como as ambulâncias estão de acordo 
com as normas do Código de Trânsito 
Brasileiro.  

  
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS:  
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
 Não houve no período.  
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
 Não houve no período. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Vamos passar à Ordem do Dia. 
 Já ouvimos a aula do nosso querido 
professor Antônio José Nunes de Faria, 
presidente da Associação de Psiquiatria, a 
convite do Dr. Emílio Mameri. 

 Queremos deliberar a visita dos 
representantes do Sindicato dos Trabalhadores 
de Saúde do Estado do Espírito Santo, 
Sindsaúde, para falar sobre o tema: A Reforma 
Estadual da Previdência, atendendo ao pleito 
contido no Ofício n.º 351 com data a combinar. 
 Deliberar, também, uma reunião 
extraordinária no dia 3 de dezembro, terça-
feira, às 10h, aqui no mesmo local, para debater 
uma visita do formando em Medicina da 
Emescam - sangue verde, né? -, Breno Ricardo 
Ferreira, para discorrer sobre o tema: Doença 
de McArdle, Sintomas, Métodos e Diagnóstico e 
Fisioterapia. 
 Imagina o que a gente tem que aprender 
em Medicina. Até para falar isso é difícil, 
imagina para aprender. 
 Então vou colocar em votação esses 
temas que foram lidos. 
 Como vota o Dr. Emílio? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Sou favorável a ambos os temas. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutor Hudson? 
 
 O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - 
Acompanho. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Também voto a favor. 
 A Comissão de Saúde estará recebendo, 
na reunião do dia 19, terça-feira, aqui, às 9h, o 
senhor Néviton Coradine, diretor da empresa 
Primer - prioridade à vida, que irá discorrer 
sobre o tema: O trabalho de Urgência e 
Emergência desenvolvido pela Primer - 
prioridade à vida, por solicitação deste 
deputado. 
 Quero explicar que ele vem falar, 
inclusive, sobre a qualidade das ambulâncias. 
Algumas estão realmente oferecendo mais risco 
à população acidentada, enfim, do que 
propriamente uma assistência melhor. 
 A Comissão de Saúde estará recebendo, 
na reunião extraordinária do dia 19, terça-feira, 
às 10h, aqui mesmo, a doutora Clenir Sani 
Avanza, advogada, secretária municipal de 
Aracruz e coordenadora executiva do 7.º 
Comedjus, para apresentar a prestação de 
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contas do 7.º Congresso Médico, Jurídico e da 
Saúde, por minha solicitação também.  
 A Comissão de Saúde estará recebendo 
no dia 26 de novembro, terça-feira, às 9h, aqui 
no mesmo local, a visita da doutora Rúbia 
Miossi, médica infectologista do Hospital 
Universitário Cassiano Antônio de Moraes - 
Hucam, para discorrer sobre o tema: Doenças 
dos Pombos, por solicitação do Dr. Emílio 
Mameri. 
 A Comissão de Saúde também convida 
todos para participarem da audiência pública 
para debater o tema: O Atendimento às Pessoas 
Vivendo com HIV/Aids, a realizar-se no dia 2 de 
dezembro, segunda-feira, às 19h, no auditório 
Augusto Ruschi. 
 A Comissão de Saúde também convida 
todos para participarem da audiência pública 
para debater o tema: A Situação do 
Fornecimento de Cadeiras de Rodas pelo SUS no 
Estado do Espírito Santo, a realizar-se no dia 
03/12/19, terça-feira, às 19h, no plenário Dirceu 
Cardoso. 
 Foi pedido da Rosilda, que é uma usuária 
de cadeira de rodas. 
 Quero lembrar que esta fitinha azul que 
nós estamos distribuindo é ajudando a 
campanha do Novembro Azul e que os homens 
são uns bananas, não fazem o preventivo do 
câncer de próstata igual às mulheres fazem de 
câncer de colo de útero e também de mama, 
que é o Outubro Rosa. Eu participei da 
caminhada, em Camburi. A mulherada botou 
Camburi cor-de-rosa! Com os homens, eu não 
estou conseguindo nem fazer uma caminhada! 
Quanto mais os exames que tem que fazer. Né? 
É muito difícil.  

Muito bem.  
Queremos agradecer...  
 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Doutor 

Hércules, uma questão de ordem.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pois não?  

 

O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Doutor 
Antônio, sobre suicídio: aquele risco agudo, que 
a gente tem, que a gente... Existe, sabe que tem. 
A pessoa fala: Eu vou me matar. Então, assim... 
A gente... Às vezes acontece de a gente saber 
isso.  

Eu gostaria que você falasse se tem 
algum local aqui, porque eu já li. E você sabe 
que até me inscrevi para fazer o curso, mas teria 
que ter dez dias na semana. Por falta de tempo. 
O curso lá não... Acompanho. Por sorte, me 
mandam por e-mail, e eu vou vendo os temas, e 
vou lendo.  

É um fato, e a gente sabe. Você deve... 
Queria que você falasse mais. Então... A 
ketamina, no uso. Eu já peguei alguns pacientes. 
A gente sabe de tentativa de suicídio não 
completada, que tem fraturas de múltiplos 
membros, e que a gente faz ketamina, sim. Faz 
por questão de analgesia preemptiva. Então, é 
uma droga que também foi, no passado, bem 
criticada, e hoje é muito usada.  

E ter percebido, quando vai fazer a 
sedação, uma melhora. E a gente sabe que 
existe tratamento, que você usa, pode usar a 
ketamina. Não sei se você sabe, se é usada aqui 
no Espírito Santo, e se alguém faz.  

Alguns estudos mostram isto: que ela é 
eficiente. Isso é fato? Como é que...  

 

O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 
É. Isso é fato. 

Vai ser lançada, agora, né? Já foi lançada 
nos Estados Unidos, ano passado, como... Vai 
ser a única droga antissuicídio. Mas, 
infelizmente, ela vai chegar aqui no Brasil por 
vinte mil reais. Vai ser... O estado... Vai entrar 
em medicamento de alto custo, provavelmente. 
Porque não vai ter condições. A não ser se a 
pessoa for muito rica, e puder comprar.  

Mas, realmente, vai ser a única droga, 
lançada agora, que vai ser como antissuicídio. 
Vai ser uma droga que vai funcionar de maneira 
preventiva. Mas é uma droga que tem que se 
ter muito cuidado, porque ela causa uma 
dependência, né? Ela causa uma dependência 
psíquica muito grande e, talvez até, se pode 
ficar melhor, dependência física, né? Por conta 
do mecanismo de ação, porque ela é muito 
incisiva, né? A ação dela é muito rápida.  

Mas vai ser lançada. Já foi lançada. 
Talvez, no Brasil, já era para ter sido lançada 
este ano. É um medicamento - eu acho - da 
Janssen, né, que é dona da Johnson & Johnson, 
se eu não me engano. Mas vai vir por um preço 
alto, e... Mas vai existir. Essa droga vai existir.  

Agora, o suicídio - só fazendo um aparte, 
assim bem rápido - é uma situação interessante. 

Identificador: 340036003500300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



46 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 

 

Até pouco tempo não podia se falar em suicídio, 
né? Suicídio era meio tabu, até por questões 
religiosas e culturais nossas, latinos, suicídio não 
era muito ventilado. Não se comentava muito. 
Mas o risco de suicídio, hoje, é enorme. E vai 
aumentar muito na próxima década.  

Existe uma situação cultural muito 
grande, em países nórdicos, países orientais, o 
que a gente pode falar em outra hora. Mas, aqui 
no Brasil, tem muita relação com essa situação 
que nós falamos, de jogos eletrônicos. Em 
adolescente.  

O complicado, hoje, do suicídio, é a faixa 
etária que ele vai atingir. Não é aquele senhor 
de idade lá de Santa Maria de Jetibá, que tem 
uma cultura alemã, de que não foi bem-
sucedido, ou tem uma história depressiva na 
família, muito grande - e isso é importante, 
também - que lá eles cometem muito suicídio, 
ou por enforcamento, ou por tiro. Mas aí, tem 
uma questão cultural, e tem uma questão, 
também, de alcoolismo associada.  

Mas vai existir, realmente, essa droga. 
Ela vai vir. Hoje só existe um psiquiatra aqui em 
Vitória que faz. Mas, ainda, de forma 
experimental. Ele não poderia, assim... Entre 
aspas: ele é um pesquisador. Está fazendo de 
forma experimental, um estudo... (Pausa) O 
nome? Fernando Furieri. O doutor Fernando 
Furieri é um estudioso, e ele faz, realmente, faz 
injetável. Mas é o único que faz.  

Mas é uma droga promissora. Ela vai 
vir...  

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Só uma 

informação. Assim... Mais uma vez, a indústria 
farmacêutica... Porque a ketamina é barata. É 
barato o frasco. Não chega a dez reais um 
frasquinho, assim. A dosagem é zero cinco 
miligramas. A gente usa mais ou menos zero 
cinco a um. E a gente vê que houve uma 
melhora. A família falou assim: Olha, melhorou. 
Está bem. A família fala isso, assim, num pronto-
socorro. Eu trabalho no hospital público, presto 
serviço, através de cooperativa.  

Mas, mais uma vez, a indústria 
farmacêutica vem e os que tem menos 
condições vão ser mais uma vez penalizados. Se 
vem nesse valor, deve ser via oral, de absorção 
sublingual, provavelmente, que é rápido para 
você tirar, mais uma droga de custo baixo. Nos 

Estados Unidos é uma droga recreativa, virou 
uma das drogas mais usadas - a ketamina - 
porque as pessoas descobriram como que a 
transformam: pega o líquido. 

Hoje o maior número de assaltos nos 
Estados Unidos é em casas de veterinária, 
roubam. E ela dá aquelas alucinações. Pega, em 
vez de usar líquida ele transforma em pó, 
esquenta lá, tem até técnica: você bota no 
micro-ondas, transforma em pó e absorve; faz o 
uso via nasal. 

Mas a dependência, o risco dela é de, 
assim... Eu acho que o Doutor Hércules, no 
passado, já deve ter feito anestesia, é droga fácil 
de você usar, mas só que você tem que fazer no 
ambiente hospitalar e é segura. Existe o risco de 
depressão respiratória e é uma droga hoje 
recreativa que já chegou aqui no Espírito Santo. 

 
O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 

Vai ser feita só em ambiente hospitalar, não vai 
ser liberada por aí. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (PRB) - Era só para 

falar sobre esse tema e não sabia que ela ia ser 
tão cara, essa droga. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - O Doutor Hudson lembrou bem do 
tempo que não tinha nem a Segunda Ponte e 
eu, de plantão no Bezerra, era a Maternidade 
Vila Velha, chamava o anestesista que morava 
aqui e ele falava que não podia ir. Eu pedia 
autorização para fazer a curetagem e a 
anestesia. E a gente usava Ketalar e a paciente, 
depois, ficava vendo cobra subindo na parede, 
vendo jacaré voando. Esse era o efeito da 
ketamina. Então realmente isso... Eu só falava 
com anestesista assim: Se a paciente morrer 
você dá o atestado de óbito? Dou. Então aí eu 
fazia a anestesia e a curetagem ao mesmo 
tempo. 

Mas me ensinaram alguma coisa: afasta 
a mesa da cabeceira da parede, testa o 
laringoscópio e bota o ambu do lado, qualquer 
coisa dá tempo de o anestesista chegar. 
Quarenta anos atrás mais ou menos a gente 
usava isso. É uma recordação que não é muito 
boa, mas foi a realidade. 

Quero lembrar também que o CVV, 
Centro de Valorização da Vida, tem um telefone 
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administrativo que é 3223-4111, mas o que fica 
no ar vinte e quatro horas por dia, para 
conversar com as pessoas em risco, é 188. 

É importante você saber também, com a 
máxima vênia, a pessoa que começa a falar que 
quer colocar fim a sua vida, tome conta dessa 
pessoa. Olha, a pessoa que já tentou suicídio, 
observa essa pessoa que um dia ela poderá 
concretizar seu intento. 

Se o doutor puder complementar o que 
eu disse. Estes são praticamente 
comportamentos suicidas: quer colocar fim à 
vida, fala que vai acabar com a vida, que a vida 
não tem mais sentido e que já tentou suicídio. 

Por favor, complementa o que eu disse, 
doutor Antônio. 

 
O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 

Isso hoje é um dos temas mais importantes 
porque é o que tem acontecido mais. O que 
acontece? Esses pacientes eles são vistos mais 
vezes, os retornos deles são quase que 
imediatos e o contato telefônico com alguém é 
importantíssimo, até quase que diário, para 
saber como que ele está. Esses pacientes não 
ficam sozinhos, não podem ficar 
desacompanhados. 

Vou citar só um caso aqui bem rápido. 
Uma vez, quando cheguei do Rio, fui atender 
uma paciente em um edifício na Reta da Penha, 
naquelas duas torres. Quando eu cheguei a 
paciente estava do lado de fora da varanda, 
agarrada no parapeito, naquela esquadria. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Na grade. 
 
O SR. ANTÔNIO JOSÉ NUNES DE FARIA - 

Na grade, na esquadrilha de alumínio que tem. 
Eu puxei a paciente, junto com o namorado e a 
mãe que estavam no apartamento. Eu mesmo 
desci à farmácia, comprei a medicação injetável, 
na época um antipsicótico e um anti-histamínico 
e cedei a paciente. Só que eu orientei essa 
paciente a mudar para uma casa, por exemplo, 
no bairro de Lourdes. Essa paciente não mudou. 

O médico, até onde eu sei, talvez, Dr. 
Emílio, doutor Hudson, o senhor pode falar 
melhor, ele tem autoridade para, se o paciente 
não cumpriu, anotar que o paciente não 
cumpriu a orientação dele. Então, essa paciente, 

com um risco de suicídio muito alto, a indicação 
era ela não morar no décimo oitavo, décimo 
sétimo andar.  

Essa situação tem que ser combatida 
logo no início, justamente por conta disso. Ela 
cometeu uma vez, não existe essa possibilidade 
que não vai cometer de novo, muito pelo 
contrário, da segunda ou terceira vez ela vai 
conseguir. 

Então, eu trabalhei muito tempo no 
pronto-socorro do São Lucas, porque o pronto-
socorro psiquiátrico ficou lá durante vinte anos. 
Era fantástico, porque a gente trabalhava com 
anestesista, intensivistas, cirurgiões, 
endocrinologistas, toda a equipe junto.  

Então, o paciente chegava com tentativa 
de suicídio, existe um tabu também em relação 
a isso, de que o paciente tomou muito 
medicamento.  

Chegou lá, parada, uma menina de 
dezesseis anos, eu junto com intensivista 
tentando reanimar, e falando que é frescura. 
Não é frescura. Essa paciente realmente parou. 
Nós tentamos quinze, vinte minutos, quase 
meia hora, ela não conseguiu.  

Mas, a tentativa de suicídio sempre tem 
que ser considerada. Foi justamente aquilo que 
eu comentei anteriormente, na infância e 
adolescência, você comunica aos pais, até sem o 
adolescente saber, você chama os pais e avisa 
aos pais. E tem que ter acompanhante vinte e 
quatro horas com o paciente. E o paciente tem 
que ser medicado. E se for muito grave, com 
recidivas de tentativa de suicídio, ou até mesmo 
isso, com ideação suicida, que é aquela que lhe 
descreve como ele vai se matar.  

Por exemplo, o empresário, muitas 
vezes, planeja. Existe o ato planejado. Ele vai 
num hotel, uns três dias antes, deixa a arma, 
três dias depois, ele comete o suicídio.  

Esses atos planejados, muitas vezes, têm 
que colher na consulta. Você tem que colher, 
você tem que chegar, se o paciente comentou, 
ventilou, ou mesmo o médico suspeitando, ele 
tem que chegar a esse ponto. Quando o médico 
chega a esse ponto, ele tem que intervir. Não 
tem como desconsiderar mais. O risco é bem 
acentuado. 

Se tiver com humor deprimido junto, 
depressivo, aí o risco é muito mais acentuado e 
pode chegar a pedir internação do paciente. 
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O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem!  

Muito obrigado. Queremos agradecer a 
aula que doutor Antônio deu, o nosso professor. 

Dizer parabéns ao Dr. Emílio por trazer 
um colega tão competente e esclarecer para 
tantas pessoas, principalmente, em risco de 
dificuldade, depressão, suicídio. 

E, mais uma vez, lembrar o telefone 188 
a você em dificuldade com alguém que fale em 
suicídio, tenta suicídio, fale em dar fim à vida, 
diz que a vida não tem mais sentido. Ligue para 
188 para você ter algum esclarecimento.  

Obrigado, doutor Antônio.  
Nada mais havendo a tratar, dou por 

encerrada nossa reunião, convidando todos 
para a próxima, que será aqui mesmo, terça-
feira, às nove horas da manhã. 

Muito obrigado. Bom dia a todos. 
 

(Encerra-se a reunião às 
10h14min) 

 
___________________________________________ 
 

QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
SOLENE, DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 13 DE NOVEMBRO DE 2019. 

 
  ÀS DEZENOVE HORAS E NOVE 
MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ERICK 
MUSSO OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Senhoras e senhores, 
senhor deputado presidente da Assembleia 
Erick Musso, senhor deputado Hudson Leal, 
telespectadores da TV Assembleia e ilustres 
autoridades, boa noite!  

É convidado a compor a Mesa de honra o 
senhor deputado proponente e presidente da 
Assembleia Legislativa Erick Musso; o senhor 
deputado Hudson Leal; o presidente do Sínodo 
Central Espírito-Santense reverendo Jailto Lima 
do Nascimento; o presidente do Sínodo Minas-
Espírito Santo reverendo Marcelo Bernaldino da 
Silva; o presidente do Sínodo do Espírito Santo-
Rio de Janeiro reverendo Romildo Lima de 
Freitas; o secretário-executivo do Sínodo Central 
Espírito-Santense e secretário sinodal do 
Trabalho Feminino reverendo Adilson Souza dos 

Santos; o ex-deputado estadual Esmael de 
Almeida; o vereador de Vitória, representando a 
Câmara Municipal da Capital, Davi Esmael; o 
secretário de Gestão de Pessoas da Assembleia 
Legislativa Joel Rangel; o diretor de Segurança 
da Assembleia Legislativa Sérgio Assis.  

  
(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

Informo que esta sessão é transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia nos canais abertos e 
digitais YouTube e Facebook. 

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de amanhã no nosso site.  

A Assembleia, com satisfação, recebe 
todos para a sessão solene em homenagem aos 
160 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil.  

A Igreja Presbiteriana chegou a Vitória 
como congregação em 1928, trazendo para o 
solo capixaba a mensagem do Evangelho, que 
foi espalhada em dezenas de outras igrejas e 
congregações. Por definição, é uma comunidade 
cristã guiada pelos ideais da Reforma do Século 
XVI, mas que só chegou ao Brasil de forma 
definitiva por volta do século XIX.  

 Neste instante, o senhor deputado Erick 
Musso procederá à abertura desta sessão 
solene, conforme é regimental.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta esta sessão, já desejando 
uma boa-noite a todos e a todas.  

Vou proceder à leitura de um versículo 
da Bíblia.  

Peço que todos se coloquem de pé, por 
favor.  

 

(O senhor deputado Erick Musso 
profere Romanos, 1:16-17)  

 
 Amém! Considero lida e aprovada a ata 

da sessão anterior. 
Informo a todos que esta sessão é 

solene, em homenagem aos 160 anos da Igreja 
Presbiteriana no Brasil, conforme requerimento 
de minha autoria, aprovado em plenário por 
unanimidade.  

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, todos 
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são convidados, em atitude de respeito, para as 
execuções do Hino Nacional e o do Hino do 
Estado do Espírito Santo.  

 
(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a compor a 
Mesa de honra o deputado estadual Gandini. 

 
(Toma assento à Mesa o referido 

deputado) 
 

Neste momento, teremos a 
apresentação de um louvor com a senhora 
Ariane Vieira Amorim de Medeiros Oliveira. 
(Pausa) 
 Não chegou? (Pausa) 
 A senhora Ariane está? (Pausa) 
 Inverteu. Substituição. Substituída por 
Ronaldo da Silva, para fazer um momento de 
louvor. 
 
 O SR. RONALDO DA SILVA MOREIRA - 
Em sinal de reverência ao nosso Deus, nós 
vamos, juntos, entoar o hino de número 14 do 
nosso Hinário, hino presbiteriano número 14, 
Vamos nós louvar a Deus. Cantemos todos 
juntos, então. 
 

(É entoado o hino) 
 
 Ainda continuando este momento de 
louvor, queridos, entoemos o hino de número 
32, Tu és fiel, Senhor.  
 

(É entoado o hino)  
  

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, fará uso 
da palavra o presidente da Assembleia 
Legislativa e proponente desta sessão solene, o 
senhor deputado Erick Musso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Boa noite a todos e a 
todas. Boa noite, gente! (Pausa)  

Uma chuva abençoada dessa, só Deus 
para nos dar a graça de conseguirmos chegar 
aqui. Lá na roça, eu sou de Aracruz, Aracruz nós 

somos da roça. Na roça, dá uma chuva dessa e 
logo todo mundo quer ir para debaixo das 
cobertas, comer uma comida quente e 
descansar, mas nós estamos aqui, hoje, para 
celebrar os cento e sessenta anos de uma das 
mais respeitadas instituições. Vou chamar de 
instituição por ser uma instituição religiosa, 
neste país, que presta, junto com outras 
denominações, um trabalho não só de levar a 
palavra de Deus, que é o mais importante, aos 
corações aflitos e angustiados, ao resgate de 
vidas, de tirar centenas e milhares de pessoas, 
de famílias de situações de dificuldade e de 
mazela, levando com a palavra a esperança, a 
certeza de que alicerçado debaixo do Sangue do 
Cordeiro nós podemos tudo.  

Então, eu queria iniciar os meus 
cumprimentos ao deputado Hudson Leal, que 
está aqui na Mesa conosco. Eu vou pedir licença 
a vocês, logo após a minha fala, e ao deputado 
Hudson, assim também como ao deputado 
Gandini, Fabrício Gandini, que estão aqui hoje 
nesta sessão, que continuarão na condução dos 
trabalhos, porque eu ainda tenho que me 
deslocar para outro compromisso.  

Então, eu quero cumprimentar o 
deputado Hudson, o deputado Fabrício Gandini. 
Eu quero cumprimentar o nosso reverendo 
Jailto, que é o presidente do Sínodo Central 
Espírito-Santense. Quero cumprimentar o 
reverendo Marcelo, que é o presidente do 
Sínodo Minas-Espírito Santo. Quero 
cumprimentar o reverendo Romildo, que é o 
presidente do Sínodo Espírito Santo-Rio de 
Janeiro. Quero cumprimentar o reverendo 
Adilson, que é secretário executivo do Sínodo 
Central Espírito-Santense e secretário sinodal do 
Trabalho Feminino. 

Quero cumprimentar quem me solicitou 
esta sessão solene. É importante fazer esse 
registro. Um amigo. A Bíblia diz que na vida tem 
amigos que são mais chegados que irmãos. E a 
Palavra de Deus também diz que toda 
autoridade é constituída por Deus. Então, se eu 
estou aqui, hoje, com trinta e dois anos de 
idade, no meu segundo mandato de deputado 
estadual e presidindo a Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo pela segunda vez, é porque foi 
da vontade e da permissão de Deus. Tem três 
coisas que eu carrego para a vida, para a vida 
pública e para a vida pessoal, e quem trabalha 
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comigo sabe disso. Uma delas é que nada 
acontece se não for da vontade e da permissão 
de Deus. Segunda, ninguém constrói nada 
sozinho. E terceira e não menos importante, 
Deus não dá um fardo maior do que aquele que 
a gente não consiga carregar.  

Então, quero cumprimentar aquele que 
me solicitou, com muito carinho, que foi ao meu 
gabinete, foi meu colega deputado. Eu queria, 
com muita humildade, pedir uma salva de 
palmas para o deputado Esmael Almeida, que 
foi quem solicitou esta sessão solene. Estou 
fazendo sobre determinação do deputado 
Esmael. A verdade é esta. (Palmas) 

Quero cumprimentar o vereador Davi 
Esmael, vereador da Capital. Cumprimentar Joel 
Rangel e o nosso subtenente Assis, que são dois 
diretores da Assembleia. Quero cumprimentar, 
também, em nome de quatro mulheres que são 
da minha equipe, as mulheres aqui presentes. 
Está aqui a Dilma, está aqui a Michele, está aqui 
a Ingrid, está aqui a Dani. A nossa equipe que 
está aqui numa chuvada dessa, sete e meia da 
noite. Muito obrigado pela presença! Enfim, 
cumprimentar todos. 

Muita alegria sim, alegria de nós 
estarmos aqui comemorando esses cento e 
sessenta anos, que eu já disse. Aqueles que 
serão homenageados aqui, hoje, com certeza 
absoluta, Esmael, é porque prestaram e prestam 
um serviço, e é uma forma de a Assembleia 
Legislativa capixaba prestar uma homenagem 
para que continuem nessa jornada, que não é 
fácil, é árdua, é com muito trabalho, com muito 
suor, com muita lágrima derramada, mas é 
gratificante. É gratificante, porque nós fazemos 
de fato o bem sem olhar a quem, prestando, no 
dito popular, um serviço para quem é o dono de 
nossas vidas, aquele que determina o início e 
aquele que já sabe quando será o fim. E eu 
posso dizer isso de testemunho, porque há 
exatos sete anos, reverendos, eu estava nesta 
Casa como assessor de deputado, e a vida é 
assim, é feita de bons sabores, sabores doces, 
mas ela também tem alguns momentos 
amargos. E, dentro deste plenário, tive um dos 
dissabores. 
 Na oportunidade, tive que sair por 
aquela porta da esquerda, da minha esquerda, 
da direita de vocês, por solicitação de um 
deputado que não estava de acordo com as 

minhas vestes, porque estava sem terno e 
gravata, assessorando um parlamentar, que 
Deus deu a oportunidade a ele de votar duas 
vezes em mim para presidente da Assembleia, 
sete anos depois.  
 Por que estou contando isso? Porque nós 
não podemos desistir dos nossos sonhos e dos 
nossos objetivos. Isso não tem que me dar nariz 
em pé, isso não tem que me dar soberba nem 
vaidade. Isso me dá uma certeza e preciso 
transmitir aqui aos meus irmãos e irmãs 
capixabas, cariocas, mineiros, brasileiros, 
presbiterianos: a humildade leva o ser humano 
a lugares inimagináveis.  
 Por isso, é com alegria que, numa noite 
de quarta-feira, uma noite chuvosa, meu 
saudoso avô, em seus discursos nos palanques, 
no interior, no passado, dizia: Essa chuva que cai 
é para molhar a terra, para que possam brotar 
boas sementes, fazer boas árvores, gerar bons 
frutos. Então o que vem do alto é benção.  
 Fiquei aqui, Esmael, a seu pedido, para 
abrir a sessão, por reconhecer, por ter o 
reconhecimento da Assembleia capixaba aos 
cento e sessenta anos de uma história 
lindissimamente construída. E que nós 
possamos primeiro pedir graças a Deus e dar 
energia a quem toca esse trabalho, para que 
possam vir mais cento e sessenta e assim por 
diante. 
  Então, que seja uma noite de alegria, de 
comemorações, de congratulações, mas de uma 
certeza de que para chegarmos a esses cento e 
sessenta, percalços, batalhas, obstáculos e 
desafios foram vencidos e que, para os 
próximos anos, não será diferente.  
 O que a Assembleia quer fazer, neste ato 
simbólico, é dar energia, força, que vocês 
continuem na perseverança, para que possam 
ajudar essa humanidade que está doente, onde 
as pessoas não se respeitam, onde nós fomos 
criados dando bença, pai; bença, mãe; bença, vô 
e bença, vó, e as crianças têm passado no 
corredor de sua sala e sequer dão um bom-dia 
ao seu familiar; onde professor era a autoridade 
na sala de aula há vinte, trinta anos e 
infelizmente nós abrimos os jornais hoje e 
criança está batendo na cara de professor; onde 
esse pequenino equipamento tem afastado as 
pessoas, afastado e distanciado as famílias. Se 
você chegar a um restaurante hoje, se você 
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chegar, muitas das vezes, a uma praia, se você 
chegar, muita das vezes, a qualquer lugar de 
ambiente de convívio social, você vê quatro, 
cinco pessoas da família sem trocar uma 
palavra, porque está todo mundo vidrado nesse 
pequenino aparelho.  
 Uma sociedade em que nós precisamos 
resgatar os valores e aí o papel fundamental das 
instituições religiosas. Ai de nós, poder público, 
Assembleia, Governo do Estado, Ministério 
Público, Poder Judiciário, Prefeituras, Governo 
central, enfim, se não fossem as instituições 
religiosas - e aí falo indistintamente - sejam elas 
evangélicas ou católicas.  

Mas as instituições que têm um papel 
social fundamental para o equilíbrio de um 
convívio em sociedade, seja no trabalho de 
recuperação de dependentes químicos; seja no 
trabalho de atendimento, muitas vezes, a 
mulheres agredidas; seja no acolhimento de um 
pastor, de um padre, tentando equiparar e 
equilibrar um ambiente de convívio familiar, 
que ajuda, mas muita vezes não tem o 
reconhecimento devido do poder público.  

Por isso, nós, em um ato simbólico, por 
mais singelo que seja, queremos aqui 
parabenizar a Igreja Presbiteriana do Brasil 
pelos seus cento e sessenta anos.  

Que Deus abençoe! Uma noite festiva a 
todos vocês.  

 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Neste momento, é 
convidado a fazer uso da palavra o deputado 
Gandini.  

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - Boa 
noite! Feliz de estar aqui.  

Parabenizar pelas palavras, deputado 
Erick, nosso presidente. Parabenizando o 
deputado Esmael, que independente do 
momento sempre está atento e valorizando a 
história da Igreja no Espírito Santo. Conheço o 
deputado desde a Câmara, e sempre fez isso 
com muita eficiência.  

E alguns, deputados Esmael, infelizmente 
não compreendem. Não sei se você já viram 
algumas matérias de jornais: Ah, não sei 
quantas homenagens! Não compreendem o 
papel que foi dado ao Poder Legislativo. Foi 
dado ao Poder Legislativo! Não foi dado ao 
Poder Executivo, não foi dado ao Poder 

Judiciário. Foi dado ao Poder Legislativo. Está no 
regimento de todas as Casas Legislativas do país, 
de reconhecer, Reverendo Jailto, os bons 
exemplos da sociedade, e registrar... O que a 
gente está fazendo aqui, hoje. Reconhecer os 
bons exemplos da sociedade, e registrar na 
história. Nós estamos fazendo exatamente isso 
aqui, hoje.  

Deputado Esmael fez uma solicitação. 
Deputado Erick rapidamente atendeu, até 
porque a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma 
instituição extremamente importante na 
construção da nossa sociedade, no Brasil e no 
Espírito Santo. E nós estamos aqui, hoje, para 
falar o seguinte para vocês - nós, que temos 
essa atribuição que foi dada a nós, 
constitucionalmente -: vocês têm um papel 
relevante. Nós reconhecemos isso, e estamos 
colocando hoje, no dia de hoje, na história do 
estado do Espírito Santo, que homens e 
mulheres que se destacam na sociedade do 
Espírito Santo, estão aqui, hoje, recebendo essa 
simples homenagem, como o deputado Erick 
colocou, mas que daqui a anos alguém...  

A gente fez um livro da Câmara, 
deputado Esmael. À época, resgatamos a 
história da Câmara de Vitória. E lá nós 
registramos diversas passagens que passaram 
autoridades, pessoas que foram destacadas no 
seu tempo. E, hoje, nós estamos destacando 
vocês, aqui.  

Então, a gente está muito feliz em poder ter 
a Igreja Presbiteriana aqui. Nós temos diversos... 
Eu acabei não cumprimentando, pulei o deputado 
Hudson Leal, nosso deputado sempre muito 
presente, atuante. O presidente do Sínodo Central, 
Reverendo Jailto, a quem eu presto contas, de vez 
em quando, prestava de vereador e, agora, de 
deputado estadual.  

O presidente do Sínodo de Minas, reverendo 
Marcelo.  O presidente do Sínodo do Espírito Santo e 
Rio de Janeiro, reverendo Romildo. Secretário-
executivo do Sínodo Central Espírito-Santense, e 
Sinodal do Trabalho Feminino, reverendo Adilson 
Souza.  

Deputado Esmael, já fiz. Vereador Davi 
Esmael.  

Joel Rangel, nosso secretário de Gestão. E o 

Assis, nosso diretor de Segurança.  
Então, é com muita felicidade que a gente 

registra, na história do Espírito Santo, este 
momento.  
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 Parabéns à Igreja Presbiteriana. Eu sou 
da Igreja Batista, mas conheço bastante os 
irmãos presbiterianos, e a história da Igreja 
Presbiteriana aqui no estado do Espírito Santo, 
sempre acompanhando os trabalhos, não só 
mudando a vida das pessoas, mas também os 
trabalhos sociais que são feitos de diversas 
frentes de trabalho que a Igreja Presbiteriana... 
O Hudson trabalha lá comigo, que é também da 
Igreja Presbiteriana de Cariacica, e eu tenho 
esse contato, geralmente, com vocês. 
 Parabéns a todos vocês pela história que 
construíram. E é merecido. É claro, ao mesmo 
tempo que a gente reconhece, eu queria que 
vocês soubessem também que a gente espera 
também de vocês muita coisa, né? Quando a 
gente fala aqui para vocês que vocês são 
importantes, que vocês estão na história do 
estado do Espírito Santo, estamos colocando, 
mas nós esperamos também que cada vez mais 
a gente participe da sociedade. A Igreja precisa, 
né? Eu até uma vez, recebi uma palavra, porque 
não adianta a gente ser sal só dentro da igreja, 
né? Sal no saleiro. A gente precisa se misturar 
para que a gente possa realmente fazer a 
diferença do dia a dia. E é isso que vocês fazem. 
E que continuem fazendo. 
 Deus abençoe cada um de vocês. 
Obrigado. 
 Eu vou pedir licença também, porque eu 

estou aqui desde as oito horas da manhã. 
Pastor Jailto, obrigado pelo convite. Estou 
desde as oito horas da manhã, eu preciso ver 
minha filha; minha filha tem um ano e sete 
meses. Chegar em casa para ver minha filha e 
minha esposa para que depois, a gente possa 
descansar um pouco. Então, agradeço o convite. 
 Fiz questão de fazer essa palavra, de 

registrar a importância de vocês para esta 
Casa, mas também para todo estado do 
Espírito Santo. 
 Obrigado e boa noite. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - São convidados a fazer 
uso da palavra agora, os oradores, cada um 
pelo tempo de cinco minutos, de acordo com 
o deputado proponente. 
 É convidado o vereador de Vitória, Davi 
Esmael. 

 O SR. DAVI ESMAEL - Boa noite! Graça e 
paz. 
 Cumprimentar toda a Mesa, na pessoa 
do reverendo Jailto, para ganhar tempo porque 
me limitaram em cinco minutos. Deputado 
Hudson, a quem cumprimento os demais 
deputados; e no plenário, a todos os 
presbiterianos do Brasil, especialmente do 
Espírito Santo, na pessoa do José Ernesto Conti, 
que se faz presente, um amigo a quem tenho a 
oportunidade, de vez em quando, de pedir 
oração, caminhar junto. E como é bom tê-lo ao 
lado do meu mandato, ao lado da minha vida 
pessoal também. 
 Mas queria me permitir convidar você a 
conversar um pouquinho sobre a sociedade e o 
momento pelo qual passamos. Uma sociedade 
que precisa valorizar cada vez mais as suas 
instituições religiosas. E a pergunta que surge é: 
por que devemos fazer isso? Estudando um 
pouco o cenário, o contexto do município que 
eu ajudo a administrar na condição de vereador, 
a gente verifica que nunca se abusou tanto de 
crianças na cidade de Vitória, no ano 
2018/2019. Em 2018, cento e setenta e cinco 
crianças foram abusadas. 
 E onde elas foram abusadas? Dentro, via 
de regra, de suas casas. O lugar que era para ser 
de amor vira um local de dor. Guardem esse 
número, vamos passar para outro. 
 A principal razão, na cidade de Vitória, 
de termos pessoas em situação de rua é quebra 
de um vínculo familiar. Não estranhem. Não são 
as drogas. As pessoas conhecem as drogas na 
rua, mas elas vão para a rua por uma quebra de 
vínculo familiar. 
 Mais uma vez, o tema família vem à 
tona. Mais uma vez o tema família demonstra 
que a situação familiar tem causado grandes 
mazelas na sociedade capixaba. 
 E poderíamos falar ainda, do número de 
crianças, de meninas grávidas. Nunca houve 
tantas meninas grávidas, em torno de duzentas 
e cinquenta na cidade de Vitória, de dez a 
dezoito anos, grávidas. Meninas criando 
meninas, meninos, filhos. Crianças gerando 
crianças.  
 E quando a gente fala desses três 
cenários, a gente verifica que nunca foi tão 
importante reconhecer o papel de Igrejas tão 
sérias, como a Igreja Presbiteriana. Igreja que 
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tem se preocupado, ao longo dos seus anos 
cento e sessenta no Brasil e noventa em Vitória, 
no Espírito Santo, em dedicar o seu tempo a 
pregar, a tempo e fora de tempo, o Evangelho 
de Cristo, entendendo que esse cenário só pode 
ser modificado pela fé. É somente a fé, somente 
a escritura, somente Cristo, somente a graça e 
glória somente a Deus; só assim poderemos ter 
esperança de uma sociedade melhor. 

Temos pregado, a tempo e fora de 
tempo, em locais diferentes. O Instituto Sarça 
está bem localizado lá, querendo levar a 
esperança a algumas pessoas, algumas pessoas 
como as dos bairros Romão e Forte São João, 
que estão desesperançosas, que precisam ouvir 
algo, que precisam ter a sua esperança 
renovada, e que precisam ouvir que há um Deus 
e somente Ele pode transformar aquela 
realidade, aquela condição, que pode romper o 
ciclo de vida daquela criança, daquela pessoa e 
gerar felicidade em meio ao caos em que 
vivemos. 

Meus amigos, definitivamente, descrever 
o mundo em que vivemos não é fácil, mas 
precisamos entender que nós conhecemos 
aquele que é capaz de transformar a 
tempestade em tempos de bonança. 

Reverendo Jailto, que a Igreja 
Presbiteriana continue e continue levando a 
palavra genuína de Deus a cada cantinho da 
nossa cidade, do nosso estado. Para isso, conte 
com o nosso trabalho, o trabalho dos políticos e 
que nos permitamos uma boa ligação, estarmos 
conectados não para levarmos a política para 
dentro da igreja, mas para sermos influenciados 
pelos princípios bíblicos, para que, através do 
nosso trabalho, transformemos a realidade.  

Deixo o registro a meu pai, com quem eu 
aprendi isso tudo, com quem aprendi que 
deveríamos transformar sim, que vivemos num 
Estado laico sim, mas que somos detentores de 
mandato e temos fé e que, assim, através da 
nossa fé, poderemos inspirar muitos. 
  Aos homenageados: continuem 
inspirando, continuem sendo um exemplo, para 
que cada vez mais pessoas vendo vocês tomem 
a decisão de seguir Cristo. 

Deus abençoe a vida de todos. (Palmas) 
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Agora, é convidado a fazer 
uso da palavra o presidente do Sínodo Minas-

Espírito Santo, reverendo Marcelo Bernaldino 
da Silva, pelo tempo de cinco minutos.  
 

O SR. MARCELO BERNALDINO DA SILVA 
- Boa noite a todos! Excelentíssimo Senhor 
deputado que preside, neste momento, Hudson 
Leal, representando a Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, transmitindo também 
as nossas cordiais saudações ao deputado Erick 
Musso, presidente desta Egrégia Casa de Leis e 
proponente desta sessão solene nesta noite. 

Registramos em destaque também o 
companheirismo do deputado, suplente de 
deputado Esmael de Almeida, que muito nos 
tem acompanhado ao longo destas sessões. 

Excelentíssimo senhor vereador do 
município de Vitória, Davi Esmael; diretor Joel 
Rangel, desta Assembleia; diretor de segurança 
desta casa, Sérgio Assis; excelentíssimo senhor 
reverendíssimo Jailto Lima do Nascimento, 
presidente do Sínodo Central Espírito-Santense, 
nobre par; excelentíssimo reverendo 
reverendíssimo Romildo Lima de Freitas, 
presidente do Sínodo Espírito Santo-Rio de 
Janeiro; reverendíssimo Adilson Souza dos 
Santos, secretário executivo do Sínodo Central 
Espírito-Santense; digníssimo Mestre de 
Cerimônia desta solenidade; digníssimas 
senhoras e digníssimos senhores funcionários 
desta Casa; prezadas senhoras e prezados 
senhores homenageados; prezadas irmãs e 
prezados irmãos; senhores e senhoras: a Igreja 
Presbiteriana do Brasil chega aos seus cento e 
sessenta anos em solo pátrio, tecida em sua 
história, desde seu momento inicial, com a 
chegada do missionário estadunidense 
Ashbel Green Simonton, no dia 12 de agosto de 
1859, pelos densos fios da providência divina.  

Somos pioneiros no protestantismo de 
missões na Pátria brasileira. A Igreja 
Presbiteriana marca a abrangência em todo o 
território da nação brasileira. Tem se dedicado a 
tornar conhecido o Evangelho de Cristo a todas 
as pessoas desta nação, e através da sua 
envergadura e pujança missionária a outros 
países também, de modo responsável, zeloso e 
fiel, inclusive entre indígenas e demais povos de 
origem da nossa nação.  

Brevemente ressaltamos que na sua 
envergadura doutrinária, como herança da 
reforma do protestantismo do Século XVI, 
defende e apregoa somente a escritura, 
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somente a fé, somente Cristo, somente a graça, 
somente a Deus, glória. E das importantes 
doutrinas cristãs, tem em seu principal 
arcabouço teológico, herdado da teologia 
Calvinista - dado esse nome por ser o maior 
expoente teólogo francês João Calvino -, a 
doutrina da soberania de Deus, compreendida 
em cinco pontos pilares e fundamentais: a total 
depravação do homem, a eleição incondicional,  
redenção particular ou limitada, expiação dos 
eleitos de Deus e resistível graça e perseverança 
dos santos.  

A Igreja Presbiteriana do Brasil tem 
marcado sua atuação através de suas forças de 
integração com seus trabalhos com homens, 
mulheres, jovens, adolescentes e crianças, os 
quais representativamente e respectivamente 
serão homenageados aqui, nesta noite.  

A Igreja Presbiteriana tem despertado 
por suas juntas missionárias, através da sua área 
evangelística e, também, compondo em seu 
exercício atuação em áreas sociais, através da 
construção de escolas, universidades - 
destacando-se a Universidade Presbiteriana 
Mackenzie -, seminários de formação teológica, 
centro de pós-graduação - oferecendo 
graduações em graus de mestres e doutorados -
, hospitais, instituições, assistência social à 
dependência química, como na cidade de Vila 
Velha, a Apadd, e outras instituições ligadas a 
essa denominação. 

Portanto, sobretudo, plasma sua história 
com esmero na proclamação do evangelho e o 
cuidado ao próximo. E é com alegria que como 
presbiterianos nesta noite aqui chegamos. 
Primeiro tributando a Deus toda honra e louvor, 
e a nossa sincera e devida congratulação e 
gratidão pelo reconhecimento à Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo.  

Nossa gratidão a esta colenda Casa de 
Leis, e que se registre, na pessoa do deputado 
Erick Musso e do nosso companheiro de 
jornada, nosso irmão, Esmael de Almeida. A 
Deus seja a glória; a nós, o serviço! Muito 
obrigado a todos. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) - É convidado a fazer uso da 
palavra o presidente do Sínodo Central Espírito-
Santense, pelo tempo de cinco minutos, 
reverendo Jailto Lima do Nascimento.  

O SR. JAILTO LIMA DO NASCIMENTO - O 
nosso socorro está em o nome do Senhor, 
criador do céu e da terra.  

Neste instante, desejamos cumprimentar 
o presidente da sessão, deputado Hudson Leal, 
e manifestar nossa gratidão ao idealizador, 
aquele que arduamente trabalhou para que este 
momento pudesse se realizar. Refiro-me ao ex-
deputado Esmael. A ele nossa palavra de 
gratidão.  

Minha saudação aos pastores, 
presbíteros, aos diáconos, as nossas forças de 
integração, trabalho masculino, trabalho 
feminino, trabalho de mocidade; aos 
adolescentes e as nossas crianças. E, portanto, 
desejo cumprimentar a todos, na pessoa da 
secretária Sinodal do Trabalho da Infância, a 
nossa irmã Flávia. Todos estão devidamente 
cumprimentados.  

Cabe-me, nesta noite, em nome do 
Sínodo Central Espírito-Santense, trazer uma 
palavra a respeito do princípio formal que nos 
conduz como Igreja Presbiteriana do Brasil e como 
herdeiros da Reforma Protestante do século XVI. 
Cento e sessenta anos de presbiterianismo e solo 
pátrio. Quinhentos e dois anos da Reforma 
Protestante. O trabalho reformado por meio dos 
calvinistas se fez sentir em nossa pátria, em 1557, 
portanto, quarenta anos depois de a reforma ser 
apresentada na Alemanha, nós já estávamos 
sendo representados em solo pátrio e de forma 
pioneira em todas as Américas pelo trabalho 
missionário dos nossos irmãos huguenotes aqui no 
estado do Rio de Janeiro, marcando sua presença, 
particularmente nas águas da Baía de Guanabara, 
por meio do sacrifício que fora feito daqueles 
primeiros missionários em solo pátrio.  

O princípio formal da Reforma 
Protestante, conforme aqui já foi mencionado 
também pelo reverendo Marcelo, é somente a 
Escritura. Nós somos conhecidos como o povo da 
Palavra. Nós cremos que somente a Escritura e 
toda Escritura nos traz a vontade de Deus. 

Por meio da Bíblia, nós temos o registro da 
revelação especial de Deus, o que nós 
costumamos chamar de revelação suficiente, 
porque a revelação suficiente aponta para a 
revelação plena, Jesus Cristo, o filho de Deus, a 
quem nós pregamos, a quem nós anunciamos, em 
quem nós cremos e por quem nós esperamos.  

 

Somos o povo da Palavra. Somos o povo 
da Bíblia. Proclamamos com alegria que a 
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Escritura é a nossa única regra de fé e prática. 
Por meio da Escritura nós avaliamos os 
pensamentos, nós avaliamos os sentimentos, 
nós avaliamos os atos, nós enxergamos o 
mundo e julgamos todas as coisas. Cremos que 
a Bíblia é a palavra de Deus, inspirada, 
suficiente. Ela é inerrante e, portanto, 
afirmamos com grande alegria: a única regra de 
fé e prática. Aqui, por meio da Escritura, 
aprendemos a vontade de Deus e queremos 
servi-lo e honrá-lo, obedecendo a sua bendita e 
gloriosa palavra.  

A Igreja Presbiteriana do Brasil é a igreja 
da Bíblia, é a igreja que busca obedecer a Bíblia, 
é a igreja que procura pregar a Bíblia é a igreja 
que procura analisar todas as coisas à luz da 
Escritura.  

Para marcar este momento, trazemos, 
então, dois exemplares da Bíblia de Estudo de 
Genebra. A Bíblia de Estudo de Genebra, 
publicada em 1560, traz notas do reformador 
João Calvino. Verdade que o exemplar que 
agora temos é um exemplar ampliado. São 
vários os comentários. Mas temos aqui, então, 
um marco daquele trabalho que serviu aos 
protestantes ao longo de tantas décadas, aos 
protestantes de língua inglesa ao longo de tanto 
tempo. Que Deus nos dê graça. Trago um 
exemplar para o senhor presidente, o deputado 
Erick Musso, e farei chegar às mãos do 
presidente da sessão, o deputado Hudson Leal, 
a quem, desde já, em nome do povo 
presbiteriano, quero pedir permissão para 
poder visitar o seu gabinete e ter a honra de 
poder compartilhar com o senhor um exemplar. 
Trago também para o deputado Esmael de 
Almeida um exemplar, manifestando, assim, a 
nossa gratidão.  

Que Deus nos abençoe! Amém!  
 

O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Para fazer uso da palavra 
e uma reflexão bíblica, nesta noite, é convidado 
o presidente do Sínodo Espírito Santo/ Rio de 
Janeiro, pelo tempo de cinco minutos, 
reverendo Romildo Lima de Freitas. 
 

O SR. ROMILDO LIMA DE FREITAS - 
Queremos cumprimentar, nesta noite, o nosso 
querido deputado Hudson Leal, presidente 
desta sessão, rogando as ricas bênçãos de Deus 
sobre o irmão, sobre a sua família, sobre os seus 

pares, e que o bondoso Deus dispense graça 
sobre você. 

Cumprimento o reverendo Marcelo 
Bernaldino e, cumprimentando o reverendo 
Marcelo Bernaldino, cumprimento o reverendo 
Jailto e todos os demais pastores aqui 
presentes; cumprimento o presbítero César 
Romero e, cumprimentando ele, cumprimento 
os demais presbíteros e também os demais 
diáconos; cumprimento a minha esposa Shirley 
e, cumprimentando ela, cumprimento todas as 
irmãs aqui presentes, rogando as ricas bênçãos 
de Deus sobre cada irmã e também sobre cada 
irmão. Que o bondoso Deus nos abençoe 
grandemente! 

Quero ler um texto na Palavra de Deus, 
em virtude de que o tempo não espera. II Carta 

de Paulo a Timóteo, capítulo 2, apenas o verso 
1 e o 2: 
 

1 Tu, pois, filho meu, fortifica-te 
na graça que está em Cristo 
Jesus. 
2 E o que de minha parte 
ouviste, através de muitas 
testemunhas, isso mesmo 
transmite a homens fiéis e 
também idôneos para instruir a 
outros. 

 
O apóstolo Paulo estava orientando o 

jovem pastor Timóteo para que ele pudesse 
dar prosseguimento a respeito do tesouro que 
ele havia aprendido e escutado. Esse tesouro 
refere-se ao Evangelho. O Evangelho foi 
anunciado, foi pregado ao longo dos anos, como 
temos ciência. 
Somos sabedores que a igreja, no seu 
nascedouro, foi perseguida e, segundo o relato 
de Atos, capítulo 8, aqueles irmãos, ao serem 
perseguidos, foram pregando o Evangelho, as 
boas novas de salvação. 

E esse Evangelho chegou até nós através 
de homens e mulheres que, no passado, 
contribuíram, deram as suas vidas para que 
Deus pudesse, através deles, os instrumentos de 
Deus, transmitir as boas novas de salvação. 

Quando olhamos para o texto, somos 
informados de que Paulo estava orientando o 
jovem pastor Timóteo para que ele desse a sua 
contribuição. Ao longo desses cento e sessenta 
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anos da nossa Igreja Presbiteriana do Brasil, 
muitos homens, muitas mulheres contribuíram. 

Nós, hoje, que somos a igreja do 
presente, somos convidados, somos 
desafiados a darmos prosseguimento, levando 
o Evangelho que salva, o Evangelho que 
restaura para as vidas que lá fora estão 
perdidas e que não conhecem Cristo e só 
poderão conhecer através da pregação do 
Evangelho. 

Como já foi dito, nossa Igreja 
Presbiteriana do Brasil está balizada, 
fundamentada na Palavra de Deus. Somos uma 
igreja que prega a Palavra de Deus e cremos, 
assim como diz as Escrituras, que a fé vem pelo 
ouvir e ouvir a Palavra de Deus.  

E como crerão se não escutarem? Como 
crerão se nós não anunciarmos? Cabe a você e a 
mim, que somos hoje a igreja do presente, 
anunciarmos as verdades do Evangelho. 

Desafios nós temos enquanto Igreja 
Presbiteriana do Brasil, e não são poucos. Mas 
com a graça de Deus, certamente 
continuaremos levando as boas novas de 
salvação ao mundo que perdido está. 

Faço um apelo aos secretários sinodais 
aqui presentes para que possam continuar, com 
esmero, trabalhando para que as nossas forças 
de integração possam cooperar com o trabalho 
da nossa amada Igreja Presbiteriana do Brasil. 

Faço um apelo aos pastores aqui 
presentes para que continuem sendo zelosos na 
pregação da Palavra, sendo homens piedosos 
que se dedicam à Palavra e à oração. Faça um 
pelo aos membros das nossas igrejas aqui 
presentes para que possam também auxiliar os 
seus pastores orando por eles, sustentando a 
vida deles e incentivando. E que juntos 
possamos como igreja continuar crescendo em 
três vertentes: para cima, em intimidade com 
Deus; para dentro, em comunhão uns com os 
outros; mas, também, para fora, alargando as 
tendas e anunciando as boas novas de salvação. 

Eu lembro que no dia 7 de agosto de 
1989, lá na Igreja Presbiteriana, onde o 
reverendo Marcelo é pastor, Primeira Igreja 
Presbiteriana de Barra de São Francisco, na 
ocasião o reverendo Marcos Sérgio era o pastor, 
foi realizada uma cruzada evangelística. Na 
ocasião, reverendo Jailto, o pregador foi o 
reverendo Hernandes Dias Lopes, seu colega de 

pastorado na Primeira Igreja. Ele pregou um 
sermão na cruzada evangelística: É tempo de 
decidir, baseado em 2 Crônicas, 33, sobre o 
reinado de Manassés, um rei ímpio. Após a 
exposição, ele fez um convite e, pela bondade 
de Deus, eu ouvi o Evangelho, levantei a minha 
mão recebendo a Cristo como meu senhor e o 
meu salvador, porque a Igreja Presbiteriana em 
Barra de São Francisco, a Primeira Igreja, estava 
anunciando as boas novas de salvação. Então, 
sou fruto do trabalho daquela igreja! 

Louvado seja Deus pelas nossas igrejas 
presbiterianas, que temos pregado o Evangelho 
verdadeiro e muitas vidas já foram salvas. E 
tantas outras precisam conhecer a Cristo! E 
através da sua vida, meu irmão e minha irmã, 
que aqui está, através das nossas vidas, que o 
bondoso Deus nos ajude com a graça Dele 
anunciarmos o Evangelho, para que outras vidas 
possam ser resgatadas do pecado, para que 
outras vidas possam ser resgatadas dos vícios, 
para que outras vidas possam conhecer o Deus 
da Bíblia, o Deus verdadeiro. Que o bondoso 
Deus assim nos abençoe! 

Eu gostaria, com a permissão, quebrar o 
protocolo e convidar os presentes a se 
colocarem de pé, os que podem, é claro. Nós 
vamos orar neste instante rogando as bênçãos 
de Deus sobre a Igreja Presbiteriana e sobre 
esta Casa de Leis. Oremos! 

 

(É feita a oração) 
 

 Que Deus nos abençoe! 
  
         O SR. CERIMONIALISTA - (DANILO SÉRGIO 
SALVADEO) - Momento especial desta sessão 
solene, a partir de agora o senhor deputado 
Hudson Leal fará a entrega de certificados aos 
homenageados nesta noite, acompanhado pelo 
ex-deputado Esmael de Almeida e pelo vereador 
Davi Esmael.  

Primeiro homenageado, o reverendo 
Marcelo Bernaldino da Silva. (Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Reverendo Romildo Lima de Freitas. 
(Pausa) 

 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Reverendo Jailto Lima do Nascimento. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Adilson Souza dos Santos, 

que recebe a homenagem representando 
também o reverendo Hernandes Dias Lopes. 
(Pausa) 
 

 (Procede-se à entrega dos 
certificados) 
 
Reverendo Ademir Amorim. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Senhor Alex Almeida Santos. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Antônio Mateus Filho. 

(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Antônio Raimundo Silva 

Alves. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Senhor Arthur Vargas de Oliveira. 

(Pausa) 
 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Reverendo Carlos Magno da Silva. 
(Pausa) 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Presbítero César Romero Valente de 
Freitas. (Pausa) 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

Presbítero Edmar de Souza Pereira 
Júnior. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 
Senhora Eni Ferreira Brito da Rocha. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Senhora Flávia Moreira Viana Soares. 
(Pausa)  
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Jair Moreira. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Jefferson Gomes de Oliveira. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo José Ernesto Spínola Conti. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Senhor Marcos Vinícius Tavares Vieira. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Moacyr Moreira de Freitas. 
(Pausa) 

 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 

Reverendo Robson Araújo Carreiro. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
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Reverendo Rodrigo Geraldo da Silva. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Reverendo Ronaldo da Silva Moreira. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Senhorita Pâmela Novais de Freitas. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Presbítero Ronaldo Almeida Menenguci. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Senhor Sidinei Júnio Pereira da Silva. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Encerradas as premiações, o deputado 
Hudson Leal, o ex-deputado Esmael de Almeida 
e o vereador Davi Esmael retornam à Mesa. 

Para o encerramento desta sessão 
solene, devolvo a palavra ao senhor deputado 
Hudson Leal e, ao final, todos os homenageados 
são convidados para a foto oficial aqui em cima. 
 

O SR. PRESIDENTE - (HUDSON LEAL - 
REPUBLICANOS - 10) - Boa noite a todos! 
Primeira fala minha aqui nesta sessão. Muito 
honrado com o presente. Espero no meu 
gabinete. E espero que toda palavra que eu leia 
nesta Bíblia seja uma palavra revelada pelo 
Senhor ao meu coração. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, que será ordinária, na segunda-
feira, 18 de novembro, às 15h. 

Convido todos os que foram 
homenageados, com as esposas e os familiares, 

para a gente bater uma foto aqui em cima, por 
gentileza, se puderem vir. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
foi anunciada na centésima nona 
sessão ordinária, realizada em 13 
de novembro de 2019) 
 

Encerra-se a sessão às vinte horas e 
vinte e nove minutos.  
 

*As inserções em negrito referem-se às 
previsões regimentais relativas às fases ou às 
ocorrências desta sessão. 
 
_______________________________________ 
 
 

DÉCIMA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 
DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO 
DOS CRIMES CIBERNÉTICOS, REALIZADA EM 18 
DE NOVEMBRO DE 2019. 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bom dia a todos; aos deputados Danilo 
Bahiense, Lorenzo Pazolini e Capitão Assumção; 
aos nossos convidados para essa reunião; ao 
delegado Brenno Andrade, delegado da 
Delegacia de Repressão aos Crimes 
Cibernéticos; ao especialista em segurança da 
informação Gilberto Sudré - bom dia e obrigado 
pela presença; ao Hércules, chefe de 
investigação da Delegacia dos Crimes 
Cibernéticos, muito obrigado pela presença. 

Chamamos para esta reunião os 
representantes da Anatel. Estão presentes o 
Daniel Mansur, coordenador de processos da 
Anatel Espírito Santo, e o João Luis Alves 
Tavares, gerente substituto da Anatel Espírito 
Santo. 

Hoje, vamos continuar debatendo sobre 
serviços nateados e as dificuldades que os 
órgãos de segurança pública têm tido de 
identificar crimes através da internet. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta Comissão Parlamentar de 
Inquérito. 

Neste momento, solicito à secretária que 
faça a leitura da ata. 
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(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima sexta 
reunião ordinária, realizada em 
12 de novembro 2019) 
 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Em discussão a ata, conforme lida. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Capitão 
Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Senhor presidente, bom dia! Bom dia, deputado 
Danilo, deputado Lorenzo Pazolini e presidente 
Vandinho Leite. Quero cumprimentar também o 
nosso amigo Gilberto Sudré, especialista em 
tecnologia da informação, sempre presente nas 
nossas audiências, fornecendo aos nossos 
capixabas as informações que são interessantes 
no mundo da tecnologia da informação. 

Também quero cumprimentar o 
coordenador de processos da Anatel, regional 
Espírito Santo, Daniel Redinz Mansur; o gerente 
substituto da Anatel do Espírito Santo, João Luis 
Alves Tavares, seja bem-vindo; o delegado de 
repreensão aos crimes cibernéticos, doutor 
Brenno Andrade, seja bem-vindo; e o chefe de 
investigação da Delegacia de Crimes 
Cibernéticos, Hércules Aranda.  

Voto com o relatório, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Como vota o deputado e Delegado 
Lorenzo Pazolini? 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente Vandinho 
Leite, deputado Capitão Assumção, deputado 
Danilo Bahiense, público que nos assiste através 
da TV Assembleia e nossos convidados, nosso 
cordial bom-dia a todos! 

Vou votar, presidente, pela aprovação da 
ata como lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Voto do deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(PSL) - Bom dia, presidente Vandinho Leite! Bom 

dia, deputado Capitão Assumção e deputado 
Lorenzo Pazolini! Bom dia, nossos convidados! 
Bom dia a todos os telespectadores. 

Presidente, voto pela aprovação, 
conforme lida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ata aprovada por unanimidade, 
conforme lida. 

Leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
EXPEDIENTE:  
 
Ofício da Anatel, encaminhando os 
nomes dos representantes que se farão 
presentes à CPI no dia 18 de novembro. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Ciente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA - (KARINA EUZÉBIO 

CERQUEIRA) - Expediente lido, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Já começando a fase em que vamos 
debater o tema da reunião de hoje, questão dos 
registros de domínios e serviços nateados, 
gostaria de, mais uma vez, convidar o nosso 
amigo Gilberto Sudré para que fazer uma 
explanação sobre o objetivo desta reunião de 
hoje. 

Deixar claro para os telespectadores e 
também para os representantes da Anatel, que 
é uma reunião transmitida ao vivo pela TV 
Assembleia, neste momento. 

Convidar para estar aqui à frente, além 
do Gilberto Sudré, o delegado doutor Brenno 
Andrade. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Bom dia. Bom 
dia, deputado Vandinho, obrigado pelo convite 
mais uma vez. Saúdo os deputados que fazem 
parte da CPI dos Crimes Cibernéticos, doutor 
Brenno, prazer, a todos que estão aqui nos 
assistindo, a quem está também nos assistindo 
ao vivo pela TV Assembleia.  
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 Vou fazer uma rápida explanação sobre a 
questão do serviço de NAT e sobre a questão de 
como dificulta o serviço de NAT a questão de 
investigação dos crimes cibernéticos nesse caso. 
 O que acontece? A internet é 
basicamente dividida em três partes. Uma parte 
que é borda, que é onde nós estamos - os 
computadores, celulares, nossas residências 
estão conectados via borda. Temos a rede de 
acesso, que são os provedores, e temos o 
núcleo, que são os provedores internacionais de 
internet nesse caso.  
 Cada dispositivo conectado à internet 
hoje tem um IP único, ou seja, um endereço que 
teoricamente identificaria univocamente esse 
dispositivo, ou seja, tudo que esse dispositivo 
faz na internet eu consigo localizar, eu consigo 
identificar. Então, chamado de internet ou 
internet protocol, ou IP nesse caso.  
 O Marco Civil da Internet define que o 
endereço IP é um código atribuído ao terminal 
de uma rede para permitir sua identificação, 
definido segundo padrões internacionais. Então, 
essa é a definição segundo o Marco Civil do 
endereço IP, ou seja, teoricamente, eu tendo 
um endereço IP que foi alocado a um dispositivo 
naquele momento, eu conseguiria ter a 
identificação de quem fez o que na internet 
nesse caso.  
 A gente vê que isso não é mais verdade 
ou absolutamente verdade quando a gente fala 
do endereço IP atualmente. O que acontece, 
estamos aqui falando que o endereço IP, ele é 
um conteúdo que registra o número do 
protocolo dos computadores e deve ser mantida 
pelo provedor a associação de que terminal, ou 
seja, que computador usou que endereço IP 
para fazer uma navegação na internet. Então, 
basicamente, se eu tenho o endereço IP que fez 
alguma ação na internet, eu conseguiria de 
forma judicial conseguir a informação de quem 
fez aquilo na internet especificamente. 
 Então, o endereço IP, na verdade, 
atualmente, o que a gente tem é o endereço 
IPv4. Aí tem um termo que algumas pessoas já 
devem ter visto, que é o 192.168.1.1, é um 
formato padrão do endereço IPv4. E no IPv4 eu 
conseguiria ter até quatro bilhões e alguma 
coisa de endereços IP diferentes na internet. O 
que acontece é que esse endereço IP acabou. 
Na verdade, com o crescimento da internet, eles 

não previam esse crescimento tão grande da 
internet no começo e, aí, esse número de 
endereços IPs acabou se esgotando e, aí, eles 
tiveram que fazer...  
 Aqui tem como eu identifico o endereço 
IP em cada uma das máquinas. Então, ou seja, 
eu tenho um endereço IP alocado àquele 
terminal, no caso um celular que foi alocado 
pelo provedor de acesso. Então, o provedor de 
acesso cedeu durante um período de tempo 
esse endereço IP ao terminal IP e, aí, eu 
sabendo que... Um provedor de serviço, por 
exemplo, o Facebook sabe que aquele endereço 
IP fez uma certa postagem, por exemplo, no 
Facebook. E, aí, pedindo a informação ao 
provedor de acesso, eu sei quem era aquele IP 
naquele dia, hora, minuto, segundo. E eu 
consigo então identificar quem fez aquela 
postagem ou criou um perfil na rede social, por 
exemplo, nesse caso. 
 Então, o provedor de acesso vai ter que 
fazer um registro de conexão, ou seja, dizer 
quem estava usando aquele endereço IP 
naquele dia, hora, minuto e segundo. E o 
provedor de aplicação deve registrar quem é o 
endereço IP que fez aquela postagem. Então, 

basicamente, aí, eu consigo ter informação de 
quem fez a postagem e quem era o terminal 
que estava usando aquele endereço IP 
naquele momento. 
 Acontece que, como eu comentei 
anteriormente, o endereço IPv4, ele se 
encerrou. Aqui tem um gráfico de 
esgotamento do endereço IPv4. Veja que em 
torno de 2016 mais ou menos, um pouco 
depois de 2015, os endereços IPs disponíveis 
na internet no mundo acabaram. Então, a 
gente chama de IPcalipse. Foi um termo usado 
na área técnica para informar que a variedade 
de endereços IPs disponíveis tinha terminado. 
Praticamente em 2016 mais ou menos. 
 Só para a gente lembrar, é similar ao 
que aconteceu com o celular. O celular, ele 
tinha oito dígitos de celular, e a gente teve 
que aumentar para nove dígitos. Por quê? 
Porque os oito dígitos que eu tinha de celular 
anteriormente não conseguiriam endereçar ou 
dar um número diferente para cada celular no 
Brasil pela quantidade de celulares que tinha. 
Então, a gente teve que aumentar o número de 
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chamada, o número do identificador do celular, 
para isso.  

Aconteceu basicamente a mesma coisa 
na internet. Então, está se migrando para uma 
outra tecnologia chamada IPv6, com que aí 
conseguiria ter aquela quantidade imensa de 
números ou de IPs diferentes. O problema é que 
essa migração está acontecendo. Então, ou seja, 
grande parte da internet continua em IPv4, e aí 
os provedores começaram a usar uma técnica 
chamada de NAT, ou seja, esconder toda uma 
rede com muitos endereço internos, por 
exemplo, dentro da casa de usuários, ou dentro 
de empresas, atrás de um endereço IP único; e 
aí a identificação para a rede daquele terminal 
não é mais só o IP, seria o IP e uma outra 
informação, que a gente chama de porta. Ou 
seja, é um identificador que, associado ao 
endereço IP, eu localizo o usuário que fez aquela 
postagem. Basicamente é essa a ideia. 

Então, um endereço IP, pelo menos o 
IPv4, hoje em dia, não identifica mais. Quando 
nateado, não identifica mais o usuário, ou seja, 
quem fez alguma coisa na internet - o que 
dificulta bastante eu localizar quem fez uma 
postagem, quem fez algum tipo de publicação na 
internet para isso, nesse caso. Então, ou seja, o 
NAT exatamente usa um único endereço IPv4 para 
a navegação na internet. E eu identifico essa 
navegação com essa outra informação chamada 
de porta. O problema é que os provedores hoje 
não registram a porta, registram apenas os 
endereços IPs. Com isso fica difícil ou 
praticamente impossível de eu localizar quem fez 
alguma coisa na internet nesse caso. 

Então, só para ter um exemplo, veja que 
eu tenho vários endereços IP internos, por 
exemplo, aqui no provedor. O provedor de 
acesso dá um único endereço IP de saída para a 
internet, só que ele identifica cada um dos 
usuários através de uma porta, e aí a navegação 
funciona, porque o provedor de informação, no 
caso ali o Facebook, devolve a informação de 
volta para o provedor com o IP e a porta; e aí o 
provedor entrega para o usuário originário da 
situação. A questão é que o provedor de acesso 
registra o IP, mas ele não registra a porta; com 
isso não consigo ter a informação de quem fez o 
que na internet - basicamente essa que é a 
ideia. 

Basicamente essa era uma exposição 
rápida da questão da evolução e do problema 

que isso tem causado. Com a migração para o 
IPv6, isso vai acabar, porque não existe mais 
NAT pela variedade de endereços IPs que eu 
tenho disponíveis hoje para o IPv6. Mas, 
enquanto o IPv6 não se torna uma realidade 
ampla, a gente vai conviver com essa situação 
de IPs nateados. Essa seria a ideia. Obrigado, 
mais uma vez, pela exposição aqui na Mesa! 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Eu gostaria neste momento também de 
passar a palavra ao delegado, doutor Brenno 
Andrade, para que o mesmo possa também 
passar a sua experiência como delegado que 
combate os crimes cibernéticos no Espírito 
Santo, das dificuldades que ele possui hoje em 
suas investigações, quando se trata dos pontos 
que nós estamos discutindo hoje, os serviços 
nateados e também o registro de domínios. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! Antes de o doutor 
Brenno se pronunciar, gostaria de passar uma 
dúvida dos nossos telespectadores para o 
Gilberto: com a migração, quer dizer que todos 
os endereços vão passar para o IPv6? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - A tendência é 

que sim, ou seja, a ideia é que os provedores 
estão aos poucos entregando o IPv6 para os 
usuários; e os serviços, Facebook, Google, 
Yahoo, já têm serviços ofertando em IPv6. O que 
falta é a linha final, ou seja, a gente chama de 
última milha, que são os usuários domésticos, 
usuários de casa, usarem o IPv6 também. E aí eu 
tenho uma migração completa. Mas até lá, o 
que vai levar alguns anos ainda, a gente ainda 
deve conviver com o IPv4 nesse caso. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Obrigado! 

 
 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Bom dia! Bom dia a todos! Mais uma 
vez, presente aqui na CPI, contribuindo e 
trazendo essa discussão que, no nosso 
entendimento, no entendimento da delegacia, é 
de suma importância, não só no âmbito do 
estado do Espírito Santo, mas no âmbito do 
país. E, como eu já tinha dito anteriormente, eu 
acho que, no Brasil, isso é muito incipiente 

Identificador: 340036003500300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



62 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 

 

ainda, em função também de a própria Polícia 
Civil, nos estados da federação, não cobrar isso 
de forma incessantemente. Eu acho que é uma 
coisa que não é tão difícil de ser resolvida. 

 Foi bem contextualizado, acho que os 
senhores já sabem onde a gente vai chegar aqui. 
A ideia de trazer a discussão, estabelecer junto à 
Anatel, em nível federal, um prazo para 
implementação do IPv6. A gente sabe que, salvo 
engano, desde 2015 o IPv6 foi disponibilizado 
para implementação, mas não foi estipulado um 
prazo final para que usuários e empresas se 
adequem a esse novo tipo de IP. 

E, também, até aqui trazendo uma 
sugestão para alteração para o marco civil, é 
obrigação - eu acho até mais fácil isso - caso não 
seja possível implementar isso num prazo curto, 
embora desde 2015 já era para ser tratado esse 
problema... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Mas, com mais detalhes, como seria, 
doutor? 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Um prazo de regulamentação feito pela 
Anatel que, salvo engano, regulamenta isso para 
as empresas implementarem... 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Se adequarem ao IPv6. 

 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Se adequarem ao IPV6, mas a gente 
sabe que é difícil isso. É uma série de soluções 
técnicas que as empresas têm que realizar para 
isso funcionar de fato.  

Então, vem a segunda sugestão, que é 
até mais fácil, que aí a gente até conversou 
preliminarmente em relação ao apoio a nível 
federal, de uma alteração legislativa, inclusão no 
Marco Civil da Internet a obrigatoriedade de 
registro da porta lógica de acesso por parte dos 
provedores de conexão e aplicação deles 
armazenarem isso.  

O que acontece hoje em nível de 
investigação? A gente solicita uma informação 
aqui -vamos dar um exemplo da operadora Vivo 
- quem é o usuário que utilizou determinado 
perfil no Facebook no dia tal, na hora tal, e aí 
eles falam que é um IP nateado; e aquele IP 
nateado atendeu, naquele momento, cinquenta 

mil usuários. Já recebemos essa informação. 
Então, torna a investigação impossível de chegar 
ao final se a gente não tiver preliminarmente 
um suspeito identificado. Inclusive, 
infelizmente, a gente já deixou de identificar 
criminosos por estelionato, por pedofilia em 
função desse tipo de problema, o que acaba 
sendo triste e lamentável a gente não conseguir. 

Então, Gilberto contextualizou muito 
bem, a gente só trouxe aqui uma parte do que a 
gente tenta solicitar. A acredito eu que as 
empresas também devam ser cobradas para 
implementação do IPv6. 

 A gente sabe, estou falando aqui minha 
opinião, que a implementação não traz lucro 
para elas, pelo contrário, traz despesas, se não 
for determinado um prazo elas não vão 
implementar isso nunca. É muito mais fácil 
natear o IPv4. Então, a minha sugestão é esta: 
regulamentação pela Anatel num prazo 
razoável, e aí a alteração legislativa do Marco 
Civil da Internet para obrigar o registro da porta 
lógica de acesso. 

É só isso por enquanto e, com os debates 
seguindo, a gente vai fazendo os apontamentos. 
Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Gilberto Sudré. 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Queria só 

lembrar que marco civil cita, até coloquei aqui 
um trecho do marco civil aqui falando que o 
provedor deve armazenar informações que 
identifiquem o usuário que fez o acesso à 
internet, que fez aquela ação na internet. Então, 
ou seja, olhando pelo Marco Civil da Internet a 
realidade atual, os provedores já estão... 

  
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Descumprindo. 
  
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Descumprindo 

a norma, porque... 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Não tem fiscalização. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - A gente 

entende que na época do marco civil a função 
de Nat, CGnat, ele não era comum, porque 
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ainda existia IPv4 suficiente para todos os 
usuários. Depois, com a evolução da tecnologia 
e com a popularização da internet, os 
provedores foram obrigados a usar desse 
recurso tecnológico, CGnat, para poder 
esconder os usuários atrás do Nat. Entende-se 
dessa forma. Mas, então, deveria continuar 
cumprindo com o Marco Civil da Internet, que é 
tendo informações para identificação dos seus 
usuários. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Algum parlamentar nessa fase inicial? 
(Pausa) 

Então, gostaria, neste momento, de 
iniciar os debates com a Anatel, os seus dois 
representantes. Qual deles responderia? Tem 
microfone lá embaixo? (Pausa)  

Tem. Ok.  
Então, acho que ficou claro que a grande 

preocupação é com relação à identificação de 
crimes na internet. É claro que esse ponto pode 
servir para várias outras coisas, mas a maior 
preocupação é essa.  

Como IPv6 não é regulamentado com 
prazo, então, muitos ainda utilizam IPv4, e como 
a gente sabe que o IPv4 e os endereços IPs eles 
eram, o número de endereço de máquinas na 
internet, de dispositivos na internet, foi muito 
superior, então, foi necessária a criação do IPv6 
com o número maior de IPs. Mas, ainda hoje 
vários provedores utilizam, e outros utilizam aí 
serviços nateados. Ou seja, colocam uma porta 
lá, um endereço para internet e ficam vários 
outros endereços atrás da rede, que aí muita 
das vezes numas investigações como essas 
citadas, inclusive pelo delegado doutor Brenno, 
não se chega ao autor porque, infelizmente, os 
provedores não armazenam esse tráfego. E aí 
fica impossível descobrir quem é o autor, os 
autores de diversos crimes.  

Diante disso, as duas propostas 
colocadas, inicialmente, na primeira reunião, 
mas a gente gostaria de ouvi-los também com 
relação a essa regulamentação, se em algum 
momento a Anatel, como que a Anatel está 
debatendo isso. Mas é claro e óbvio que é 
necessário colocar um prazo. E o segundo ponto 
é com relação, a gente estava discutindo 
possível alteração da legislação, mas, agora, o 
nosso especialista em Segurança, Gilberto 
Sudré, veio com essa informação de que já faz 

parte do marco civil e que, na verdade, não há 
fiscalização, e aí acaba que as operadoras não 
armazenam esse tráfego, essa identificação de 
tráfego dentro dos seus servidores, a gente 
gostaria de debater esses dois temas: como que 
a Anatel está tratando isso e com que a gente 
pode evoluir aqui no decorrer dos debates.  

Concedo a palavra ao João Luis Alves 
Tavares, gerente da Anatel. 

 

O SR. JOÃO LUIS ALVES TAVARES - 
Deputado Vandinho Leite, deputado Capitão 
Assumção, deputado Danilo Bahiense, Delegado 
Pazolini, delegado Brenno, Gilberto, especialista 
aí na área de TI, a gente sempre aprende muito 
com ele, diga-se de passagem, em primeiro 
lugar, eu gostaria de posicioná-los com relação a 
essa convocação. A gente tem especialista 
dentro da agência que versa sobre os vários 
temas. E, pelo prazo que foi disponibilizado para 
a gente para trazer um especialista da área, para 
atender a essa demanda, infelizmente não foi 
possível.  

A gente está aqui como representante 
local da agência. E a agência, pelo fato de ter 
uma área de atuação muito grande no contexto 
dos vários temas do setor de telecomunicações, 
nós aqui no Espírito Santo, enquanto gerencia 
local, a gente, às vezes, se limita em alguns 
temas, não conseguindo se aprofundar da 
maneira que um setor lá em Brasília, 
responsável pela área, poderia debater melhor 
o assunto.  

De toda sorte, a gente se coloca à 
disposição enquanto agência para trazer esse 
especialista. Nós estamos com as pessoas 
envolvidas nesse tema, dentro da agência, neste 
momento em missão internacional. Então, é um 
tanto quanto complexo a gente chegar ao nível 
de detalhamento que o caso, que a demanda 
requer. Perfeito?  

Então, a gente se coloca à disposição. 
Obviamente que existe uma preocupação 
dentro da agência sobre o tema. A gente tem 
um grupo de trabalho do IPv6 desde 2014 
trabalhando, e esse grupo, dentre outras coisas, 
tem trazido as prestadoras de serviço de 
telecomunicações ao debate, trazendo o 
comprometimento de manter a segurança 
necessária ao serviço de telecomunicações, 
permitindo esta rastreabilidade tão almejada 
pelo delegado Brenno, pelo setor de Polícia em 
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geral e pela Justiça, mas como uma única 
solução encontrada nesse período de transição 
foi a implementação desse mecanismo paliativo 
com a utilização do IPv público, como sabemos. 
 Não se permite, no momento, promover 
um apagão do IPv4. Apagões aí nos mais 
diversos setores de outros segmentos 
econômicos já vivenciamos e a gente sabe que o 
transtorno é muito grande para o cidadão. 
Então, assim, num primeiro momento, é 
necessária essa utilização.  

A gente tem, enquanto agência, 
trabalhado a questão da certificação de 
produtos de telecomunicações onde, dentro dos 
critérios, o exigido seria justamente a 
compatibilidade com o protocolo IPv6, mas é 
um processo lento. De toda sorte, a gente está 
trabalhando imbuído para promover essa 
mudança. 

Então, o que a gente pode esperar é que 
isso ocorra, só que ainda demanda um tempo. É 
um movimento que acontece mundialmente. O 
Brasil também, se a gente pegar, se for buscar 
os números dessa utilização desse novo 
protocolo, o Brasil anda na média mundial, não 
está aquém - perfeito? -, mas nada que uma 
implementação legal que a gente possa dar uma 
dinâmica nova, a gente compreende também 
que pode ser uma necessária para a gente tratar 
essa demanda de uma forma mais adequada às 
necessidades de Justiça e de Polícia. 

Então, a gente se coloca à disposição 
para uma nova convocação, para trazer esse 
especialista aqui e, dentro daquilo que for 
possível, nós estamos à disposição para 
responder. 

O nosso colega aqui, o Daniel, é uma 
pessoa da Engenharia. Talvez ele consiga dar 
resposta mais aderente ao assunto, diferente de 
um profissional da área de Humanas, que é o 
meu caso, sendo chamado para um debate 
envolvendo muita tecnologia. Confesso aqui que 
a fala do nosso colega consultor é sempre um 
grande aprendizado para quem é de Humanas, 
está certo? É isso que a gente tem, por 
enquanto, a dizer. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Daniel, gostaria de contribuir? 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - Bom 

dia a todos. Só ratificando mesmo a fala do João 

Luis sobre o... Concordo com tudo o que o 
Gilberto Sudré falou, o doutor Brenno também 
falou. A gente tem que trabalhar neste sentido 
de colocar um prazo para que essas informações 
de IP e portas sejam fornecidas para os órgãos 
de Justiça. 

O nosso grupo, a gente tem um grupo de 
trabalho dentro da Anatel chamado de GT IPv6, 
e esse grupo está à disposição desta CPI, como o 
João disse, para trazer um especialista do grupo 
aqui, para poder debater isso de forma mais 
eficaz. É isso aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Obrigado, Daniel. 
Vamos continuar os debates.  
Gostaria de convidar para estar aqui à 

frente conosco a deputada federal Dr.ª Soraya 
Manato. Muito obrigado pela presença. (Pausa)  

 
(Toma assento à Mesa a referida 

deputada)  
 
 Só receber a deputada Soraya e já te 
passo, Hércules. (Pausa) 
 Hércules, nosso chefe de investigação da 
Delegacia de Crimes Cibernéticos, gostaria que, 
neste momento, V. Ex.ª pudesse fazer a 
contribuição que se faz necessária.  
 

 O SR. HÉRCULES ARANDA - Bom dia a 
todos. Agradeço a participação e gostaria de 
contribuir demonstrando a importância do tema 
em função da complexidade das investigações.  

Nós temos, como bem colocado nas 
reuniões anteriores, diversos crimes que são 
apurados na Delegacia de Crimes Cibernéticos, 
muitos deles gravíssimos, envolvendo crianças e 
adolescentes, como bem colocado pelo 
delegado Brenno, extorsões e outros, mas o 
volume de informações que a gente recebe na 
ponta de protocolos IPv4 ainda é muito grande. 
Eu diria em torno de cinquenta, sessenta por 
cento dos dados técnicos que a gente recebe 
são de IPv4 e, na sua grande maioria, mais de 
noventa por cento, a gente não consegue 
individualizar o cliente assinante, em função da 
porta de conexão e porta lógica.  

O outro problema que reside é que os 
provedores de aplicação, e aí temos vários, 
desde os provedores de e-mail, aí vou citar 
algumas empresas para ilustrar melhor como o 
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Facebook, Google, Instagram, esses aplicativos 
em geral não registram a porta de conexão, 
mesmo que alguns provedores de conexão de 
acesso disponibilizem. Então, isso é outro 
problema que mesmo que seja disponibilizada a 
porta de conexão pelo provedor de acesso, os 
de aplicação normalmente não têm isso como 
regra em seus servidores. Talvez, aí uma 
sugestão seria oficiar a esses representantes 
dessas empresas para explicarem por que não 
registram, o porquê não colocar isso como regra 
nos logs de registro dos servidores. Porque não 
adianta o provedor de conexão disponibilizar, 
mas o outro lá na ponta não registrar. Então, 
ambos têm que trabalhar em conjunto para 
que, no final, na ponta, a delegacia consiga êxito 
na identificação do cliente. 

Outro problema é que nós temos a lei 
estadual também, que não sei se alguém vai 
comentar, mas a Lei n.º 8.777, que foi 
regulamentada aqui no estado, prevê que cyber 
cafés e empresas congêneres registrem os 
dados do cliente quando vão utilizar um 
computador para navegar na internet, digamos 
assim de forma básica. Mas ainda faltam 
algumas melhorias na lei e que, depois, a gente 
poderia trabalhar para melhorar essa redação, 
inclusive, na sua fiscalização, que não foi 
regulamentada também. 

Seriam essas as contribuições por 
enquanto. Obrigado a todos. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, pela ordem! 
Só para esclarecer, Hércules, salvo engano, a 
8.777 não foi regulamentada. Não é isso? 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Não foi, não foi. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Até o momento, carece de 
regulamentação.  

 
O SR. HÉRCULES ARANDA - Ok. 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Por isso não pode ser aplicada 
na prática. Não é isso?  

 
O SR. HÉRCULES ARANDA - Isso. OK. 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Inclusive, deputado, só para finalizar, a 
lei, a gente passou o olho, deu uma olhada na 
lei, ela precisa até de umas novas alterações 
porque está desatualizada e a gente vai fazer 
isso. Não é?  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - A gente decidiu isso na última reunião. 
Estamos aí aguardando as sugestões, inclusive, 
que estão sendo montadas em conjunto, acho 
que o Gilberto com a equipe da CPI dos Crimes 
Cibernéticos.  

Gilberto Sudré. 
 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Deputado, só 

fazer uma consideração. A gente está discutindo 
aqui dois assuntos que resolvem o problema, 
mas acho que um tem um prazo um pouco 
maior de implantação, que é, por exemplo, o 
IPv6. Ou seja, o IPv6 demanda de um esforço 
técnico das operadoras, dos provedores, que 
não é pequeno. Então, a gente entende que isso 
vai levar um certo tempo até que o IPv6 seja 
amplamente utilizado no Brasil, mas a gente 
tem uma questão, que acho que é mais rápida e 
que resolveria essa questão, que é a questão de 
solicitar aos provedores, através de uma 
fiscalização e através até de uma resolução da 
própria Anatel, exigindo que eles armazenassem 
o NAT. Eles já fazem a porta, eles já armazenam 
hoje o IP. Eles deveriam apenas estender esse 
armazenamento desse log com a porta lógica 
também. Ou seja, isso me parece, tecnicamente, 
muito mais simples de ser implementado, é 
pontual na situação e acho que uma resolução 
da Anatel exigindo isso aos provedores 
resolveria, pelo menos paliativamente, o 
problema até que o IPv6 fosse amplamente 
utilizado.  

Acho que minha solicitação, minha 
colaboração seria essa, de a Anatel fazer um 
comunicado, uma resolução aos provedores de 
que eles deveriam armazenar, além do IP, a 
porta. Eles já fazem isso, já tem hoje o log para 
isso, é só para incluir mais essa informação no 
log dos provedores. 

Obrigado. 

 
 O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Senhor presidente, esse seria o 
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meu principal questionamento nesta manhã, 
dirigido aos representantes da Anatel, a quem 
eu agradeço novamente a presença, e à Dr.ª 
Soraya também, nossa deputada federal, mas 
por que não exigir das operadoras o registro da 
porta lógica, pelo menos durante esse período 
de transição do IPv4 para o IPv6? Porque com o 
registro, na verdade, essa informação é 
disponível, ela só não fica registrada. Se nós 
tivermos o registro da porta lógica, todos esses 
problemas de identificação, acredito que serão 
sanados, e bastaria um ato normativo interno 
da agência para sanar. Acredito que sanaria essa 
questão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Muito provavelmente, Gilberto, esses 
provedores devem trabalhar para que isso não 
seja implantado porque é necessário mais 
hardware, é necessário melhores 
equipamentos, em alguns momentos até 
evolução de software, de sistemas. Infelizmente 
é isso, né. 

 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Foi o que eu disse da vez passada, 
doutor Lorenzo sabe disso também, quebra de 
dados de cadastro. Apenas a operadora Vivo 
tinha um portal na internet para a gente ir 
quebrar dados de cadastros de telefones 
celulares. Por que não todas as operadoras 
tinham? Porque ela não recebia para isso e, pelo 
contrário, gastava dinheiro para uma 
implementação desse sistema.  

Então, a realidade, no meu ponto de 
vista, eu posso estar sendo até contundente 
demais, como ela não recebe uma 
contraprestação financeira ela não tem 
interesse em implementar. Por isso a 
necessidade de estabelecer um prazo. A gente 
sabe que é um trabalho que vai envolver muitos 
esforços técnicos por parte delas, mas um prazo 
razoável é possível. O que não pode, na minha 
opinião, é estabelecer o IPv6 e não fixar 
nenhum prazo. Porque ela se ela não tem 
interesse, não tem cobrança, não é cobrado, 
então não vai ser realizado. Então, a gente tem 
que levar a discussão nesse sentido.  

Eu não sei se essa regulamentação pode 
ser feita pela Anatel, da obrigatoriedade de se 
cobrar o armazenamento da porta. Mas, se 
puder ser feito pela Anatel melhor ainda, que 

não precisa nem passar por um processo 
legislativo, é uma resolução. 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Na verdade, 
delegado Brenno, acho que é uma questão de 
entendimento do marco civil. O marco civil já diz 
que a operadora deve ter informações para 
individualizar o acesso do usuário. Isso não tá 
acontecendo hoje. É só fazer com que o marco 
civil aconteça nessa situação. 

 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - E eu não sei se, também, a gente 
poderia. Não sei se esse grupo de trabalho de 
IPv6 é a nível federal. Eu estou aqui em contato 
com o delegado Alessandro Barreto, de Brasília. 
Ele até falou aqui que não está nesse grupo de 
trabalho, que esse grupo ocorreu cinco anos 
atrás. Ou tem o novo que ele não sabe. Ele está 
no CyberLab de Brasília, vinculado ao Ministério 
da Justiça. Então, se esse grupo de trabalho 
ainda existir ou tiver um novo, seria 
interessante a participação da delegacia para a 
gente expor os problemas e levar as 
possibilidades de soluções. Acho uma boa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - E é importante também, até neste 
momento de discussão estamos ao vivo, mas na 
reunião passada e importância que é a 
necessidade de trazer um membro da bancada 
federal, e aí, no caso, a Dr.ª Soraya Manato, que 
tem, inclusive, uma proximidade com o 
presidente da República. Porque esse é um 
problema da nação e esse é um ponto 
importante que precisa ser debatido e discutido, 
né.  

A gente está falando aqui sobre crimes 
gravíssimos, como o caso de pedofilia na 
internet, e que não faz sentido algum, em 2019, 
que nós estamos, as pessoas cometerem crimes 
pela internet e ficarem sem registro. Então, é 
algo que, na verdade, a Anatel, está, na minha 
opinião, extremamente atrasada nessa 
discussão, precisa ser proativa. Os órgãos de 
segurança pública aí, nós estamos vendo aqui 
no Espírito Santo, a gente acompanha aqui via 
CPI crimes e as dificuldades do delegado doutor 
Brenno, Dr.ª Soraya, que é um competente 
servidor público do Espírito Santo, junto com 
sua equipe, o Hércules é extremamente 
proativo, mas, infelizmente, chega um momento 
que não chega no criminoso. 
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E é um debate, inclusive conversei isso 
muito com Gilberto Sudré, que tem uma 
experiência aí vasta na área de segurança da 
informação, que o Espírito Santo pode 
contribuir com a nação e acho que esse é um 
ponto importante a ser colocado. Acho que 
pode ser mais marco aí para o Governo do 
presidente da República, Governo Bolsonaro, de 
resolver esse. Porque a quem interessa que 
criminosos fiquem impunes, né, ou não 
identificados na internet? E aí, muita das vezes 
tem que ter coragem para enfrentar, e aqui, 
pelo que eu percebo claramente, é coragem 
para enfrentar. Os provedores, eles vão tem que 
investir de uma forma de outra. Ou vão ter que 
investir para melhorar hardware, sistemas, 
estrutura, para que eles mesmos comecem a 
armazenar esses logs, vamos fazer assim, esses 
registros, ou vão ter que investir para utilizar o 
IPv6 e deixar o IPv4 para trás. 

Agora, se não tiver data... Eu conheço 
como é que é a tecnologia, até porque sou 
oriundo dela, né? É minha formação. Se não 
colocar data, ninguém vai investir. São 
investimentos que não são pequenos. E vai ficar 
aí, muito tempo, ainda. O que, na minha 
opinião, não faz sentido algum. 

Da mesma forma, o registro da porta 
lógica. Foi falado aqui por todos, inclusive com 
mais veemência pelo deputado Lorenzo Pazolini. 

Então, vou ouvir o Daniel. Mas quando o 
Daniel e o João Luis falam de uma nova reunião 
com especialistas da Anatel, aí eu queria discutir 
isso melhor. Porque talvez seja o caso, até, de se 
fazer em Brasília, em uma discussão mais ampla, 
a nível nacional. 

Gilberto. 
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente. 
Acho que é uma questão pontual. E a gente 
deve tratar isso, que é um esforço técnico 
menor do que a implantação do IPv6.  

Como eu falei, eu acho que tem que ter 
uma discussão. E a Anatel, na verdade... O 
arcabouço legal já existe. Na verdade, é fazer 
com que eles compram o que está escrito no 
marco civil. Basicamente, essa é a questão, no 
meu entendimento, pelo menos. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Queria pedir... Até é importante para 
todos os que estão nos assistindo, também. 

Mas, didaticamente... É claro que a doutora 
Soraya já conhece do assunto. Mas, 
didaticamente, queria que você colocasse para a 
deputada federal sobre o porquê desses IPs... O 
que é o IPv4, ou seja, o número de... Que 
acabou, ao longo dos anos, aí foi para 
implantado o IPv6. Esse negócio de nateamento. 
Por que esses bandidos ficam escondidos. 
Explica, de forma... 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Basicamente, 

deputada, cada terminal, cada computador que 
se conecta à internet recebe o endereço... 
Chama de: endereço IP. Esse endereço, 
teoricamente, deveria identificar univocamente 
este usuário durante aquele momento em que 
ele está acessando a internet, e fazendo alguma 
coisa. Tipo: postando alguma coisa no Facebook, 
ou fazendo algum tipo de comentário. 

Esse endereço IPv4, ele tem uma 
quantidade de variações que acabou. Então, ou 
seja, hoje não existe IPv4 em endereços 
diferentes, disponíveis na internet, para 
identificar todos os usuários que existem na 
internet, hoje. Para isso, foi criada uma solução 
técnica chamada IPv6, que está em fase de 
implantação. Mas que ainda vai levar alguns 
anos para isso. Enquanto isso, exatamente para 
não cercear o acesso de usuários à internet, foi 
criada uma solução alternativa, que cria, além 
do endereço IP... Os provedores de internet, 
eles criam outro identificador, chama de: porta. 
Então, para eu identificar um usuário, hoje, que 
utiliza esse endereço IPv4 na internet, eu 
precisaria saber qual o IP que ele estava usando 
e, também, qual era a porta que ele estava 
usando.  

Acontece que hoje, os provedores só 
armazenam um endereço IP. Esse endereço IP é 
compartilhado por muitos usuários, então eu 
não tenho como, baseado apenas no endereço 
IP, saber quem foi que fez, por exemplo, uma 
postagem no Facebook. Ou quem fez uma... 

  
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É uma rede.  

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Aí coloca, vamos dizer: um endereço só 
Identificador: 340036003500300033003A00540052004100 Conferência em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade.



68 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 21 de novembro de 2019 

 

para a internet. E tudo o que fica atrás dessa 
rede, que é esse provedor, fica com endereços 
que não são conhecidos. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso.  
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Então, fica todo mundo com o mesmo 
IP.  

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Tem uma 

imagem, até... Se pudesse voltar a imagem, lá, 
para... Umas duas últimas imagens. Volta, por 
favor, um pouquinho. 

Então... Ou seja: o que a gente está 
solicitando é que o provedor, ele armazene, 
além do endereço IP daquele usuário, também 
essa porta. Ou seja: seria uma extensão do que 
ele já armazena hoje, basicamente. Até que, 
provavelmente, o IPv6, ele fique popular, e a 
gente consiga ter uma ideia.  

Deixa eu só voltar, aqui. (Pausa)  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Pode passar, por favor, para mim. 

(Pausa) F11 primeiro, por favor.  
 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - O 

grande problema disso daí, esses crimes 
cibernéticos, é um problema não no Brasil: é 
mundial. Não é? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente.  
 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - E a 

tendência, pelos grandes especialistas, é isso 
piorar. E muito!  

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente.  
 

A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Não é? 
Piorar, e muito. Tanto é que essas grandes 
redes, por exemplo, de pedofilia, elas envolvem 
o Brasil, mas elas não... A base delas não é o 
Brasil. Entendeu? 

Então, o grande problema... Por 
exemplo: fake news. Né? Que está atrapalhando 
tanto a vida, principalmente... De todos. Mas, 
principalmente, dos políticos. A tendência dos 
grandes especialistas é isso piorar muito.  

O grande problema é que as grandes 
operadoras não têm muito interesse, né, em se 
associar, né, a toda essa política para acabar 
com isso. Eles não têm interesse, né? Porque... 
Não têm interesse financeiro, na realidade, 
nisso daí. 

Então, eu penso o seguinte: a gente tem 
que fazer de tudo, mas isso é uma mobilização 
mundial. Mas você vê que está caminhando a 
passos muito lentos, para acabar com isso daí. 
Né?  

Eu não sei qual o futuro disso.  

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Como é um 

problema, assim... Nesse caso, é um problema 
bem regional. Nacional, vamos chamar assim. 
Porque o Marco Civil da Internet já define... Né? 
Que é uma lei. Já define que os provedores são 
obrigados a armazenar informações que 
individualizem o usuário. Isso não está 
acontecendo hoje. 

Essa imagem, acho que explica bastante, 
se a senhora permitir aqui.  

 
 (É exibida imagem 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Veja, neste caso é como acontece hoje, 

cada um desses terminais aqui, celulares, eles 
ganham endereços IPs e navegam na internet 
através de um único endereço de IP. E aí o 
provedor de internet que está aqui no meio, o 
provedor de acesso, ele identifica cada um dos 
usuários pela porta, mas ele não armazena a 
porta. Então, ou seja, o Facebook, por exemplo, 
ele sabe qual é o IP e porta do usuário, mas na 
hora que eu peço informação ao provedor de 
quem estava usando aquele IP, ele vai falar que 
são esses três usuários que estão atrás. Eu não 
consigo individualizar quem é exatamente que 
fez aquela postagem na internet.  

Então, basicamente, o que a gente neste 
momento está solicitando é que os provedores 
armazenem, além do endereço do IP, a porta de 
origem de cada um dos usuários. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É porque se não armazenar a porta, não 
identifica o autor do crime. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente. 
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Daniel. 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - 

Respondendo aos questionamentos que foram 
feitos, a gente, na quinta-feira, dia 14 de 
novembro, pediu atualização por parte do 
gerente de regulamentação da Anatel de como 
que estava sendo tratado na agência esse 
assunto do CGNat. E uma coisa que foi 
informada é que todas as operadoras 
participantes do GT do Ipv6 já armazenam essa 
informação de IP e porta. Ele já tem essa 
informação. O problema é que para esse 
armazenamento funcionar, para a gente poder 
identificar o autor de um crime cibernético, por 
exemplo, essa mesma informação tem que ser 
armazenada pelo provedor de conteúdo. E esse 
provedor de conteúdo, pela informação do 
gerente, é que não está sendo armazenado.  

Então, hoje, a operadora de 
telecomunicações do provedor de acesso ela 
tem esse dado armazenado, só que eu sei 
naquele determinado instante quem estava 
usando aquele IP, aquela porta, mas eu tenho 
que ter a informação, por exemplo, do 
Facebook, de quem fez aquele comentário na 
rede social, estava usando qual IP, qual porta? 
Para eu poder cruzar as duas informações e 
saber quem é o autor daquela postagem, por 
exemplo. E a informação que a gente tem até 
então é que as prestadoras estão armazenando, 
porém, o provedor de conteúdo não. Até eu 
acho que o Hércules fez um comentário 
parecido.  

E sobre o provedor de conteúdo, ele não 
é um provedor de serviço de telecomunicações. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - O Hércules deu inclusive uma sugestão 
para que a própria Anatel fizesse uma resolução 
para que os provedores exatamente pudessem 
passar a fazer. 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - Então, 

mas o provedor de conteúdo ele é considerado 
um serviço de valor adicionado pela LGT. A Lei 
Geral de Telecomunicações define o provedor 
de aplicação, no caso, esses: Facebook, 
Instagram. 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Então não estaria regulamentado pela 
Anatel. No caso, a resolução não atingiria. 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - Isso, 

ela não tem obrigação, a Anatel não tem como 
obrigá-la a fazer determinadas coisas.  

Inclusive o Decreto 8771, de 2016, ele 
define o CGI.br como o responsável pelos 
procedimentos, normas e padrões técnicos 
dessa solução paliativa do CGNat, que é uma 
solução paliativa enquanto não se implementa o 
Ipv6, de definir esses parâmetros. 

Então, se o problema é o provedor de 
acesso, no caso as operadoras, a Anatel tem 
como intervir. Agora se eles estão cumprindo, 
por exemplo, não sei doutor Brenno tem algum 
exemplo de pedido de quebra de sigilo e que a 
operadora não atendeu ou ela atendeu e 
informou, como o doutor Brenno informou: tem 
cinquenta mil usuários utilizando esse IP e essa 
porta. Essa mesma informação tem que vir 
também do provedor de conteúdo, IP e porta. 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Já recebemos, não é Hércules, da Vivo, 
da Claro, salvo engano, acho que Tim também. 
Realmente acho que tem casos que o provedor 
de aplicação ele não faz armazenamento. Então 
a gente deveria verificar com o órgão que o 
regula ou através da lei. E aí, colocando isso na 
lei, adicionando isso na lei, no marco civil, fica 
claro: tanto para o provedor de conexão quanto 
o provedor de aplicação devem armazenar os 
registros da porta lógica. 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - O 

Marco Civil da Internet define o provedor de 
aplicação de internet constituído de forma 
jurídica e tal, deverá manter os respectivos 
registros de acesso e aplicações de internet sob 
sigilo, em ambiente controlado de segurança, 
pelo prazo de seis meses.  

Então, é o que define o marco civil. 
 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Só concluindo o raciocínio. Porque eles 
interpretam. Eles falam que como não está 
expresso, eles fornecem os dados que têm lá, 
então, por isso que a gente vê essa necessidade 
de colocar de forma expressa isso, para não ter 
argumentação, entendeu?  
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Pelo seu raciocínio, está corretíssimo. Eu 
também compartilho desse mesmo 
pensamento, no entanto, não está na lei 
expresso, então, eles utilizam desse subterfúgio.  

 

O SR. HÉRCULES ARANDA - Sim. Aí volto 
àquela sugestão a esta CPI, se for o caso, 
encaminhar ofícios para as provedoras de 
aplicação de internet para, baseado na Lei do 
Marco Civil, solicitando explicações de o porquê 
do não registro da porta de conexão, da porta 
lógica, uma vez que os provedores de acesso já 
disponibilizam, na sua grande maioria.  

Aí é minha outra fala, ou seja, a grande 
maioria, as grandes empresas operadoras 
realmente já trabalham disponibilizando isso aí. 
O que não é registrado pelos provedores de 
aplicação, porque muitos regionais, empresas 
pequenas que pegam faixas de internet de 
empresas grandes como Embratel e outras, e 
passam a comercializar isso em algumas 
respostas de ofícios, elas informaram que 
realmente não estavam adaptadas ao IPv4 e, 
com isso, não estavam disponibilizando porta de 
conexão ou uma IP privada para identificar o 
cliente assinante.  

Com o nosso ofício, com o ofício da 
delegacia, eles passaram a implementar isso daí. 
Então, fica a pergunta à Anatel: baseado na 
fiscalização de vocês, das empresas de aplicação 
de provedor de acesso, qual a 
representatividade das que realmente 
integraram essa questão da porta lógica? Todas 
estão realmente? Porque na ponta a gente sabe 
que uma ou outra dessas pequenas realmente 
não estão trabalhando da forma correta. 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - As 

grandes é que participam do GT IPv6, as grandes 
operadoras. Realmente os pequenos 
provedores não estão contemplados no GT, 
apesar de terem a obrigação. 

Então, assim, a gente assume o 
compromisso, não é, João, de internalizar esse 
assunto para a Agência e, de repente, abrir uma 
demanda de fiscalização para que gente possa 
fazer esse trabalho nos pequenos provedores, 
mas, isso, não depende da gente local aqui no 
Espírito Santo, isso depende do nosso órgão 
central em Brasília demandar isso. Inclusive, não 
só no Espírito Santo, mas se o problema 
acontece aqui, acontece no Brasil inteiro. 

O SR. JOÃO LUIS ALVES TAVARES - Bom 
destacar também, quando a gente fala dos 
pequenos provedores, a gente tem uma parcela 
significativa de usuários, e, hoje, eles 
representam o terceiro provedor quando estão 
juntos, então, realmente é importante. 

Talvez, o colega Daniel se comprometeu 
em internalizar isso para a Agência, para a 
gente, de uma forma mais ativa, mais proativa, 
estar trazendo o tema para ser discutido, 
cobrando das prestadoras, dos pequenos, seja 
diretamente ou através de uma associação que 
eles se reúnam, e a gente assume esse 
compromisso.  

É importante a gente destacar também 
que enquanto agência reguladora, como eu 
disse para o colega da Polícia Civil, a gente 
convida os vários atores a conhecer a Agência, 
porque tem uma série de movimentações, 
vários assuntos que a gente transita, que a 
Agência movimenta e, por falta, talvez, de uma 
divulgação apropriada, acaba não vindo para a 
sociedade, mas existe uma grande preocupação 
da Agência de regular o mercado de uma forma 
mais adequada, mais aderente às necessidades 
do consumidor. E a gente procura sempre fazer 
o melhor para a sociedade e para os mercados.  

Então, fica também o convite para não 
só ser convocado, mas, também, para nos visitar 
enquanto regulador. Essa aproximação é uma 
das premissas da Anatel hoje em dia, de trazer 
os Poderes Legislativos para dentro da agência, 
para conhecer também o que a gente faz. Para 
estar contribuindo da melhor forma para ter um 
mercado regulado do setor de 
telecomunicações mais adequado e mais 
aderente à necessidade dos consumidores. 
 É isso aí! 
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Deputado, se 
me permite! 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Fala, Gilberto! 
 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Bom, acho que 
estamos tratando aqui de dois lados da história. 
A gente tem o lado do provedor de serviço e o 
lado do provedor de acesso. 
 O lado do provedor de acesso, acredito 
que um comunicado formal da Anatel aos 
provedores, sejam eles grandes e pequenos, 
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que eles precisam ter o armazenamento da 
porta e uma fiscalização mais próxima dos 
provedores disso, acho que encaminha bem a 
solução.  
 O outro lado é o provedor de serviço ou 
de aplicação. Esses precisam ter também um 
tipo de comunicado, que precisam armazenar a 
porta nos acessos que eles têm.  
 Para isso, acho que o caminho mais 
adequado seja chamar alguém do CGI.br para 
que a gente faça essa demanda também junto a 
eles, para que eles façam a solicitação formal, 
junto dos provedores de acesso e de 
informação, ou talvez envolver o Ministério 
Público. Porque é uma questão do Marco Civil 
da Internet, ou seja, do Ministério Público exigir 
aos provedores de serviço a aplicação, que 
cumpram com o que está escrito no Marco Civil 
da Internet e armazenem o IP e a porta 
também. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - A proposta seria, no caso dos 
provedores de serviço, uma representação no 
Ministério Público? 
 

 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Isso. Que iria 
envolver... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Federal? 
 
 O SR. GILBERTO SUDRÉ - Federal. E a 
CGI.br também. 
 O órgão que também tem... O Marco 
Civil da Internet saiu do CGI.br. O CGI.br que 
gestou o Marco Civil da Internet. Ele é tipo o 
guardião do Marco Civil da Internet. Ele seria 
uma entidade importante nessa discussão aqui. 
 O Ministério Público também, nesse 
caso, de estabelecer um termo de ajustamento 
de conduta, alguma coisa assim, com os 
provedores grandes, Facebook, Instagram e 
todos os outros que têm. 
 No caso dos provedores de acesso, a 
agência, com esse comunicado e essa 
fiscalização, acho que encaminharia bem a 
questão da solução do problema. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. Mais alguma contribuição nesse 
sentido das propostas?  

 Eu acredito que tem pontos que a gente 
poderia até, via CPI, fazer alguns 
encaminhamentos. Esse encaminhamento das 
representações no Ministério Público e também 
o ofício ao CGI.br é perfeitamente possível, acho 
que é importante. A gente poderia fazer, 
inclusive, no Ministério Público Federal aqui do 
Espírito Santo, que, com certeza, eles vão fazer 
esse encaminhamento.  
 Agora, com relação à Anatel, aos 
provedores de acesso, como seria 
operacionalmente esse ponto? Você falou, 
Daniel, que vai fazer uma interlocução, é isso? 
Como seria isso? Até para ver também aqui com 
a Dr.ª Soraya, de que forma a gente encaminha.  
 
 O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - A 
internalização disso seria via Gerência de 
Fiscalização. A gente passaria o assunto para a 
Gerência de Fiscalização, desculpe, para a 
Superintendência de Fiscalização para que eles 
vejam a melhor forma de fiscalizar isso. Se seria 
um ofício que mande para todos os prestadores 
ou uma fiscalização presencial nesses 
provedores, de forma amostral ou censitária, 
isso tudo depende de planejamento da 
Superintendência para o ano que está vindo, 
2020. A gente está num momento de 
planejamento mesmo, de fiscalização para o ano 
que vem, então, é um momento oportuno para 
isso. Mas, como eu disse, não depende da gente 
aqui no Espírito Santo, isso depende da nossa 
Superintendência. E ver qual a melhor forma de 
tratar o assunto. 
 

 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Seria interessante, deputado, convocar 
aqui um especialista a nível federal para 
comparecer, e também um representante da 
CGI. Aí a gente debate isso tudo junto. Acho 
uma sugestão. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - CNI? 
 
 O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - CGI.br. 
 A gente traz todo mundo aqui: uma 
sugestão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok. 
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O SR. HÉRCULES ARANDA - A título de 
sugestão, até visando instruir a representação, 
talvez seria interessante, e volto à mesma tecla, 
oficiar aos provedores de aplicação, para que 
expliquem, tecnicamente, porque eles não 
registram a porta lógica, uma vez que os 
provedores de acesso já disponibilizam isso. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Vamos fazer uma representação, 
inclusive, no Ministério Público, Hércules. Eu 
acho que o poder que o Ministério Público tem, 
nesse sentido, eu acho que é pertinente. Acho 
que ficou um bom encaminhamento.  

 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Queria 

fazer uma pergunta ao Daniel. Daniel, como, a 
nível nacional, estão os outros estados? Essa 
matéria, como é que ela está progredindo? 
Porque, em outros estados, eles estão se 
mexendo em relação a isso. Você tem alguma 
notícia? 

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - Não, eu 

não tenho notícia de como está sendo tratado 
em outros estados. Você tem, João? 

 
O SR. JOÃO LUIS ALVES TAVARES - Não.  

 
O SR. DANIEL REDINZ MANSUR - Não, 

não temos.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Acho que o delegado doutor Brenno 
pode responder, porque ele participa com 
relação aos fóruns de segurança no país. 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Deputado, eu estava até conversando, 
aqui, comentando antes, infelizmente, eu acho, 
até a nível de Polícia, cobrar isso a nível, no 
resto do país, muito incipiente, ainda. 

Eu estou conversando com o delegado 
aqui, o Alessandro Barreto, ele é o coordenador 
do laboratório Cyber Lab, em Brasília, vinculado 
ao Ministério da Justiça. Ele disse que não tinha 
nada ainda, inclusive, o grupo de trabalho que o 
Daniel citou, segundo ele, esse grupo foi há 
cinco anos só. Se tem um novo, ele não sabe. 
Acredito eu que se tivesse um novo, ele saberia, 
por estar lá em Brasília. 

Então, eu acho que a gente está dando 
esse start aqui, mas, a nível federal, ainda não 
deve ter nada consolidado, acredito eu. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Até vejo como uma oportunidade ser 
protagonista neste debate a nível nacional, visto 
que é um problema que, com certeza, as 
delegacias espalhadas pelo Brasil estão aí 
passando pelos mesmos problemas. 

Então, tem alguma sugestão, Gilberto, 
com relação à deputada Soraya, da interlocução 
com a Anatel e com o Governo Federal? 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Acho que está 

bem encaminhado, nesses dois pontos, tanto 
para os provedores de serviços, a parte do 
CGI.br e a parte do Ministério Público, e, no 
caso dos provedores de acesso, a Anatel fazer 
uma fiscalização mais próxima e fazer até um 
comunicado formal que devam armazenar as 
portas também. Acho que encaminham-se bem 
as duas situações. Obviamente que, nos dois 
casos, definir prazos para isso, não é? 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Essa é a parte burocrática, mas talvez 
não seria interessante a deputada marcar uma 
reunião com a Anatel, em Brasília, para que 
vocês pudessem estar juntos? Você e o 
delegado doutor Brenno. Eu acho que seria 
importantíssimo, até porque pode abrir essa 
discussão a nível nacional. 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Sem dúvidas. 
Eu estou à disposição. A gente pode levar essa 
discussão também para a Anatel nacional ou 
para o CGI.br, também, para a gente começar a 
demonstrar essa necessidade para os dois 
órgãos. 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Até uma sugestão também, a gente está 
à disposição, mas, caso a deputada entenda, 
abrir uma frente parlamentar, em Brasília, em 
relação ao tema, porque é um tema muito 
interessante. 

Eu acho que, no dia que isso for 
implementado e for cumprido, é revolucionário. 
Assim, a gente vai conseguir avançar, e muito, 
nas investigações, a nível de país, a nível federal. 
Referência! 
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A gente estava explicando: foi desde 
2015, o IPv6 foi disponibilizado. Lá se vão quatro 
anos, mas sem a cobrança, a obrigatoriedade de 
estabelecer um prazo, nem que seja um médio 
ou um longo prazo, para as grandes empresas 
disponibilizarem, obrigarem a utilizar, a gente é 
uma referência, até, eu acho, a nível 
internacional. Porque eles não vão fazer por 
conta própria, já que eles estão perdendo 
dinheiro para implementar e não é barato. Mas 
com prazo é possível. 

Aliás, o serviço é prestado por eles, mas 
é uma concessão do Estado. Tem que lembrar 
disso. Então, assim, o estado tem que cobrar 
para que a gente consiga individualizar o 
criminoso. 

Foi triste, eu, recentemente, não 
consegui descobrir o autor de uma pedofilia, por 
causa desse problema. É um absurdo, na 
verdade. Então, eu acho que, caso a senhora 
entenda, a nível federal, assim, seria 
interessante até a gente debater esse assunto. 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Eu reforço a 
posição do doutor Brenno que é um assunto de 
repercussão nacional. Abrindo essa discussão, 
em Brasília, isso vai repercutir no Brasil inteiro, 
porque todos enfrentam o mesmo tipo de 
problema. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - E o Gilberto aí, no seu dia a dia, tanto 
como professor, como também comentarista, 
em uma das principais redes de comunicações 
do Espírito Santo, acompanhando ao longo do 
tempo, sabe da quantidade de pessoas que nos 
perguntam sobre isso todos os dias. Inclusive, 
hoje, claro, é uma reunião que iria até ser no 
plenário menor, mas quando a gente faz aqui 
algum tipo de reunião sobre o tema, com a 
população, acontece o que aconteceu em 
Goiabeiras, com mais de quinhentas pessoas e 
as pessoas o tempo todo perguntando, e muitas 
das vezes não temos respostas. 

É claro, eu estava conversando aqui com 
a Dr.ª Soraya, nesse caso específico, o bandido 
não precisa ser conhecedor de muita coisa não. 
É só estar atrás de um provedor que não faz o 
registro desses serviços, desse NAT, desses 
serviços entre a porta lógica e a internet. Então, 
assim, é inconcebível. É claro que a gente sabe 
que os problemas da internet são gravíssimos, 

os criminosos estão se aperfeiçoando cada dia 
mais, mas o que estamos debatendo aqui é algo 
simples, que infelizmente não está em prática 
no nosso país. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente. É 

uma coisa relativamente simples, que já fazem 
armazenamento do IP, é armazenar porta 
também. Do outro lado, também é a mesma 
coisa, os provedores de serviço também 
armazenam IP, e deveriam armazenar porta 
também. É uma questão, acredito, que bem 
mais simples que a implementação do IPv6, por 
exemplo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Com certeza. Exatamente. Nesse caso 
específico aqui, um ofício resolve, dentro do 
prazo, não é isso? Da Anatel. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - É claro que tem essa discussão, se pode 
ou se não pode. Eu tenho dúvidas porque se é 
algo que é uma concessão, e a agência que faz a 
regulação do serviço é a Anatel, não consegui 
entender por que no caso dos provedores de 
serviço a Anatel não teria competência de 
fiscalização. Fiquei na dúvida. Não sei se o 
Gilberto entendeu isso. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Na verdade, 

porque, no caso das distribuidoras de serviço 
eles não são empresas de telecomunicações. 
Então, não estariam sujeitas às normas e 
resoluções da Anatel. São provedores de serviço 
agregado. Então, nesse caso, seria... 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - CGI.br 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - CGI.br e o 
Ministério Público. Exatamente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Ok.  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 
Então, é o CGI.br que regula? 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - O CGI.br que 
fez o Marco Civil. Então, ele que deveria... 
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Que criou o Marco Civil. 

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Que criou o 

Marco Civil, saiu de dentro do CGI.br. Então, ele 
deveria ser o que fiscaliza isso também, ou pelo 
menos o Ministério Público faça com que o 
Marco Civil seja cumprido. Basicamente essa 
seria a questão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Então... (Pausa) 
Deputada Soraya? 
 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Só uma 

pergunta. Como é uma coisa simples, isso é um 
problema que eles estão cientes do problema, 
né? Todo mundo está ciente disso daí. Essa 
resolução não foi tomada ainda por quê? Por 
interesses maiores ou por problemas, às vezes, 
que isso vai demandar custo, né? Então, eu, 
sinceramente, acho que é mais pressão de 
problemas extramonetários, eu acho. Acho que 
é pressão de empresas mesmo. 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - É verdade. Na 
verdade, no meu entendimento, ou seja, o IPv4 
foi implementado, e o que estava escrito no 
Marco Civil da Internet até certo momento 
atendia, que era o registro do IP do terminal de 
origem. Como o IPv4 acabou e eles tiveram que 
fazer uma solução paliativa, isso foi adotado, 
mas ninguém olhou para a lei ou para a questão, 
e ficou, foi levando, vamos chamar assim. 
Ninguém fez uma pressão para que a coisa fosse 
adequada. 

E como, obviamente, como o doutor 
Brenno comentou, tem algum custo, ou seja, 
nessa situação, ele não vai tomar a decisão, 
sozinho, de voluntariamente ou solicitamente 
fazer a implantação desse registro, já que vai ter 
investimento para ele também. Então, alguém 
teria que provocar, falar assim: Olha, isso aqui 
não está de acordo com a lei. Você tem que 
fazer isso também. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Por isso que é importante a pressão da 
sociedade, a pressão do Congresso. Estamos 
fazendo a nossa parte aqui na Assembleia 
exatamente por isso, tem aí um conjunto de 
interesses, claro, porque para implantar um 

serviço desse tem custo, né? Então, acho que é 
importante que se faça, a população precisa 
saber que muitas das vezes tem criminosos que 
não estão sendo pegos por falta desse tipo de 
serviço implantado. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Outra coisa! Pela ordem, senhor presidente! Eu 
estava fazendo uma reflexão agora há pouco e a 
gente tem, porque nós estamos próximos do 
doutor Brenno, a gente tem, João Luis, uma 
repercussão de alguns tipos de crimes voltados 
mais para a área dele. Mas se a gente imaginar a 
quantidade de crimes que estão sendo 
realizados neste exato momento, e crimes até, 
inclusive, contra o próprio Estado Nacional, a 
quantidade de recursos financeiros que a gente 
pode estar perdendo por causa disso é 
dantesco. Então, se a gente não tiver isso bem 
definido...  

A gente está começando a fazer a coisa 
pensando na questão, que eu até considero que 
é de muita importância. Qualquer tipo de crime 
elucidado é fundamental, mas a gente ainda 
está pensando numa questão micro. Mas se a 
gente pensar na quantidade de crimes que 
estão sendo praticados, doutor Lorenzo, no 
anonimato, é uma coisa de louco. Isso aí é para 
nós, como brasileiros, é uma prioridade 
imediatíssima.  

 
  O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Deputada, eu compartilho com a 
senhora o mesmo pensamento. Como isso não 
foi resolvido até agora? Ficou meio largado. E eu 
percebo que em crime cibernético a pessoa só 
se atenta pela gravidade do que acontece na 
internet depois que ela é vítima do problema. 
Enquanto é usuária, está ali no Facebook, no 
Instagram, está tranquilo para ela, mas depois 
que ela é afetada - isso eu vivencio na delegacia 
- é que ela toma as providências, que ela se 
previne, investe numa proteção de um 
responsável por TI.  
 Então, ficou largado mesmo. É até bobo 
e absurdo. Como é que um tema desses, tão 
importante, ficou por aí? Não foi cobrado, as 
polícias não cobraram - aí, a gente faz esse 
exame de consciência. E eu acho que é um 
negócio que é para ontem e que, dando o prazo, 
acabou. Estipulou lá dois, três, quatro anos, tem 
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que implementar, gente, não tem conversa. É 
isso. 
 

 A SR.ª DRª SORAYA MANATO - Só para 
complementar uma coisinha aqui. Eu vou 
procurar saber isso direitinho lá, em Brasília. Eu 
acho que é importante a gente marcar uma 
reunião mesmo, com todos vocês ou a grande 
maioria. 
 Agora, nós estamos vivendo num 
período terrível. E como eu já falei, os grandes 
especialistas, a tendência disso é piorar. E a 
grande maioria das pessoas, vamos dizer, dos 
brasileiros - não estou falando nem dos outros 
povos de outros países -, a grande maioria dos 
brasileiros já sofreu algum tipo de crime através 
dos meios de internet e tudo mais. E, realmente, 
nós, brasileiros, também somos muito 
coniventes com isso daí, porque nós divulgamos 
e repassamos fake news e tudo mais, e noventa 
por cento das pessoas não têm interesse de 
procurar saber se aquilo é verdade ou não. Isso 
é um crime.  
 A gente está vendo acontecer isso até 
em termos de saúde, em termos de vacinação. 
Vem um ser, que nem médico é, e vai para a 
internet e fala que as vacinas causam todos os 
tipos de doença, que se você tomar uma vacina, 
você vai ficar com problema mental, você vai 
pegar outros tipos de doença.  
 Então, eu tenho um projeto de lei que 
criminaliza isso daí. Por que doenças que já 
foram erradicadas voltaram? Você está me 
entendendo? Porque essa geração de jovens, de 
pais jovens, eles nunca viram o sarampo. 
Diferente, eu tive sarampo com quatro anos de 
idade, mesmo vacinada. Então, essa geração de 
dezoito até trinta anos, eles nunca viram uma 
doença dessas. Ah, sarampo, isso não existe 
não! Não vou vacinar meus filhos. Então, as 
doenças voltaram com força total, e essas 
doenças matam. Isso tudo provocado por quê? 
Fake news. Vai ver se um médico grava um 
vídeo e solta aí para o mundo falando que uma 
vacina dessas ela é prejudicial à saúde.  
 Então, essas fake news estão matando 
pessoas. Isso é crime! É um crime mesmo! Não é 
crime psicológico e tudo não; é crime, custa a 
vida dessas pessoas. Então, esse é o grande mal 
do mundo hoje. E é de difícil controle isso daí. 
São todos os tipos de crime, do mínimo ao 
máximo: crimes financeiros, crimes psicológicos 

e tudo mais. Então, a gente tem que arrumar 
uma solução.  
 Só o que me preocupa é o seguinte: 
países muito evoluídos, tipo Estados Unidos e 
tudo mais, Alemanha, como que não 
conseguiram controlar isso aí? Você está me 
entendendo? Então, é isso que me preocupa! 

Estou lendo aquele livro sobre fake 
news, e o futuro é muito, muito, muito nebuloso 
em relação a isso aí! E acho que nós, da classe 
política, somos os que mais sofremos com isso 
aí, porque realmente eles pegam e colocam 
alguma coisa sobre você, soltam na internet; e 
as pessoas não têm interesse de procurar saber 
se é verdade ou não, e vão jogando para frente; 
e isso vira uma bola de neve!  

E o grande problema também dessas 
pessoas que mexem com esse tipo de crime... 
Isso é uma rede. Normalmente eles têm de dez 
a quinze pessoas em cada estado, distribuídos 
no Brasil todo. Tem um núcleo, e eles jogam, e 
isso se distribui em uma rapidez muito grande! 
Não pense que esse pessoal são dois, três, não! 
São de dez a quinze pessoas em cada estado! 
Isso é uma rede, uma rede nefasta, e não sei 
qual é o futuro disso para o nosso país! 

 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Uma das 
maiores ferramentas de disseminação de fake 
news é o WhatsApp. A gente sabe que o 
WhatsApp é... Grande parte das fake news são 
disseminadas via WhatsApp. E tem um 
problema: o WhatsApp é criptografado de ponta 
a ponta - segundo ele diz que é, na verdade - e 
não dá acesso aos órgãos policiais para 
rastreamento, por exemplo, de quem foi a 
origem daquela fake news.  

A gente tem alguns projetos, inclusive 
um projeto aprovado na Europa, que obriga ou 
vai obrigar, a partir do ano que vem, que o 
WhatsApp... Na verdade todas as empresas que 
têm sede nos Estados Unidos vão ser obrigadas 
a quebrar a criptografia para os Governos 
europeu e americano. Então, isso já vai facilitar 
para os dois países. Isso obviamente já abre 
uma porta para que outros acordos de países do 
resto do mundo também tenham acesso a isso, 
para essa situação.  

Então, é uma questão de como é que a 
gente tem acesso, por exemplo, a esse tipo de 
informação do WhatsApp para rastrear de quem 
foi a origem, porque hoje, para a força policial, é 
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muito difícil você rastrear uma informação - o 
doutor Aranda pode falar melhor -, esse tipo de 
informação da origem, porque a informação é 
criptografada, e nem o Whatsapp diz que tem 
como ter acesso a esse tipo de informação. 

 
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - O WhatsApp informa que não tem como 
informar a origem, a primeira pessoa que 
postou aquilo ali. Então, a gente tem um 
problema, quando o fake news é compartilhado 
só pelo WhatsApp, em identificar essa pessoa. 
Mas é um caso, deputado, que, em âmbito 
mundial, a gente percebe também, que a 
efetividade, as soluções não acompanham a 
rapidez com que os crimes acontecem pela 
internet.  

E, relacionado à área da Saúde, a própria 
CPI aqui lidou, e a gente também está 
contribuindo lá, em relação ao caso do MMA, 
remédio para autista, vendido como se fosse 
solução para o autismo. Na verdade a pessoa 
está ingerindo ali água sanitária, praticamente. 
Estão vendendo aquilo pela internet como se 
fosse solução para a cura do autismo. Então, é 
um problema em que a tendência é só de 
aumento mesmo, como a senhora disse e a 
gente vivencia lá. Hoje todo mundo tem um 
smartphone, às vezes mais de um, um laptop, 
um desktop em casa. Então, isso aí não vai 
diminuir, pelo contrário, vai aumentar.  

A delegacia... Até a gente fala lá que a 
tendência... E o delegado-geral já entendeu isso 
também, que há essa necessidade e ter novo 
concurso da Polícia Civil para disponibilizar mais 
policiais, porque infelizmente isso é uma coisa 
que não vai diminuir tão cedo. O mundo é cada 
vez mais conectado, essa é a realidade!  

 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Na 

realidade, nos Estados Unidos o WhatsApp é 
muito pouco utilizado. É muito diferente do 
Brasil. Tenho um amigo que mora há mais de 
vinte anos nos Estados Unidos e fica 
impressionado em como nós utilizamos o 
WhatsApp. 

E outra coisa, fui à palestra daquele 
Yuval Harari - ontem até apareceu no Fantástico 
entrevista com ele - e a palestra dele é 
fantástica! E ele não tem telefone. Ele falou que 
a gente perde muito tempo olhando essas 

coisas de telefone. Você tira o foco para o que 
realmente interessa no mundo. Então, ele não 
tem, e eu vejo mesmo que as pessoas... Por 
exemplo, nós já estamos tendo problemas de 
crianças que não têm a atenção dos pais. Muitas 
vezes uma mãe que não trabalha fora fica o 
tempo todo no WhatsApp, e a criança não tem 
acesso a essa mãe, entendeu! Virou um vício 
mesmo! Acho que, daqui a dez anos, isso vai ser 
tratado como doença mesmo! Virou um vício! 

Então, as pessoas estão... Você vê, você 
vai a um restaurante, você vê uma família, todos 
no WhatsApp. A primeira coisa que um pai e 
uma mãe fazem quando levam uma criança para 
um restaurante, uma criança pequena, é dar um 
tabletzinho, bota um filminho, a criança não 
participa; se come, não vê o que está comendo; 
e os pais não conversam com essa criança. 
Então, esse é o mal do século, infelizmente. Ele 
traz muita informação, mas está trazendo 
doenças graves que daqui a dez anos vamos 
começar a regredir em relação a isso daí. Quer 
dizer, vamos ter que declinar em relação ao uso 
do celular. 

Hoje, sessenta por cento das crianças 
com dois anos de idade já tem o seu próprio 
celular, entendeu? Então isso é o cúmulo do 
absurdo. A impressão que dá é que os pais estão 
querendo ficar livres das crianças. Quanto mais 
caladinhas elas ficarem, quietinhas, melhor. A 
criança não tem mais as atividades que as 
crianças tinham antigamente. Então, isso daí é 
só uma mostra de o que vai acontecer. Já está 
acontecendo e a tendência é piorar. Então, 
penso que daqui a dez anos a tendência nossa 
vai ser declinar em relação a isso. 

Então, quanto mais celular se vende, 
está diminuindo o preço, mais as pessoas têm 
acesso. E a grande maioria dos pais não tem 
acesso ao que uma criança está vendo. Por isso 
que esses grandes crimes de pedofilia 
acontecem e os pais não tomam conhecimento. 
Quando vão ver, o problema mais sério já 
ocorreu e não tem como regredir da situação. 
Então, acho que é o grande problema disso daí. 

  
O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 

SILVA - Na verdade os pais estão mais 
conectados do que a criança. É como a senhora 
disse: entregam o telefone na mão da criança e 
não querem nem saber o que a criança está 
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fazendo no celular. Aí, quando acontece o 
problema, a pessoa chega à delegacia exigindo 
que o delegado, que a delegacia, resolva, 
identifique o criminoso porque o filho dela foi 
violentado, foi abusado pela internet, sendo que 
o problema inicial está em casa porque o pai 
deixou a criança largada, deixou a criança 
trancada no quarto, não instalou um programa 
de controle parental no dispositivo dela, que 
estipula o que a criança pode visualizar. E, nesse 
caso, é um problema - a gente fala desse tipo de 
delito - da família, porque não tem um 
ambiente de diálogo com a criança, não se 
interessa, não vê e não cobra... Eu, geralmente, 
brinco: você tem que ser chato com seu filho. 
Você está pagando a internet, o celular, a casa, 
paga tudo para o seu filho, e tem que exigir o 
que ele está vendo e acessando no celular. 
Então, é o maior mal mesmo: as pessoas não 
conversam hoje. 

 Ontem eu estava no shopping e estava 
lá uma criança, com fone de ouvido, o telefone 
apoiado num dispositivo específico para por o 
telefone, assistindo... Então, assim, é um mal 
mesmo. Daqui a pouco vai ter a CID disso. Mas 
as pessoas têm que ficar ligadas porque os 
criminosos vão se aproveitar, e a tendência é 
sempre que aumente, isso daí é fato. Vejo isso 
direto na delegacia, infelizmente.  

 
O SR. GILBERTO SUDRÉ - Infelizmente ou 

felizmente, isso é um problema mais grave no 
caso do Brasil, porque a gente é o segundo 
contingente no Facebook de usuários. Esse 
problema é grave em outros lugares, mas no 
Brasil ele é muito maior. 

No Brasil, inclusive - só uma informação -
, tem 1.4 linhas de telefone habilitadas por 
habitantes. A gente tem mais de um celular de 
linha, de celular habilitado no Brasil por usuário, 
por pessoa. É bastante. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - O deputado Capitão Assumção trouxe 
um vídeo informativo sobre o que estamos 
falando aqui, sobre serviços nateados, e porque 
- para os telespectadores, principalmente, 
entenderem - é possível praticar um crime pela 
internet, inclusive crimes financeiros; são 
bilhões de prejuízos todos os anos, V. Ex.ª 
acabou de falar. E acho esse vídeo importante 

para que possam entender, todos, inclusive os 
telespectadores, porque estamos ao vivo pela 
TV Assembleia.  

  
(É exibido o vídeo)  

   
 É um vídeo explicativo. Agradecer ao 
deputado Capitão Assumção pelo mesmo. 
 Vamos passar para a fase de 
deliberações - não é isso? -, para que a gente 
possa encerrar aqui a reunião. 
 Deputada Soraya. 
 
  A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Só para 
lembrar o seguinte: a palestra do Yuval Harari 
fala justamente que nós estamos entrando na 
era da inteligência artificial. China, Alemanha e 
Estados Unidos estão despontando nisso daí.  

E ele falou - não é num período longo, 
não - que, daqui a dez anos, eles vão saber não 
o que você escreve, é o que você pensa, você 
está me entendendo? Eles vão descobrir em 
você, eles vão ter a análise de todas as pessoas 
do mundo. Isso está despontando muito na 
China, nos Estados Unidos e na Alemanha.  

Então, ele falou o seguinte: Eles vão 
saber o que você escreve, o que você pensa e o 
que você faz, por isso que eles vão dominar o 
mundo. Por isso que ele falou: Os países como o 
Brasil, que são países em desenvolvimento, têm 
que se unir a países também como nós e alguns 
países da Europa, Itália, França, alguns países 
desses, para a gente poder criar regras para que 
isso não seja um domínio. Você está me 
entendendo? Então, ele falou, ele deu um 
exemplo da China. Na China, as pessoas fazem o 
que o Governo determina. Então, ele deu um 
exemplo clássico, por exemplo, se está lá o 
imperador fazendo alguma coisa e está todo 
mundo lá perfilado, todo mundo sorrindo, ele 
vai saber se você está ali feliz ouvindo o que ele 
está falando ou se você está ali: Ai, pelo amor de 
Deus, estou doida para que isso acabe porque 
eu não aguento ouvir essas palavras. Então, isso 
daí, a inteligência artificial, a médio prazo, vai 
estar instalado nesses grandes países. 

Então, ele falou o seguinte: um país 
como a China, pode dominar um país, por 
exemplo, o Brasil, sem nenhum chinês nunca ter 
colocado o pé aqui no Brasil. Então, isso eu 
penso que é um problema sério que nós 
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estamos enfrentando. Mas, a médio prazo, a 
gente vai poder detectar isso daí, esses 
problemas desses crimes cibernéticos, por essas 
tecnologias que estão cada vez mais modernas. 
Está entendendo? 

Então, essa é a palestra desse Harari, 
sobre a inteligência artificial. Então, ela vai 
detectar não só crimes, como doenças e tudo 
mais. Isso é o futuro, e ele falou que, nos 
próximos dez anos, isso já vai estar bem 
definido no mundo. Entendeu? Então, esse é o 
futuro do mundo, a inteligência artificial. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Vamos, então, colocar em votação a 
representação ao Ministério Público para que a 
gente possa tentar pedir providências ao 
Ministério Público sobre essa questão dos 
provedores fazerem o registro da porta lógica, 
ofício também o CGI.br neste caso específico. 
Pedir aos servidores da CPI para que possam 
montar esse texto junto com Gilberto Sudré. 
Pode ser? E com o acompanhamento aí da 
delegacia. Ok? (Pausa) 

Segundo ponto, como é o nome desse 
especialista da Anatel que poderia vir aqui? Que 
não veio hoje, segundo o senhor João Luis 
Tavares. 

 
O SR. JOÃO LUIS ALVES TAVARES - Só 

solicitar um especialista na área de 
regulamentação, fazendo referência ao tema, 
que vai ser designado. De preferência, pode até 
fazer uma referência aqui nesse ofício, a alguém 
que tenha participado do GT do IPv6, que está 
mais em sintonia com o assunto. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - OK. 
Pedir também à equipe que possa 

montar esse ofício em sintonia com o Gilberto e 
com a delegacia, para que a gente possa 
convocar para uma próxima reunião o 
especialista da Anatel. As operadoras, nós já 
convocamos e, se possível, também que 
representantes possam participar da reunião do 
CGI.br do Ministério Público Federal. É claro 
que, nesse caso específico, nós já vamos fazer as 
representações. 

Paralelo a isso, ouvir agora a deputada 
Soraya Manato, porque ela pode escalonar esse 

tema aí para nível nacional em uma reunião 
com a Anatel. 

 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Vocês 

me passam as demandas, que a gente corre 
atrás. Vocês que vão determinar o que a gente 
tem que fazer direitinho, quais as reuniões, se 
vocês têm algum nome em Brasília que vocês já 
tenham contato e que queiram que participe. Eu 
acho interessante, e participar algum deputado 
também daqui do estado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Com certeza, eu vou estar presente. 
Pedir também à assessoria da CPI que 

mantenha contato com a assessoria da 
deputada. Mas, acho que a reunião com a 
Anatel, em Brasília, oficial, já é o primeiro passo 
para gente debater, talvez até no escritório da 
Anatel, no primeiro momento, e, depois, fazer 
uma discussão maior como audiência pública.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - Pela 

ordem, senhor presidente! Dr.ª Soraya, quero 
cumprimentá-la por sua participação aqui na CPI 
dos Crimes Cibernéticos. 

No tempo que nós passamos por Brasília, 
nós fizemos uma audiência pública que deu uma 
repercussão nacional, Gilberto. Foi no outro 
aspecto, a gente estava dentro da Comissão de 
Indústria e Comércio. Naquele período nós 
trouxemos para dentro da comissão uma 
audiência que foi, inclusive, no Nereu Ramos, é 
um auditório muito amplo, V. Ex.ª sabe, sobre a 
implantação dos novos plugues e tomadas. 
Então, foi uma questão de repercussão nacional 
como esta também.  

Então, nós, deputados da CPI dos 
Crimes Cibernéticos, a gente oferece essa 
sugestão também para que possa ser feito, se 
for possível, ser pensado, planejado e depois 
executada essa audiência pública que, com 
certeza, vai ser de repercussão nacional. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - E aí podem ser chamados os 
representantes da segurança pública, podem ser 
chamados os representantes dos provedores e 
por aí vai, a Anatel, entre outros órgãos e fazer 
um debate amplo. Fica a sugestão. 
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Então, colocar em discussão as 
propostas. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado e Delegado 
Danilo Bahiense? 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(PSL) - Pela aprovação, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Deputado e Delegado Lorenzo Pazolini? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(Sem partido) - Pela aprovação das proposições 
apresentadas, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Deputado Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - (PSL) - 

Acompanho. Pela aprovação das propostas 
apresentadas, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Aprovadas as proposições por 
unanimidade. 

Que sejam expedidos os devidos ofícios. 
Agora, a fase final. Eu já gostaria de 

entrar nas considerações finais. Algum dos 
presentes para as considerações finais? (Pausa) 

Gilberto Sudré. 
 

O SR. GILBERTO SUDRÉ - Deputado 
Vandinho, agradeço o convite e me coloco à 
disposição para a discussão desse assunto, tanto 
aqui como em Brasília, se for necessário. 
Obrigado, mais uma vez! 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Obrigado, Gilberto! 

Ainda na fase de considerações finais, 
delegado doutor Brenno. 

 

O SR. BRENNO ANDRADE DE SOUZA 
SILVA - Agradecer a oportunidade de estar mais 
uma vez presente aqui contribuindo. A gente se 
coloca à disposição na delegacia. Vamos para 
frente que o assunto é de extrema importância 
e interesse de toda a sociedade. 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Mais algum parlamentar? 

O SR. JOÃO LUIS ALVES TAVARES - 
Deputado, em nome da Anatel Espírito Santo, 
agradeço a convocação/convite, e a gente se 
coloca à disposição, enquanto órgão regulador, 
nas demandas aderentes ao assunto em 
questão. E, dentro das possibilidades, eu queria 
deixar uma observação, na hora de oficiar à 
Anatel, que seja dado um prazo razoável, 
porque existe toda uma logística de 
deslocamento de um servidor de Brasília para 
cá, para a gente poder atender de uma forma 
mais adequada.  

Então, eu agradeço o convite e nos 
colocamos à disposição às demandas futuras aí. 

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Nós que agradecemos. Gostaria de 
agradecer ao João Luis e ao Daniel pela 
presença representando a Anatel. 

Deputada Soraya. 
 
A SR.ª DR.ª SORAYA MANATO - Eu 

queria agradecer o convite. É um prazer 
participar junto com a Assembleia Legislativa 
desse tema tão importante. Podem contar 
comigo, com o meu apoio e com a minha 
colaboração no que eu puder colaborar. Eu acho 
que é um tema que a gente tem que se 
aprofundar mesmo. Muito obrigada pelo 
convite e agradeço a presença de todos. 
Obrigada! 

 

O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Agradecemos à deputada Soraya. A 
deputada Soraya é uma grata surpresa. Nunca 
tinha disputado uma eleição e logo de início se 
elegeu deputada federal e tem feito um belo 
mandato, tenho acompanhado, um mandato 
com transparência e com foco. Isso é 
importante para nós capixabas. Muito obrigado 
pela presença aqui! 

Nada mais havendo a tratar declaro 
encerrados os trabalhos desta reunião e convido 
os senhores membros para a próxima reunião, 
que será ordinária, dia 26 de novembro, às 9h, 
no plenário Judith Leão Castello, onde nós 
vamos ouvir as operadoras. 

Um abraço. Boa semana a todos! 
 
 (Encerra-se a reunião às 

12h11min) 
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