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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.830 
 

Concede Comenda “Loren Reno” a 
MANOEL FERREIRA DE 
VASCONCELLOS DEL PIERO 
RODRIGUES. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base nas Resoluções nºs 1.370, de 
14.12.1982 e nº 5.924, de 13.03.2019, promulga 
a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Loren Reno” a 
Manoel Ferreira de Vasconcellos Del Piero 
Rodrigues pelos relevantes serviços prestados em 
prol de nosso Estado. 

 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 30 de 
novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 
CONTAS 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3727 
 

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 “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JONATHAN MARCELINO 
BARCELLOS, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Renzo Vasconcelos, contida no 
processo nº 201391/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3728 

 
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, JONATHAN MARCELINO BARCELLOS, 
para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador-Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGRP, no 
gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201392/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 01 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3729 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, MAURO LUCIO DA 
SILVA, do cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, do gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, contida no processo nº 
201404/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3730 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, DELSON EZEQUIEL 
BORGES CASTELLO FILHO, do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3731 

 
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 “b”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, DEZILANE VENANCIO DE 
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JESUS, do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, do gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, contida no processo nº 
201409/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3732 
 

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, LETICIA COSTA JABOUR, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Luciano Machado, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201411/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3733 
 

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, LUIZ CARLOS COUTINHO, para exercer 
o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201410/2020. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3734 

 

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, SERGIO DE ASSIS LOPES, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3735 

 

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, JOÃO BATISTA VENÂNCIO DA SILVA, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201408/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3736 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve:  
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NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, WANDERLY DONATELI OLIOSI, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado José 
Esmeraldo, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201405/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3737 
 

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, LETICIA COSTA JABOUR, para exercer 
o cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3738 
 

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, JULIANO LAUVERS, para exercer o 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão 
de Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Nutricional, código SCAS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3739 

 
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, MIRIAM PARECIDA IGNÁCIO 
DE ALMEIDA, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3740 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 3652, 
publicado em 17/11/2020, que nomeou RAYSA 
ARIDI MOURA, para exercer o cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 
dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ERRATA 

 
 No Ato nº 3722, publicado em 
01/12/2020, em nome de JOADIR LOURENÇO 
MARQUES. 
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onde se lê: 
 
“[...] no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos [...]” 
 
leia-se: 
 
“[...] no gabinete do Deputado 
Vandinho Leite [...]” 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 02 de 

dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 854 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208664-01 
ANDRE 
JUNIOR 
QUINTILIANO 

2020 
04/01/2021 

a 
02/02/2021 

05/09/2022 
a 

04/10/2022 
30(trinta) 

207791-02 
DULCINEIA 
MARTINS 
ABREU 

2019 
08/12/2020 

a 
22/12/2020 

16/11/2021 
a 

30/11/2021 
15(quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

01 de dezembro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO 1° TERMO DE APOSTILAMENTO 
AO CONTRATO N° 013/2019 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Termo de Apostilamento, 
conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - DIO-ES.  
 
OBJETO: O objeto do presente Termo de 
Apostilamento é a CORREÇÃO de erro material 
ocorrido na redação da Cláusula Nona do 
contrato nº 013/2019. 
 
RETIFICAÇÃO: Onde se lê: 9.1 - A vigência do 
CONTRATO terá início na data de sua assinatura 
e terá duração de 30 (trinta) meses, a partir de 
18 de julho de 2019. Leia-se: A vigência do 
CONTRATO terá duração de 30 (trinta) meses, a 
partir de 18 de julho de 2019. 
 
PROCESSO: 190169. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
30 de novembro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Processo nº 200518/2020 
Pregão Eletrônico nº 014/2020 

Ata nº 012/2020 
 

Órgão gerenciador: Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
Compromitente: Stilos Cafés Especiais LTDA 
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Objeto: fornecimento, com entrega parcelada, 
de café em pó embalado a vácuo. 
Valor total: R$ 43.200,00 (quarenta e três mil e 
duzentos reais). 
Vigência da ata: 01 (um) ano a partir do dia 
posterior à publicação. 
A ata encontra-se à disposição no site 
www.al.es.gov.br, links “Transparência”, “Atas 

de Registro de Preços”. Mais informações pelo 
e-mail scl@al.es.gov.br ou telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 01 de dezembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 02.12.2020 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Audiência pública  Comissão de Saúde - Prestação de Contas 

05h40 Reunião ordinária virtual Comissão de Segurança 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de aplicação de fertilizantes fosfatados nas 
lavouras de cana-de-açúcar para aumentar a fertilidade do 
solo 

07h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista 
com a Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa 
Morelo é a atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da 
Defesa dos Direitos do Consumidor (CADC), órgão de 
assessoramento de execuções do MP. Na entrevista ela fala 
sobre os direitos coletivos do consumidor, da atuação 
resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo com 
o advento do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros 
assuntos 

08h15 Reunião extraordinária 
virtual(V) 

CPI dos Crimes Cibernéticos 

09h00 Sessão ordinária Híbrida 
(V) 

Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h00 Com a palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o 
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Delegado Danilo Bahiense 

13h00 Reunião extraordinária 
virtual(V) 

Comissão Especial de Fiscalização da BR101 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Sessão ordinária Híbrida  Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o Delegado 
Danilo Bahiense  

18h30 Dedo de Prosa Andréia Delmaschio é autora do livro infanto-juvenil "Nas 
águas de Lia". Com uma história lúdica, a obra fala sobre 
amadurecimento emocional. Ela também publicou livros de 
crônicas, biografias e obras acadêmicas 

19h00 Som da Terra Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia mostra 
suas referências no rock dos anos 1980, 1990 e 2000 

19h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida 
argentina, uma culinária influenciada por europeus e 
indígenas, bem rica em proteína. Destaque para o famoso 
churrasco, as empanadas e o doce de leite 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência política no Brasil 

20h30 Parlamento Brasil Veja o que foi destaque nas Assembleias Legislativas do país 

21h00 Interesse Público Em Santa Catarina, MPF pede o retorno à prisão, de dois 
detentos que alegaram rico de contrair a COVID-19 devido 
superlotação nos presídios. Em Rondônia, depois de 
recomendação do MPF, prefeitura cria comissão para trocar 
nomes de escolas e logradouros públicos que homenageiam 
ex-presidentes da ditadura. No Rio de Janeiro projeto que 
prevê a construção de cento e setenta novas moradias está 
abandonado desde 2013. E ainda, MPF do Pará apura 
denúncia contra a Fundação Nacional do Índio, por organizar 
curso de forma ilegal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Mulherismo Africana 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é o Delegado 
Danilo Bahiense  

22h45 Sessão ordinária Híbrida  Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

 

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 

 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 24 DE 
NOVEMBRO DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(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 da ata e considero-a 
aprovada. 

Solicito à secretaria da comissão que 
encaminhe cópia para o deputado Dr. Emílio 
Mameri, o nosso vice-presidente e único 
membro efetivo da nossa comissão. Se ele tiver 
alguma emenda a propor, poderá fazê-la e, na 
próxima reunião, faremos as retificações 
necessárias. 

Peço à Leila, então, que faça a leitura do 
Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
E-mail da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico, 
com as informações semanais das ações 
realizadas pela Sesa no combate à Covid-
19, conforme ajustado na 6.ª Reunião 
Ordinária da Comissão de Saúde, por 
solicitação do excelentíssimo senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA 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 DA COMISSÃO - 
(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Não temos 
quorum ainda, estamos aguardando o Dr. 
Emílio. Dr. Emílio está com Covid, vamos ver se 
ele vai conseguir participar da reunião para 
poder deliberar sobre um assunto, que seria a 
reunião extraordinária, a pedido da senhora 
Josiane dos Santos, para receber a comunidade 
albina do estado e autoridades para debater 
Conceitos e Contextos da Pessoa Albina do 
Estado do Espírito Santo. 
 Na verdade, esse pessoal é muito 
abandonado e felizmente descobrimos, através 
de uma pessoa lá de Vila Velha, da Barra do 
Jucu, esse pessoal que precisa de uma atenção 
especial. 
 Bem, então, o que acontece? Nós vamos, 
então, fazer algumas comunicações enquanto 
aguardamos se o Dr. Emílio vai participar. 
 

 A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Doutor Hércules. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Pois, não. 

 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Ele mandou uma mensagem dizendo 
que está de licença, está de atestado por Covid. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Não deu para 
entender. 
 
 A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Dr. Emílio mandou uma mensagem 
dizendo que ele está de atestado, licença pela 
Covid. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370038003400340030003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 02 de dezembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 9 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(DOUTOR HÉRCULES - MDB) - Está. Então ele 
não virá, naturalmente. A gente entende 
perfeitamente. É uma doença terrível que 
realmente derruba as pessoas. Nós esperamos e 
fazemos votos que o Dr. Emílio fique bom logo 
para comparecer à nossa reunião. 
 A Comissão de Saúde estará fazendo 
uma reunião virtual, reunião extraordinária, no 
dia 02 de dezembro, quarta-feira, às 14h. Vamos 
receber a visita do doutor Rodrigo Aboudib 
Ferreira Pinto, médico pediatra, para discorrer 
sobre o tema: Teste do Pezinho Ampliado na 
rede pública de saúde de todo o país, por 
solicitação do Dr. Emílio Mameri. Então, vamos 
ter (Inaudível) às 14h, do dia 02 de dezembro, 
quarta-feira, portanto.  

A Comissão de Saúde estará recebendo, 
também em reunião virtual, no dia 08 de 
dezembro, terça-feira, às nove horas da manhã, 
por videoconferência, a visita da doutora 
Diovana Loriatto, procuradora da Assembleia, 
membro do Instituto Nacional da Atrofia 
Muscular Espinhal, Iname, para discorrer sobre 
o tema: Teste ampliado do pezinho, por 
solicitação desse deputado.  

A doutora Diovana, já estivemos com ela 
e mais outras pessoas na Secretaria de Saúde, 
mostrando ao secretário de Saúde a 
necessidade do Teste do Pezinho Ampliado. Ela 
é testemunha disso porque tem o Davi, seu 
filho, que está com cerca de oito anos e que tem 
AME, Atrofia Muscular Espinhal, e ela sabe 
muito bem do sofrimento dela, da família e 
também do Davi. Então é preciso que esse teste 
seja ampliado e possa descobrir, ainda no início 
da vida, cerca de cinquenta doenças que 
poderão ser evitadas e evitar muita complicação 
no futuro.  

A Comissão de Saúde também estará 
recebendo no dia 15 de dezembro, terça-feira, 
às nove horas da manhã, o senhor Luís Claudio 
Lorenzon, empresário, para discutir sobre o 
tema Nova Modalidade de Atendimento pelas 
Concessionárias de Serviço Público para 
Consumidores Autônomos Compartilhados, por 
solicitação também deste deputado, para falar 
sobre a importância de tratamento de esgoto 
compartilhado. 

 E já que não temos outro assunto a 
tratar hoje, vou falar um pouco mais sobre o 
que fizemos ontem aqui, depois da questão do 
enfrentamento do câncer infanto-juvenil. 
 Vou tirar a máscara para poder vocês 
entenderem melhor o que estou falando. 
 O câncer infanto-juvenil é um câncer que 
desestabiliza não só a família em casa, mas os 
familiares e, às vezes, até alguns vizinhos. 
 Participo dessa luta contra a doença 
destinando emendas parlamentares, ou seja, 
verba pessoal, para a Associação Capixaba 
Contra o Câncer Infantil - Acacci, e também para 
hospitais, além de cobrar melhorias na rede 
estadual de saúde. 
 Ao longo dos meus quatro mandatos, já 
destinei mais de seiscentos mil reais ao setor de 
Oncologia do Espírito Santo.  
 Tenho também orgulho de ser autor da 
Lei n.º 10.508/2016, que institui o Dia Estadual 
de Alerta para o Diagnóstico Precoce do Câncer 
Infanto-Juvenil no calendário oficial do Estado, a 
ser lembrado anualmente no dia 1.º de 
setembro. 
 O objetivo da nossa Frente Parlamentar 
de Enfrentamento ao Câncer Infanto-Juvenil é 
melhorar o atendimento, aproximando os 
gestores públicos e profissionais de saúde, além 
de reunir membros do Poder Público e da 
sociedade civil para debater sobre a assistência 
oncológica infanto-juvenil no Espírito Santo, 
com foco na prevenção de diagnóstico e 
tratamento. 
 O câncer infantil é aquele que se 
manifesta do nascimento até os quatorze anos 
de idade. Já a faixa etária do juvenil é 
considerado a partir dos quinze anos, com a 
variação do limite superior entre os estudos e 
instituições de tratamento, geralmente 
oscilando entre dezenove a vinte e um anos. 
 O câncer constitui a primeira causa de 
morte por doença entre um e dezenove anos de 
idade. Os três tipos de câncer mais comuns 
entre crianças e jovens são: leucemia, tumores 
do sistema nervoso central e os linfomas, por 
ordem de sequência. 
 Quero lembrar também que foi dito 
nessa reunião de ontem, reunião extraordinária 
pela frente parlamentar, que conversamos com 
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o fundador do Rio Grande do Sul e também com 
o presidente da Sociedade Brasileira de 
Oncologia Infanto-Juvenil do Rio de Janeiro, que 
falou também da necessidade de incrementar, 
de lutar mais pelo transplante de medula óssea.  
 Segundo o Instituto Nacional do Câncer - 
Inca, são estimados, aproximadamente, doze 
mil e quinhentos novos casos de câncer por ano 
em menores de dezenove anos. Desses, cerca 
de duzentos casos estariam aqui no Espírito 
Santo. 
 Naturalmente, esses dados não são 
precisos porque são móveis. Inclusive, o 
presidente também falou sobre essa variação de 
dados. 
 A maior incidência coloca o câncer 
infanto-juvenil como a principal causa de morte 
por criança na faixa de cinco a dezenove anos. E 
nós temos que evitar isso, pelo menos diminuir 
muito. 
 O Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória é a única Unidade de Assistência de Alta 
Complexidade - Unacon aqui no Espírito Santo. 
Só tem o Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória que atende crianças e adolescentes com 
câncer, provenientes do estado não só do 
Espírito Santo, mas, também, do leste de Minas 
Gerais e do Sul da Bahia. 
 O hospital recebe, em média, cento e dez 
novos casos/ano. Então, cerca de cento e dez 
casos, por ano, o Hospital Infantil aqui em 
Vitória recebe; e noventa e nove pacientes em 
quimioterapia e quatrocentos e vinte e sete em 
acompanhamento. Isso no momento. 
 Fiz um questionamento que houve a 
explicação do presidente e também do próprio 
Carlos Magno Bortolini e da doutora Cláudia 
também, do Hospital Infantil Nossa Senhora da 
Glória, porque o Rio Grande do Sul tem cerca de 
doze milhões de habitantes, e o Espírito Santo 
tem cerca de quatro milhões de habitantes, e só 
tem um Unacon, ou seja, um centro de 
tratamento oncológico. Levando em 
consideração o número de habitantes, sugeri 
que fosse construído também um Unacon no 
Sul, outro no Norte e Noroeste do estado. Eles 
explicaram que não tem necessidade disso. 
Seria muito melhor incrementar, melhorar o 
centro que temos aqui porque ele já pode 

atender Bahia, parte de Minas Gerais, Sul do 
estado do Espírito Santo e também Norte e 
Noroeste do Espírito Santo. A explicação, 
naturalmente, é explicação técnica, que não 
tenho como contestar, senão abraçar cada vez 
mais essa causa do enfrentamento do câncer 
infantojuvenil. 

Ao finalizar o tratamento os pacientes 
ainda são acompanhados por cerca de dez anos. 
Isso para detectar precocemente alguma 
recidiva da doença, que pode acontecer nesse 
período, e também para acompanhar os efeitos 
após o tratamento. Porque, naturalmente, têm 
efeitos colaterais que deixam, às vezes, o 
paciente numa situação difícil e tem que ser 
acompanhado. É importante destacar ainda a 
nossa atuação em prol do terceiro setor, além 
da criação da frente parlamentar atuando 
diretamente para que o Governo do Estado 
adotasse a Nota Premiada Capixaba. 

Falei muito sobre isso, o Robson também 
falou sobre a questão de você destinar parte do 
seu imposto de renda, que será enviado para o 
Ministério da Fazenda ou o Ministério da 
Economia, e você poderá deixar aqui para a 
Acacci ou outra entidade do terceiro setor. Nós 
nos inspiramos no exemplo do Paraná e 
conseguimos que, também no Espírito Santo, o 
consumidor ao solicitar a nota fiscal possa 
também contribuir para a instituição do terceiro 
setor e também para todos esses trabalhos de 
assistência social que estamos mostrando a 
vocês. Como seria isso? Você pede a sua nota e 
parte dessa arrecadação será levada para um 
caixa do Governo do Estado e, no final do 
exercício, o Governo do Estado fará um sorteio 
premiando essas entidades. É muito importante 
a gente auxiliar esse povo, que está muito sem 
padrinho. Se não for a luta da gente aqui na 
Assembleia mostrando que isso existe, ninguém 
sabe. Ninguém conhece a luta da Acacci e 
poucos conhecem a luta da Afecc e também de 
outras entidades que ajudamos: a Amaes, por 
exemplo, dos autistas, a Pollyana Paraguassú, 
que é uma luta muito importante; as Apaes, 
especialmente a Apae de Vila Velha, que 
também ajudo todo ano. Não podemos 
esquecer também da Unicep, União de Cegos de 
Vila Velha, que ajudamos também, meu querido 
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Carlos Ajur, um trabalho importante; o 
dependente químico, a Apadd, em Vila Velha; a 
Aaoca também, enfim; o Grupo de Oração, com 
padre Geraldo Magela, no Retiro do Congo. Então, 
todas essas entidades poderão ser premiadas com 
essa Nota Capixaba, que o Governo, a nosso 
pedido, enviou para nossa Casa e estamos 
aguardando a aprovação para ver (Inaudível) 
ainda este ano, para que o ano que vem essas 
entidades possam ser aquinhoadas, ser realmente 
premiadas com essa verba. 

Mais importante ainda, vou falar sobre 
isso, vou repetir, o Robson falou muito bem sobre 
isso, sobre você destinar parte do seu imposto de 
renda. Você não vai tirar nada do seu bolso. 
Aquilo que você iria pagar para o Ministério da 
Economia, em Brasília, você deixa aqui para as 
entidades, aqui para o Espírito Santo. Se você não 
quiser deixar para a Acacci, escolha outra da sua 
simpatia, que você ajuda, que você trabalha. 
Então, isso é muito importante. 

Muito bem! Quero perguntar ao doutor 
Edson se ele quer fazer alguma fala. Temos 
bastante tempo, Edson. Fique à vontade. 

O Edson é da nossa comissão, é 
odontólogo, tem colaborado muito com a 
Comissão de Saúde. Então, naturalmente, passo a 
palavra se você quiser fazer uso dela. 

 
 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - 
Agradeço, Doutor Hércules. Eu acho que essa 
destinação de parte do imposto, como o senhor 
estava falando, é muito importante. Eu acho que 
se a gente (Inaudível), a gente pode direcionar 
esse imposto a alguma entidade ou entidades que 
têm necessidade, que têm carência de verba. Eu 
acho importante, eu valorizo, eu parabenizo o 
senhor por essa iniciativa. É importante essa 
iniciativa. 
 É o que eu tenho a contribuir para este 
momento. Hoje teríamos acho que palestra sobre 
(Inaudível). Os convidados hoje não estão 
presentes… 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Edson, o seu som não está muito bom, eu 
não ouvi bem. Vê se você consegue melhorar um 
pouquinho.  
 
 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Espere 
aí. 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Agora melhorou, você falou mais próximo. 
 

 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Está 
bom. Eu parabenizei o senhor pela iniciativa aí da 
nota capixaba, (Inaudível) Nós podermos, durante 
o imposto, (Inaudível) destinar nossa parcela, 
nosso pagamento a uma entidade que necessita 
desse recurso, eu acho muito importante. São 
entidades que prestam um serviço importante à 
sociedade, à população capixaba, mas necessitam, 
carentes de verba para poder continuar a dar 
andamento a esse trabalho. (Inaudível) Excelente 
iniciativa, pelo apoio a essas entidades. É o que eu 
tenho… 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Obrigado, doutor Edson. É importante a 
gente fazer esse registro, doutor Paulo e doutor 
Julio. Muito obrigado. 
 Quero registrar também, doutor Paulo e 
doutor Julio, nossos dois procuradores, que estão 
neste momento nos dando apoio, fazer um elogio 
aqui, uma justiça à doutora Diovana, que é colega 
de vocês dois e é colega nossa aqui, na 
Assembleia, e é procuradora também. Doutora 
Diovana tem feito um trabalho maravilhoso. Essa 
luta do teste do pezinho ampliado, nós já 
estivemos com ela na Secretaria de Saúde 
cobrando do secretário de Saúde esse trabalho. 
Para quem não sabe, o teste do pezinho atual 
detecta cerca de seis doenças, aproximadamente 
seis doenças, e o teste do pezinho ampliado 
detecta cerca de cinquenta doenças. E custa um 
pouco mais, não custa tão caro. Isso é só 
determinação do poder público que nós 
precisamos. E tenho certeza de que o secretário 
Nésio ficou sensibilizado, e nós vamos voltar lá 
novamente. 

 O Ministério Público e a doutora Inês 
têm feito um trabalho muito bom cobrando das 
autoridades aquilo que o cidadão tem direito, 
porque, na verdade, o Ministério Público tem 
esse papel - de cobrar do poder público o direito 
do cidadão. E ela tem feito isso muito bem. 
 Quero fazer essa justiça e dizer que, 
doutora Diovana, nós temos um orgulho muito 
grande do seu trabalho não só aqui, na 
Assembleia, como procuradora, mas também com 
essa luta com o Davi, seu filho, que tem AME, que 
você luta há muito tempo. Então, eu faço esse 
registro. 
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 Também quero aproveitar e dizer o 
seguinte: a nossa luta aqui, nós estamos 
descobrindo coisas, depois de muitos anos, que 
nunca se falou aqui do terceiro setor. E felizmente 
eu criei a Frente Parlamentar do Terceiro Setor. E 
o que acontece? Têm aparecido algumas doenças, 
não só as doenças raras, igual AME, por exemplo, 
mas outras doenças que não são tão raras. 
Apareceu ultimamente albino. Os albinos, que têm 
um povo totalmente esquecido pelo poder 
público. E o poder público está devendo muito a 
essas pessoas. E nós já estamos criando a 
associação, já estamos fazendo a lei de utilidade 
pública para essas pessoas, que o poder público 
está devendo muito. Por exemplo: eles têm que 
usar filtro solar. E têm que usar muito. Eles têm 
que comprar, mas nem sempre têm recursos para 
isso. O poder público é obrigado a fornecer o filtro 
solar para eles. 
 Veio um aqui na nossa reunião, um albino. 
Ele já perdeu noventa por cento da visão. Por 
quê? Não foi logo no início contemplado com 
óculos. Ele tem que ter óculos também. Nas salas 
de aula, tem que ter um lugar especial para eles 
por causa da claridade. Então, nós também já 
estamos trabalhando. 

 Agora, apareceram também este mês os 
hemofílicos. Olha as dificuldades que essas 
pessoas têm. 
 Inclusive, amanhã é o Dia Internacional do 
Doador de Sangue. E nós temos que mostrar 
também a importância do doador de sangue. Você 
pode salvar até quatro pessoas com a doação de 
sangue. E você não vai sofrer nada. Não tem 
doença nenhuma. Você pode ir lá e, às vezes, você 
vai ser muito mais beneficiado do que aquele que 
vai receber o sangue, porque seu sangue vai ser 
examinado minuciosamente. Vai ser feita uma 
bateria de exames muito grande. E esse sangue só 
será transfundido para outra pessoa se você 
estiver em plena saúde. Se tiver alguma coisa, 
alguma doença que cursa silenciosamente, você 
será procurado e será tratado. Então, você só tem 
benefícios em doar sangue, além do ato de amor. 
 Bom, estamos chegando praticamente ao 
final da nossa reunião. Como eu tenho feito 
sempre aqui, eu vou fazer mais uma vez. Primeiro, 
lembrar que a dengue está aumentando. Estamos 
lembrando só da Covid. Esquecemos da dengue. 
Lembrar da chikungunya também. São parecidas. 
Então, é preciso que você atente para seus vasos 

dentro de sua casa, vasos de plantas. É preciso 
que você olhe o seu quintal, que olhe a sua rua, o 
seu bairro. Ajude isso aí porque dengue e 
chikungunya matam também. E principalmente 
chikungunya, no primeiro trimestre da gravidez, é 
muito grave para a criança que poderá nascer. 
Muito bem. Então, vamos olhar com cuidado e 
prestar atenção com a questão da dengue. 
 E com relação à Covid-19, nós não temos 
remédio ainda. Eu não quero discutir que tem um 
receitando isso, receitando aquilo. Eu não quero 
entrar nessa polêmica, mesmo porque eu não sou 
especialista. E eu quero fazer, por enquanto, 
recomendar a você, o que eu tenho feito é a 
máscara. Não deixar de usar a máscara. Eu retirei 
a máscara aqui porque eu estou sozinho aqui na 
minha sala agora. Usar sempre álcool em gel. 
Sempre que puder usar álcool em gel. Você vai 
fazer o distanciamento. Lavar as mãos sempre que 
possível. E se você puder ficar isolado, muito 
melhor ainda. Mas tem aqueles que têm que sair, 
têm que trabalhar, igual estou fazendo aqui. 
Então, você mantém esses hábitos. 
 Enquanto não tiver a vacina, essa vacina 
aqui é o nosso remédio. O nosso remédio é isso. 
Eu quero lembrar também que se você tiver febre 
alta, tosse seca, dificuldade de respirar, cansaço - 
que é muito parecido com dificuldade de respirar -
, fadiga também, diarreia, perda de paladar - você 
não está sentindo o gosto da alimentação -, perda 
do olfato - do cheiro, você não sente cheiro das 
coisas - e tiver também dor de cabeça, você vai 
procurar a unidade de saúde mais próxima, você 
vai procurar o seu médico. Você poderá estar com 
Covid-19, que é uma doença grave. E você logo 
procure seu médico para evitar que isso 
complique. 

 Muito bem. Então, estamos chegando ao 
final da nossa reunião, dando um abraço ao Dr. 
Emílio, que não tem faltado à reunião, mas, 
infelizmente, faltou a esta por causa da Covid, 
que, ainda com Covid, ele participou de algumas 
reuniões, mas agora, naturalmente, está um 
pouco mais prostrado. Nós mandamos um 
abraço para ele e recuperação mais breve 
possível. 
 Eu quero agradecer a Deus. 
 
 

 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Doutor 

Hércules! 
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 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Pois não. 
 
 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Não 
sei se é pertinente aqui o momento, mas é só uma 
solicitação. 
 Na reunião sobre o implante coclear, eu fiz 
uma sugestão sobre o credenciamento de 
empresas aqui no estado, para que se 
capacitassem para a manutenção dos aparelhos. E 
segundo a (Inaudível) tem que ir a São Paulo 
porque é lá que se faz, é lá que se coloca. Mas 
meu pensamento era justamente evitar o 
deslocamento das pessoas, já que o TFD é de um 
valor muito baixo e acaba tendo que a própria 
pessoa tirar dinheiro do bolso para complementar. 
Então minha ideia era essa. Não sei se foi 
pertinente. (Inaudível) tem alguma relevância? 
Porque seria excelente (Inaudível), várias 

empresas excelentes, empresas em 
eletroeletrônicos, talvez pudessem se capacitar 
para trazer esse tipo de trabalho para o próprio 
estado. Essa foi a minha colocação naquele dia. 
Não sei se é pertinente, mas foi nesse 
pensamento que eu (Inaudível). 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Doutor Edson, é o seguinte: existe a 
empresa, não existe o convênio com a Secretaria 
de Saúde. A empresa existe, mas é tudo particular. 
Então esse povo é muito penalizado. De qualquer 
forma, existem vários tipos de aparelhos, existem 
vários tipos de frequências, mais ou menos isso, 
que não é da minha praia isso aí. Mas existe esse 
pedido da Lourdilene, da Neuza, no sentido de 
que isso possa ser melhorado.  
 Nós vamos conseguir esse transplante. Ele 
está sendo feito, sim, esse implante coclear aqui 

no Hospital das Clínicas pelo SUS, mas é preciso 
fazer mais. O agendamento está muito tímido, 
muito pequeno ainda. 
 Nós já conseguimos, depois de muita 
luta, dez anos de luta, a questão da fenda palatina 
e lábio leporino, que estão sendo feitos no 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória pelo 
doutor Timóteo, realmente, um missionário nesse 
mister. Era feito lá no Instituto Meridional, 
Hospital Meridional, pela benevolência do doutor 
Benjamim, em total cortesia, e está sendo feito 
agora no Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória 
depois de muita luta. 

 Nós não vamos sossegar enquanto esses 
implantes não forem feitos aqui, e podem ser 
feitos. Infelizmente, só fazem no particular e 
através de convênios; custa em torno de sessenta 
mil reais. Isso, para o pobre, é muito caro, mas 
para o SUS é uma mixaria, uma ninharia isso. 
Mesmo porque a verba de saúde para o Estado, 
aqui, é de mais de dois bilhões e meio. Por 
exemplo, o que custa sessenta mil reais nesse 
volume de recurso? 
 Naturalmente, é recurso para tudo, mas 
temos que ter prioridades. Não se pode deixar as 
crianças surdas, que são poucas, não são tantas. 
Então, na verdade, Edson, nós vamos continuar 
nessa luta de ver essa possibilidade de a 
Secretaria de Saúde fazer convênio com essas 
empresas a fim de que isso seja feito aqui. Isso é 
um absurdo! 
 Conhecemos a Thalita. Acompanhamos 
Thalita há mais de dez anos. A Thalita é uma 
moça, filha da Lourdilene, que foi até campeã 
mundial, acho que em Viena, de futebol de salão 
para surdo, deficiente auditivo. Quando ela tem 
que fazer manutenção em Campinas, ela chega ao 
aeroporto de Campinas e aquele aparelho toca, o 
alarme toca, tem que parar e ir lá mostrar o 
aparelho. É uma humilhação, né? Muito ruim! 
 E nós temos que fazer isso aqui. Nós 
vamos conseguir, se Deus quiser, e Ele quer. 
Muito bem, estamos chegando, mais uma vez, ao 
final, Edson, vamos correr atrás disso também. 
 Eu quero agradecer a Deus por a gente 
estar aqui com saúde falando da saúde da 
população; agradecer ao meu gabinete; à 
Comissão de Saúde; à presidência da nossa Casa, 
ao deputado Erick Musso; à Diretoria das 
Comissões Permanentes, ao nosso querido Pedro 
Henrique, aos demais servidores também da 
Engenharia e Tecnologia, aos repórteres da TV 
Assembleia e à Taquigrafia, que anotou 
pacientemente toda a nossa fala. 
 E, agora, eu vou colocar a minha máscara, 
novamente, porque eu vou chamar meu pessoal 
para entrar no meu gabinete. 
 Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada nossa reunião, convidando todos para a 
próxima, que será às 9h da manhã da próxima 
terça-feira. Bom dia a todos! Vamos em paz e com 
Deus. Está encerrada a nossa reunião. 

 
  (Está encerrada a reunião) 
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