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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3541 
 

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, FLAVIA LEAL CASTRO, do cargo 
em comissão de Supervisor Geral de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código SGGRP, 
do gabinete do Deputado Marcelo Santos, por 
solicitação do próprio deputado, contida no 
processo nº 201192/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3542 

 
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, ELIANE BUTSKE, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201189/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3543 
 

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, GEREMIAS FERNANDES DE OLIVEIRA, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
201194/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3544 

 
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 RICARDO NUNES DE 
OLIVEIRA, para exercer o cargo em comissão de 
Supervisor Geral de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, no gabinete do 
Deputado Marcelo Santos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201193/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3545 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
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outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 8167/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 163/2020, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora 
VICTORIA LIMA DA SILVA FERNANDES, 
matrícula 210093, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 

de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3546 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 8168/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 164/2020, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora BRUNA 
BARROS DE SOUZA, matrícula 209742, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 

de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3547 
 

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, MARILISE LISANIA 
MATACHON, do cargo em comissão de 
Supervisor da Comissão de Justiça, código SCJ, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de outubro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3548 

 
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, MARILISE LISANIA MATACHON, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 

de outubro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 3549 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONSIDERANDO o disposto no inciso I 
do artigo 4º da Resolução nº 3.637, de 10 de 
dezembro de 2013, alterada pela Resolução nº 
6.877 de 05 de outubro de 2020. 
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RESOLVE: 
 
Art. 1º Designar o Excelentíssimo Senhor 
Deputado Marcelo Santos como Presidente da 
Escola do Legislativo “Antônio José Miguel Feu 
Rosa”.  
 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 de 
outubro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 706 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 

TORNAR INSUBSISTENTE, a Rescisão do 
Contrato de Complementação Educacional, 
publicada em 02/10/2020, do estagiário JOAO 
VICTOR BATISTA AMISTA.  
 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 07 de 
outubro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

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

 
PORTARIA Nº 707 

 
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, 
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor JOÃO PEDRO ALCÂNTARA DA SILVA, 
matricula 207931, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 148, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 20 (Vinte) dias, com início 
em 10/09/2020 e final em 29/09/2020, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de outubro 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 

 
PORTARIA Nº 708 

 
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, 
 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor DILMO CÉSAR MALAFAIA CASTRO, 
matricula 207878, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Um) dia, com início em 
05/10/2020 e final em 05/10/2020, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de outubro 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 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS 

 

PORTARIA Nº 709 
 

EDITAL Nº 001/2020 
PROMOÇÃO POR SELEÇÃO - CICLO 2020 

CARREIRA DE CONSULTOR PARLAMENTAR 
TEMÁTICO 

 

A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO - SGP/ALES, considerando as 
disposições contidas na Resolução nº 
3.418/2013, alterada pelas Resoluções nº 
3.499/2013, 4.058/2015, 5.128/2017 e 
6.874/2020, torna pública a realização de 
Promoção por Seleção - Ciclo 2020, para os 
servidores da carreira de Consultor Parlamentar 
Temático, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
 

1.1. A promoção é o instituto de 
desenvolvimento funcional do servidor titular 
de cargo efetivo organizado exclusivamente em 
classes. 
 
1.2. A promoção será realizada mediante as 
condições estabelecidas neste Edital e 
dependerá da participação do servidor, por 
meio de inscrição voluntária. 
 

1.3. Os servidores aptos a concorrerem à 
Promoção por Seleção - Ciclo 2020 - são os 
constantes no Anexo Único deste Edital. 
 

1.4. Deverão ser observados todos os casos de 
impedimento de participação na promoção por 
seleção. 
 

2. DOS REQUISITOS 
 

2.1. Para concorrer à promoção por seleção o 
servidor deverá preencher os seguintes 
requisitos: 
 
2.1.1. Permanecer na classe inferior a que 
concorre pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos 

de efetivo exercício, nos termos do art. 166 da 
Lei Complementar nº 46/1994. 
 
2.1.2. Ter 05 (cinco) avaliações de desempenho 
individual válidas, observado o disposto no art. 
38 da Resolução nº 3.418/2013. 
 
2.1.3. Para os servidores públicos em mandato 
classista no interstício promocional, serão 
exigidas no mínimo 02 (duas) avaliações de 
desempenho válidas, nos termos do § 1º do art. 
35 da Resolução nº 3.418/2013. 
 
2.2. Não poderá concorrer à promoção por 
seleção o servidor que estiver afastado de seu 
cargo, até a homologação do resultado final, em 
virtude de: 

 
2.2.1. penalidade disciplinar prevista no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Espírito Santo - Lei Complementar nº 
46/1994; 

 
2.2.2. licença para trato de interesses 
particulares; 
2.2.3. prisão, mediante sentença transitada em 
julgado; 
 
2.2.4. afastamento para atividade fora do Poder 
Legislativo Estadual; 
 
2.2.5. afastamento para exercício de mandato 
eletivo, nos termos do art. 38 da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
 
3. DAS VAGAS 
 
3.1. O orçamento disponível para a promoção 
por seleção é de 2,5% (dois e meio por cento) 
sobre a verba utilizada para remunerar o 
conjunto dos servidores ativos da carreira 
submetida ao processo, garantindo no mínimo a 
promoção de 50% (cinquenta por cento) dos 
servidores aptos. 
 
3.2. Após o cálculo do percentual 2,5% (dois e 
meio por cento) e de 50% (cinquenta por cento) 
dos servidores aptos, será utilizado o critério 
que representar o maior número de vagas. 
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4. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 
4.1. Para a pontuação na promoção por seleção 
serão considerados os critérios abaixo: 
 
4.1.1. avaliação de desempenho individual; 
 
4.1.2. participação em atividade de capacitação 
e qualificação profissional; 
 
4.1.3. atuação não remunerada em comissão, 
comitê ou conselho; 
 
4.1.4. atuação não remunerada na gestão e 
fiscalização de contratos. 
 
4.2. Avaliação de Desempenho Individual. 
 
4.2.1. Para o processo de promoção por seleção 
será considerada a média aritmética das 05 
(cinco) últimas avaliações de desempenho 
válidas, realizadas no interstício promocional. 
 
4.3. Atividades de capacitação e qualificação 
profissional. 
4.3.1. Será considerada a participação em 
atividade de capacitação e qualificação 
profissional, desde que atenda os seguintes 
critérios: 
 
4.3.1.1. os cursos de longa duração, com mais 
de 360 (trezentas e sessenta) horas, regulares 
na forma da lei, que tenham correlação com as 
áreas de interesse do Poder Legislativo ou com a 
área de atuação do servidor. 
 
4.3.1.2. as capacitações e qualificações de curta 
duração, de pelo menos 08 (oito) horas, 
validadas quanto ao reconhecimento pelo 

mercado e quanto à correlação com as áreas de 
interesse do Poder Legislativo ou com a área de 
atuação do servidor. 
 
4.3.1.3. as capacitações e qualificações de curta 
duração, oferecidas pela Escola do Legislativo 
Antônio José Miguel Feu Rosa, validadas quanto 
à correlação com as áreas de interesse do Poder 
Legislativo. 

 
4.3.2. O limite máximo para a soma da 
pontuação em capacitação e qualificação é de 
100 (cem) pontos por interstício promocional. 
4.3.3. Somente serão pontuados os 
comprovantes de aprovação ou realização de 
cursos datados no período abrangido pelo 
interstício promocional. 

 
4.3.3.1. Os cursos acadêmicos realizados pelo 
servidor antes da vigência da Resolução nº 
3.418/2013 serão considerados somente na 1ª 
(primeira) promoção por seleção, e desde que 
apresente correlação com as áreas de interesse 
do Poder Legislativo ou com a área de atuação 
do servidor, e desde que também o título não 
tenha sido utilizado para fins de evolução na 
carreira ou para a obtenção do benefício de 
incentivo educacional, de que trata a Lei nº 
8.950/2008. 

 
4.3.4. A pontuação das capacitações e 
qualificações de curta duração está limitada à 
realização de 160 (cento e sessenta) horas por 
ano. 

 
4.3.5. A pontuação a ser considerada para fins 
de capacitação e qualificação profissional é a 
constante da tabela abaixo: 

 

Curso adicional ao apresentado no ingresso Comprovante Pontuação 

Graduação - Licenciatura ou Tecnólogo. 
Diploma de Licenciatura ou 
Tecnólogo. 

20 pontos. 

Graduação - Bacharelado. Diploma de Bacharelado. 40 pontos. 

Pós-graduação lato sensu à distância com 
carga horária mínima de 360h. 

Certificado de conclusão. 30 pontos. 

Pós-graduação lato sensu presencial com 
carga horária mínima de 360h. 

Certificado de conclusão. 30 pontos. 
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Pós-graduação strictu sensu (Mestrado 
Profissional, Mestrado, Doutorado ou Pós-
Doutorado). 

Diploma. 60 pontos. 

Capacitações e qualificações de curta 
duração. 

Certificado de realização. 0,1 ponto por hora. 

 
 
4.4. Atuação não remunerada em comissão, 
comitê ou conselho. 

 
4.4.1. Será considerada no processo de 
promoção por seleção a atuação não 
remunerada em comissão, comitê ou conselho, 
que tenha sido normatizada por Lei, Resolução 
ou Ato da Mesa Diretora. 

 
4.4.2. O limite máximo para a soma da 
pontuação em atuação não remunerada em 
comissão, comitê ou conselho é de 100 (cem) 
pontos por interstício promocional, sendo 

limitado a 20 (vinte) pontos, no máximo, por 
ano. 
 

4.4.3. Somente será considerada a atuação não 
remunerada desempenhada durante o 
interstício promocional. 
 

4.4.4. Somente será pontuada a atuação que 
esteja devidamente certificada pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas. 
 

4.4.5. A pontuação a ser considerada para fins 
de atuação não remunerada em comissão, 
comitê ou conselho é a constante da tabela 
abaixo: 

 

Temporalidade do Grupo de trabalho Papel no grupo Pontuação 

Permanente 
Titular 1,65 ponto a cada mês de participação 

Suplente 0,5 ponto a cada mês de participação 

Não Permanente 
Titular 1,65 ponto a cada mês de participação 

Suplente 0,5 ponto a cada mês de participação 

 
4.5. Atuação não remunerada em gestão e 
fiscalização de contrato. 

 
4.5.1. Serão consideradas no processo de 
promoção por seleção as atuações em gestão e 
fiscalização de contrato não remuneradas. 

 
4.5.2. O limite máximo para a soma da 
pontuação em atuação em gestão e fiscalização 
de contrato é de 100 (cem) pontos por 
interstício promocional, sendo limitado a 20 
(vinte) pontos, no máximo, por ano. 

 

4.5.3. Somente será considerada a gestão e 
fiscalização de contrato desempenhada durante 
o interstício promocional. 
 

4.5.4. Somente será pontuada a atuação em 
gestão e fiscalização de contrato que esteja 
devidamente certificada pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas. 
 

4.5.5. A pontuação a ser considerada para fins 
de atuação não remunerada em gestão e 
fiscalização de contrato é a constante da tabela 
abaixo: 

Duração do Contrato Papel Pontuação 

Igual ou superior a um ano 
Titular 1,65 ponto a cada mês de gestão/fiscalização 

Suplente 0,5 ponto a cada mês de gestão/fiscalização 
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Inferior a um ano 
Titular 1,65 ponto a cada mês de gestão/fiscalização 

Suplente 0,5 ponto a cada mês de gestão/fiscalização 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
REFERENTE AOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
 

5.1. Para concorrer à Promoção por Seleção - 
Ciclo 2020, o servidor interessado que 
preencher os requisitos necessários à promoção 
deverá inscrever-se através do Formulário de 
Inscrição para Promoção por Seleção - FIPS, 
disponível na Intranet do site oficial da ALES 
(www.al.es.gov.br). 

 
5.2. Junto ao formulário de inscrição o servidor 
apto a concorrer à promoção por seleção deverá 
apresentar toda a documentação necessária à 
avaliação dos requisitos de que tratam os itens 
2.1 e 4.1 deste Edital. 
5.3. Não serão conhecidos documentos 
entregues fora do prazo. 
 
5.4. O servidor que não figurar na lista de 
servidores aptos a concorrer à promoção por 
seleção, na forma do Anexo Único deste Edital, 
poderá apresentar o FIPS, comprovando o 
preenchimento dos requisitos necessários à 
promoção por seleção. 
 
6. DAS INSCRIÇÕES 
 
6.1. As inscrições dos candidatos à promoção 
por seleção serão recebidas pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação 
do Grupo de Direitos e Vantagens, em até 15 
(quinze) dias úteis a contar da data de 
publicação deste Edital. 
 
6.2. A Secretaria de Gestão de Pessoas 
encaminhará os processos de promoção para a 
Comissão Permanente de Promoção - CPP em 
até 10 (dez) dias úteis do encerramento das 
inscrições para promoção por seleção. 
 
7. DO RESULTADO 
 
7.1. A pontuação para promoção por seleção 
será apurada segundo a fórmula: 

Tfp = (Mp1 x 0,50 + Tp1 x 0,34 + Tp2 x 0,08 + 
Tp3 x 0,08) 

 
Sendo: 
 

Mp1 = Média aritmética das 05 (cinco) últimas 
avaliações de desempenho válidas; 
 
Tp1 = Total de pontos em capacitação e 
qualificação; 
 
Tp2 = Total de pontos em atuação não 
remunerada em comissão, comitê ou conselho; 
 
Tp3 = Total de pontos em gestão e fiscalização 
de contrato não vinculado a pagamento direto 
de gratificação; 
 
Tfp = Total final de pontos. 
 

7.2. Não será considerado número fracionado, 
arredondando-se para cima se o algarismo da 1ª 
(primeira) casa decimal for igual ou superior a 
05 (cinco). 
 

7.3. Após a apuração da promoção por seleção 
será publicado resultado preliminar contendo 
relação nominal de todos os servidores que 
concorreram no ciclo promocional, ordenados 
com os valores decrescentes das notas finais do 
processo de promoção, observados os critérios 
de desempate deste Edital. 
 

7.4. A CPP publicará o resultado preliminar no 
Diário do Poder Legislativo em até 10 (dez) dias 
úteis do recebimento dos respectivos processos 
de promoção por seleção. 
 
8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 
8.1. Para fins de desempate no processo de 
promoção por seleção serão apurados, 
sucessivamente: 
 
8.1.1. a maior média obtida nas avaliações de 
desempenho individual, no interstício 
promocional; 
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8.1.2. a maior pontuação obtida em atividades 
de capacitação e qualificação profissional; 
 
8.1.3. a maior pontuação obtida em comissão, 
comitê e conselho não remunerado, no 
interstício promocional; 
 
8.1.4. a maior pontuação obtida em gestão e 
fiscalização de contrato não remunerado, no 
interstício promocional; 
 
8.1.5. o maior número de dias efetivamente 
trabalhados, nos termos do art. 166 da Lei 
Complementar nº 46/1994; 
 
8.1.6. o maior tempo de serviço na carreira. 
 
9. DOS RECURSOS 
 
9.1. O servidor poderá interpor recurso contra o 
resultado preliminar da promoção por seleção, 
no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a 
contar da data de sua publicação no Diário do 
Poder Legislativo. 
 
9.2. O servidor deverá fazer o recurso por meio 
do formulário Recurso da Promoção por Seleção 
- RPS, disponível na Intranet do site oficial da 
ALES (www.al.es.gov.br). 
 
9.3. O recurso contra o resultado preliminar da 
promoção por seleção será dirigido à CPP e 
decidido pela Mesa Diretora da ALES, no prazo 
de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados 
do seu recebimento, admitida apenas uma 
prorrogação por igual prazo, em face de 
circunstâncias excepcionais, devidamente 
justificadas. 
 
9.4. A CPP poderá reconsiderar a sua decisão 
diante do recurso apresentado, em não o 

fazendo, encaminhará o recurso à Mesa 
Diretora no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
 
9.5. Não será conhecido o recurso interposto 
fora do prazo. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
10.1. Os pontos referentes aos critérios 
promocionais serão computados no ano em que 
se implementar o direito, exceto o estabelecido 
no item 4.3.3.1. 
 
10.2. A pontuação final máxima da promoção 
por seleção é de 100 (cem) pontos por 
interstício promocional. 
 
10.3. A pontuação excedente ao limite anual 
estabelecido nos critérios de pontuação não 
será reaproveitada. 
 
10.4. Os prazos serão computados excluindo-se 
o dia do início e incluindo-se o dia do 
vencimento. 
 
10.5. Em qualquer caso, quando o 
procedimento regulamentado neste Edital 
suscitar controvérsia jurídica, o processo de 
promoção será analisado pela Procuradoria 
Geral da ALES, antes de ser submetido à análise 
da Mesa Diretora. 
 
10.6. A homologação do resultado final será 
feita por Ato da Mesa Diretora a ser publicado 
no Diário do Poder Legislativo, após a conclusão 
do processo de promoção por seleção. 
 

Vitória/ES, 07 de outubro de 2020. 
 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
ANEXO ÚNICO 

Servidor apto a concorrer à Promoção por Seleção - Ciclo 2020, conforme item 1.3 deste Edital 
 

Cargo Matrícula Servidor Classe Atual 

Consultor Parlamentar Temático 202785 Eduardo Pinho Carpes II 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 08.10.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV No programa Dia de Campo na TV vamos falar sobre a desmama racional que 
diminui o estresse causado pela separação e melhora o bem-estar animal 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência política no Brasil 

01h15 Interesse Público Força tarefa Lava Jato no RJ é vencedora do oitavo prêmio República de 
Valorização do Ministério público federal. Em Aracajú, após pedido do MPF, 
justiça paralisa obras de habitação para proteger árvore símbolo de Sergipe e 
ainda, MPF acompanha de perto as obras de rodovia concedida à iniciativa 
privada no Triângulo Mineiro 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

03h05 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

04h20 Reunião extraordinária virtual Comissão de Finanças 

04h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

05h50 Reunião virtual  Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça os estudos desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa Amazônia 
Ocidental, que torna a produção de piscicultura mais sustentável. Conheça 
também o Açaí BRS Pai D’Égua que produz o ano todo e apresenta rendimento 
de poupa maior 

07h30 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. 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 
tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 
alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 
reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São 
contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um projeto e de quem teve 
que empreender por necessidade 

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

10h00 Audiência virtual (V) Frente Parlamentar em Defesa do Cumprimento dos Planos Nacional e 
Estadual de Educação 

12h00 Com a Palavra O deputado Dary Pagung (PSB) fala de sua história política, de seu trabalho na 
Assembleia Legislativa do ES e das perspectivas do cultivo de oliveiras em 
regiões montanhosas do 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 A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do Lagarto, ganhou uma 
lenda cheia de magia. O escritor Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A 
lenda do lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra traz aspectos 
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da geografia, economia e cultura local 

13h30 Conexão Ciência  Conexão Ciência debate os avanços da tecnologia para o zoneamento agrícola 
de risco climático. O entrevistado é o pesquisador da Embrapa Ary Fortes 

14h00 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em 
tempo de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para 
alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta 
reportagem apresenta os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São 
contadas, ainda, histórias de quem sonhou iniciar um projeto e de quem teve 
que empreender por necessidade 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Tribunal de Contas do ES Acompanhe os trabalhos da Corte de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra O deputado Dary Pagung (PSB) fala de sua história política, de seu trabalho na 
Assembleia Legislativa do ES e das perspectivas do cultivo de oliveiras em 
regiões montanhosas do Espírito Santo 

18h30 Dedo de Prosa A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do Lagarto, ganhou uma 
lenda cheia de magia. O escritor Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A 
lenda do lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra traz aspectos 
da geografia, economia e cultura local 

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 Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de Boteco", 
que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, também lembra um 
ambiente democrático, de descontração e, quase sempre, uma reunião entre 
amigos. Vamos entrevistar, inclusive, criadores de pratos campeões de festival 
com esse tema 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana debate a publicidade infantil 

21h00 Interesse Público MPF em Pernambuco expediu recomendação pedindo a padronização dos 
dados dos recursos da saúde. Com o apoio do MPF poder de concessão de 
florestas públicas volta a ser exclusivamente do Ministério do Meio Ambiente, 
e ainda, Live com expressão racista é retirada das redes sociais opôs 
recomendação do MPF do Rio Grande do Sul 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Estudos africanos 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra O deputado Dary Pagung (PSB) fala de sua história política, de seu trabalho na 
Assembleia Legislativa do ES e das perspectivas do cultivo de oliveiras em 
regiões montanhosas do 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 A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do Lagarto, ganhou uma 
lenda cheia de magia. O escritor Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A 
lenda do lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra traz aspectos 
da geografia, economia e cultura local 

23h45 Sabores Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de Boteco", 
que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, também lembra um 
ambiente democrático, de descontração e, quase sempre, uma reunião entre 
amigos. Vamos entrevistar, inclusive, criadores de pratos campeões de festival 
com esse tema 
 

 

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 

 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 29 DE SETEMBRO DE 2020. 

 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Alexandre Xambinho, 
Bruno Lamas, Dary Pagung, 
Delegado Danilo Bahiense, Erick 
Musso, Luciano Machado, Sergio 
Majeski e Torino Marques; 
registraram presença virtual os 
senhores deputados Capitão 
Assumção, Carlos Von, Coronel 
Alexandre Quintino, Delegado 
Lorenzo Pazolini, Doutor 
Hércules, Doutor Hudson Leal, 
Dr. Emílio Mameri, Dr. Rafael 
Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Enivaldo dos Anjos, 
Euclério Sampaio, Gandini, Iriny 
Lopes, Janete de Sá, Marcelo 
Santos, Marcos Garcia, Pr. 
Marcos Mansur, Raquel Lessa, 
Renzo Vasconcelos, Theodorico 
Ferraço e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Três horas em ponto na capital do 
Espírito Santo. Muito obrigado pela presença 
dos telespectadores que nos assistem neste 
exato momento na TV Assembleia, os 
deputados que fazem parte aqui da nossa 
plenária híbrida, deputados presentes, 
deputados também presentes mas em suas 
residências.  

Boa tarde a todos e a todas!  
Havendo quorum, invocando a proteção 

de Deus, declaro aberta esta sessão e convido o 
deputado Delegado Danilo Bahiense para 
proferir um versículo da Bíblia.  

Todos em posição de respeito por favor! 
(Pausa) 

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
122:1) 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Glória a Deus! Glória a Deus! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Amém, glória a Deus! 

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme foi disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa. 

Eu queria perguntar se algum deputado 
gostaria de pedir um minuto de silêncio nesta 
terça-feira? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Doutor Hércules? 
Nós não estamos ouvindo V. Ex.ª, Doutor 

Hércules. Tentar abrir o microfone. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Agora está certo? 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Agora está certo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - Pois 

bem, presidente, eu quero requerer um minuto 
de silêncio pelo falecimento de Elder Luiz, mais 
conhecido por Alemão, lá da Barra do Jucu. Ele 
era professor de bodyboarding do projeto 
Instituto Neymara Carvalho.  

Então, nosso querido Alemão foi muito 
cedo e nós pedimos um minuto de silêncio pelo 
seu passamento. 

Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - De nada, deputado Doutor Hércules. 
Mais algum deputado gostaria de pedir? 

(Pausa) 
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Deputado Luciano Machado! Não? 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, pela 
ordem. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Alguém...?  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Deputado Torino! 
Deputado Lorenzo Pazolini. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Lorenzo Pazolini, é que o 
microfone de V. Ex.ª está bem baixinho. Tenta 
dar uma olhada aí no microfone, de repente o 
microfone aí que está baixo mesmo.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Melhorou, excelência? 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Melhorou, melhorou bastante. 
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Então, presidente, eu 
gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo 
brutal assassinato de quatro jovens ontem, no 
Parque de Santo Antônio, aqui na nossa capital 
Vitória, lamentar pelo luto e externar o nosso 
sentimento de profundo pesar às quatro 
famílias desses jovens que foram covardemente 
exterminados aqui na capital, no bairro Santo 
Antônio, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok. 
 Mas algum deputado gostaria de pedir 
um minuto de silêncio? (Pausa)  

Às três horas e três minutos, a pedido do 
deputado Doutor Hércules, também deputado 
Lorenzo Pazolini, vamos fazer um minuto de 
silêncio nesta tarde de terça-feira.  

Todos em posição de respeito. Muito 
obrigado. (Pausa) 

 

(A Casa presta a homenagem) 
 
Obrigado, senhoras e senhores. 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) - Pela 
ordem, senhor presidente! Eu queria propor a 
inversão da pauta. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental, mas eu peço aprovação 
dos deputados.  

Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada a inversão da pauta. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) - Com o voto contrário, senhor 
presidente. Capitão Assumção. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Capitão Assumção. (Pausa) 
Contra o voto do Capitão Assumção. Ok, 

está registrado aqui nos nossos computadores. 
Primeira parte do Expediente, para 

simples despacho. 
 
1. Mensagem n.º 022/2020, do 

governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 608/2019, de autoria 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
obriga o Serviço de Proteção ao Crédito - SPC, a 
Centralização de Banco S/A - SERASA e 
quaisquer outros bancos de dados, a retirar o 
nome do cidadão da relação de cadastro 
negativo, no prazo máximo de 48 horas, após a 
confirmação do pagamento do débito. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98153&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/98153-
145057151528092020-assinado.pdf#P98153 

 
Ciente. À Comissão de Justiça. 

 
2. Mensagem n.º 023/2020, do 

governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 066/2019, de autoria 
do deputado Doutor Hércules, que Declara de 
Utilidade Pública o Instituto Neymara Carvalho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98154&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/98154-
145425573928092020-assinado.pdf#P98154 

 
Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
3. Mensagem n.º 024/2020, do 

governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 450/2020, de autoria 
do deputado Doutor Hércules, que veda às 
instituições financeiras a cobrança de parcelas 
relativas ao financiamento de veículos 
escolares enquanto as aulas presenciais nas 
instituições de ensino estiverem suspensas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98155&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/98155-
145745683928092020-assinado.pdf#P98155 

 
Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
4. Mensagem n.º 025/2020, do 

governador do Estado, encaminhando veto 
parcial ao Projeto de Lei n.º 058/2019, de 
autoria do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que altera a Lei n.º 10.690, de 05 de 
julho de 2017, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as empresas prestadoras de 
serviços, quando solicitadas a comparecer nos 
endereços residenciais ou comerciais de seus 
consumidores, informarem previamente sobre 
os dados do funcionário habilitado a realizar o 
serviço no local. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98157&arquivo=Arq
uivo/Documents/MV/98157-
151104154228092020-assinado.pdf#P98157 

 
À Comissão de Justiça. 

 
5. Mensagem n.º 136/2020, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 464/2020, que introduz alterações na 
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, que 

dispõe sobre operações realizadas no âmbito 
do Regime Aduaneiro Especial de Exportação e 
de Importação de Bens Destinados às 
Atividades de Pesquisa e de Lavra das Jazidas 
de Petróleo e de Gás Natural - REPETRO-SPED. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97364&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/97364-
183029851827082020-assinado.pdf#P97364 

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Ciência e Tecnologia e, também, de Finanças. 

 
6. Mensagem n.º 157/2020, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
e Lei n.º 506/2020, que autoriza o Poder 
Executivo a prestar contragarantia à garantia 
oferecida pela União em operação de crédito 
externo a ser celebrada entre o Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - 
BANDES e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID), no âmbito do 
Programa Global de Crédito para a Defesa do 
Setor Produtivo e o Emprego no Estado, até o 
valor de até US$ 30.000.000,00 (trinta milhões 
de dólares dos Estados Unidos da América) e 
estabelece outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98055&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98055-
172020510524092020-assinado.pdf#P98055 

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

 
7. Mensagem n.º 082/2020, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 062/2020, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98118&arquivo=Arq
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uivo/Documents/MR/98118-
100847441928092020-assinado.pdf#P98118 

 
Ciente. Ao deputado Sergio Majeski, por 

cópia eletrônica. 
 
8. Mensagem n.º 083/2020, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 063/2020, 
do deputado Vandinho Leite. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98119&arquivo=Arq
uivo/Documents/MR/98119-
101430755028092020-assinado.pdf#P98119 

 
Ciente. Ao deputado Vandinho Leite, por 

cópia eletrônica. 
 
9. Mensagem n.º 084/2020, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 064/2020, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98120&arquivo=Arq
uivo/Documents/MR/98120-
102114240228092020-assinado.pdf#P98120 
 

Ciente. Ao deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, por cópia eletrônica. 

 

10. Mensagem n.º 085/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 067/2020, 
do deputado Vandinho Leite. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98120&arquivo=Arq
uivo/Documents/MR/98120-
102114240228092020-assinado.pdf#P98120 
 

Ciente. Ao deputado Vandinho Leite, por 
cópia eletrônica. 

 
11. Mensagem n.º 086/2020, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 

ao Requerimento de Informação n.º 068/2020, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=95131&arquivo=Arq
uivo/Documents/RQI/95131-
150141076802072020-assinado.pdf#P95131 

 
Ciente. Ao deputado Capitão Assumção, 

por cópia eletrônica. 
 
12. Mensagem n.º 087/2020, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 069/2020, 
do deputado Vandinho Leite. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98126&arquivo=Arq
uivo/Documents/MR/98126-
112258498828092020-assinado.pdf#P98126 

 
Ciente. Ao deputado Vandinho Leite, por 

cópia eletrônica. 
 

13. Mensagem n.º 088/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 070/2020, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98127&arquivo=Arq
uivo/Documents/MR/98127-
112744374228092020-assinado.pdf#P98127 

 

Ciente. Ao deputado Capitão Assumção, 
por cópia. 

 

14. Mensagem n.º 089/2020, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 061/2020, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98129&arquivo=Arq
uivo/Documents/MR/98129-
113044515228092020-assinado.pdf#P98129 
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Ciente. Ao deputado Sergio Majeski, por 
cópia eletrônica.  

 

15. Projeto de Lei n.º 514/2020, do 
deputado Bruno Lamas, que institui o Fundo de 
Modernização do Tribunal de Contas do Estado 
do Espírito Santo - FM TCE/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98112&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98112-
172532201125092020-assinado.pdf#P98112 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Infraestrutura e de Finanças. 

 

16. Projeto de Lei n.º 517/2020, do 
deputado Luciano Machado, que dispõe sobre 
a obrigatoriedade dos condomínios edilícios a 
comunicarem aos órgãos de segurança pública 
a ocorrência de casos de maus-tratos a 
animais, no Estado, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98132&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98132-
122435991228092020-assinado.pdf#P98132 

 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Meio Ambiente, de Segurança e de Finanças. 

 

17. Projeto de Lei n.º 518/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ficando as 
concessionárias e permissionárias que prestam 
serviço público de saneamento básico 
obrigadas a publicar nas plataformas digitais e 
meios de comunicação todo o processo 
realizado para tratamento do esgoto, no 
âmbito do Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98167&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98167-
162202523228092020-assinado.pdf#P98167 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Meio Ambiente, de Infraestrutura e de Finanças.  

18. Projeto de Lei n.º 519/2020, da 
deputada Janete de Sá, que institui o 
“Programa Estadual de Fomento ao Serviço de 
Radiodifusão Comunitária” e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98174&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98174-
200929303728092020-assinado.pdf#P98174 

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Ciência e Tecnologia e de 
Finanças.  
 

19. Projeto de Lei n.º 520/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
altera a Lei n.º 6.228, de 12 de junho de 2000, 
que institui normas específicas de 
responsabilidade, visando proporcionar 
segurança aos consumidores de serviços de 
natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária, bem como a terceiros que possam 
ser afetados por riscos decorrentes de tais 
atividades. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98180&arquivo=Arq
uivo/Documents/PL/98180-
231701875828092020-assinado.pdf#P98180 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Defesa do Consumidor e de Finanças.  

 
Segunda parte do Expediente, sujeito à 

deliberação. Às três horas e nove minutos.  

 
20. Requerimento de Urgência n.º 

156/2020, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 462/2020, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
134/2020, que introduz alterações na Lei n.º 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, alterando a 
alíquota de ICMS sobre as operações com óleo 
combustível marítimo. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003500330033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97682&arquivo=Arq
uivo/Documents/RU/97682-
114650265811092020-assinado.pdf#P97682 

 
Em votação.  
Os deputados e deputadas que aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado.  
 

21. Requerimento de Urgência n.º 
154/2020, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 464/2020, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
136/2020, que introduz alterações na Lei n.º 
7.000, de 27 de dezembro de 2001, dispõe 
sobre operações realizadas no âmbito do 
Regime Aduaneiro Especial de Exportação e de 
Importação de Bens Destinados às Ativiades de 
Pesquisa e de Lavra das Jazidas de Petróleo e 
de Gás Natural - REPETRO-SPED. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=97680&arquivo=Arq
uivo/Documents/RU/97680-
114217358911092020-assinado.pdf#P97680 

 
Em votação.  
As deputadas e os deputados que 

aprovam permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado.  
 

22. Requerimento de Urgência n.º 
165/2020, da Mesa Diretora ao Projeto de 
Resolução n.º 034/2019, de sua autoria, que 
dispõe sobre o procedimento de cobrança 
administrativa a ser adotado no acerto de 
contas em caso de desligamento de servidores 
com débito junto a Assembleia Legislativa do 
Estado.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98142&arquivo=Arq

uivo/Documents/RU/98142-
133046515828092020-assinado.pdf#P98142 

 
Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado.  
 

23. Requerimento de Urgência n.º 
167/2020, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 506/2020, 
oriundo de Mensagem Governamental n.º 
157/2020, que autoriza o Poder Executivo a 
prestar contragarantia à garantia oferecida 
pela União em operação de crédito externo a 
ser celebrada entre o Banco de 
Desenvolvimento do Espírito Santo S/A - 
BANDES e o Banco Interamericano de 
Desenvolvimento (BID) e estabelece outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98146&arquivo=Arq
uivo/Documents/RU/98146-
140107676128092020-assinado.pdf#P98146 

 

Em votação.  
Os deputados e deputadas que aprovam 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
 

Queridos amigos telespectadores, 
deputados e deputadas, do item 24 ao item 30, 
trata-se de indicações das senhoras e dos 
senhores deputados. 

 

24. Indicação n.º 1893/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para criar novos Parques Públicos 
Infantis que possuam características físicas e 
lúdicas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98098&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98098-
142412786125092020-assinado.pdf#P98098 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370033003500330033003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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25. Indicação n.º 1894/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para solicitar as concessionárias e 
permissionárias que prestam serviço público de 
saneamento básico a publicar nas plataformas 
digitais e meios de comunicação todo o 
processo realizado para tratamento do esgoto, 
no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98168&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98168-
162749774028092020-assinado.pdf#P98168 
  

26. Indicação n.º 1895/2020, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para disponibilizar a frota normal 
estipulada para os coletivos no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98170&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98170-
163744665928092020-assinado.pdf#P98170 
  

27. Indicação n.º 1896/2020, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para ampliação do 
quadro de policiais civis do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98171&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98171-
181742726228092020-assinado.pdf#P98171 
  

28. Indicação n.º 1897/2020, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para retorno imediato dos exames 
práticos de trânsito/provas práticas de direção 
veicular realizados - “in loco” - pelo CIRETRAN 
de Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98158&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98158-
151103138628092020-assinado.pdf#P98158 

29. Indicação n.º 1898/2020, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para impedimento do trânsito de 
veículos de transporte de cargas acima de 15 
toneladas, em especial: cana-de-açúcar e 
abacaxi, na ponte que liga o município de 
Presidente Kennedy ao município de São 
Francisco, no Estado do Rio de Janeiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98156&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98156-
150902763328092020-assinado.pdf#P98156 
  

30. Indicação n.º 1899/2020, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para reforçar o 
policiamento ostensivo na região de Santo 
Antônio, onde fica localizada a Ilha Doutor 
Américo de Oliveira, no município de 
Vitória/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=98182&arquivo=Arq
uivo/Documents/IND/98182-
080951994329092020-assinado.pdf#P98182 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 

  Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovadas.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Quem fala pela ordem?  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Capitão Assumção.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Capitão Assumção!  Pela ordem, Capitão 
Assumção! 
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O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Nos itens que o líder do Governo 
encaminhou os projetos do Governo, eu quero 
deixar registrado meu voto contrário, por 
gentileza.  

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente, eu gostaria de pedir ao deputado 
Capitão Assumção para rever os votos. São 
projetos importantes do Governo do Estado e 
para a sociedade. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Está registrado aqui o pedido contrário 
do voto do Capitão Assumção e, também, o 
pedido de voto a favor do deputado líder do 
Governo, Dary Pagung. 

Aprovadas todas as indicações.  
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Excelência, gostaria de 
justificar voto nas indicações.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Ok, deputado Lorenzo Pazolini. Três 
minutos para V. Ex.ª.  

São três horas e onze minutos. Muito 
boa tarde a todos! 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Boa tarde a todos e todas! 
Deputado Torino Marques, nosso 

presidente, senhoras e senhores parlamentares, 
eu gostaria de pedir ao Luciano que colocasse aí, 
na tela, que pudesse exibir, por favor, Luciano, a 
arte que foi encaminhada pela nossa assessoria. 
Por favor, Luciano! (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Lorenzo, o senhor encerrou 
sua fala, a fala de V. Ex.ª? Porque o áudio caiu 
aqui.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Sim, presidente! 
(Inaudível)  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É que está falhando aí. Desculpe!  

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - (Inaudível) colocasse a 
arte...   

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Quer falar o item, por favor! 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - (Inaudível) exibida aí, no 
painel (Inaudível) por favor, presidente!  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - O senhor queria as Indicações n.º 30 ... 
 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Vou justificar voto, 
presidente! Estou solicitando ao Luciano que 
exiba a arte que foi encaminhada pela 
assessoria para que seja exibida aí, no telão, por 
favor!  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Luciano?  
Ok, o senhor continua falando, é porque 

parou o áudio. Desculpe! Vou retornar o tempo 
de V. Ex.ª. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Ok. Já está no telão?  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ainda não. Espere aí!  

No telão, tem a minha fisionomia, agora.  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, repetir o item, por gentileza! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - E o que gostaria de pedir ao deputado 
Lorenzo Pazolini é que repetisse o item, porque 
falhou, está falhando bastante.  
 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - Salvo engano, deputado 
Hércules, é a última indicação que está na 
pauta. Eu não me recordo agora, mas é a última 
indicação.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É o item n.º 30. Vou ler o item n.º 30 
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todo, deputado Lorenzo Pazolini e deputado 
Hércules: item n.º 30, Indicação n.º 1899/2020, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, ao 
governador do Estado, para reforçar o 
policiamento ostensivo na Região de Santo 
Antônio, onde fica localizada a Ilha Doutor 
Américo de Oliveira, no município de Vitória/ES. 

Já está na tela agora.  

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, 
deputado Torino Marques, senhoras e senhores 
parlamentares, público que nos assiste através 
da TV Assembleia, servidores desta Casa. Ontem 
o município de Vitória assistiu a uma terrível 
tragédia, a uma chacina. Quatro jovens foram 
brutalmente assassinados e, antes de serem 
assassinados, eles foram filmados previamente 
às suas execuções. Um crime brutal, hediondo, 
que chocou toda a sociedade de Vitória. 

Mas esse fato não é só uma questão de 
Polícia, e a nossa análise deve ser muito maior. 
Eu apresento agora a V. Ex.ª, aos capixabas, 
especialmente às famílias vitorienses, um 
gráfico mostrando a razão de tudo isso. 

O orçamento da Assistência Social de 
Vitória, que em 2013 era de setenta milhões, 
em 2020 caiu para sessenta e dois milhões. 
Olhem bem o que aconteceu, senhoras e 
senhores deputados, a receita cresceu vinte por 
cento. Então, a receita chegou a quase dois 
bilhões de reais e o orçamento da Assistência 
Social diminuiu mais de dez por cento. Então, é 
um fato absolutamente lamentável. 
Paradoxalmente, nós tivemos o aumento da 
receita em mais de vinte por cento e a 
diminuição do investimento na Assistência 
Social. 

Política de Segurança Pública não se faz 
somente com agentes de segurança, policiais, 
guarda civil, bombeiros militares nas ruas. É 
muito mais do que isso. E nós começamos e a 
sociedade começa a entender o porquê dessa 
onda. 

Ontem, nós tivemos também a Avenida 
Leitão da Silva tomada e sitiada, e, ao mesmo 
tempo, uma chacina de quatro jovens na capital, 
quase que simultaneamente. O fruto disso, ou o 
resultado disso, tem como explicação, na 

verdade, essa ausência, e a retirada, a 
diminuição do orçamento da Assistência Social. 
Os jovens não estão tendo caminhos para 
seguir, e infelizmente seguem para o caminho 
errado, equivocado, o caminho do crime. 

Quando nós diminuímos o investimento 
na Assistência Social, são famílias que deixam de 
ser atendidas, são famílias que deixam de ter 
assistência, o acolhimento, o necessário amparo 
do estatal, amparo do poder público. Isso tudo 
resulta em crimes como esse. Isso tudo resulta 
na insegurança, na intranquilidade, no aumento 
dos índices de violência e furto, roubo, tráfico 
de drogas e homicídio. 

Então, é absolutamente lamentável, 
senhor presidente, uma capital do Estado, onde 
a receita cresceu mais de vinte por cento, o 
orçamento da Assistência Social ter diminuído 
tanto, de 2013, de setenta milhões, para 2020, 
sessenta e dois milhões. 

Esse é o nosso registro, senhor 
presidente, lamentando novamente o luto 
dessas famílias e nos solidarizando com todos os 
moradores da grande Santo Antônio, com esses 
familiares que, neste momento, passam por um 
momento tão difícil e que merecem, sim, o 
acolhimento, o carinho, a atenção do poder 
público. 

Agradeço, presidente. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 

 (Interrupção do áudio) 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Alô! Boa tarde, senhoras e senhores. 

Senhoras e senhores, nós tivemos um 
pequeno problema. Isso acontece nas melhores 
famílias, em qualquer momento de nossa vida o 
imprevisto sobrevém a todos. Eu, como fiz 
telejornal e rádio durante muito tempo, ao vivo 
acontecem essas coisas mesmo. Nossa plenária 
é ao vivo. 

Eu vou passar, então, aqui, para a Ordem 
do Dia, pelo computador. Nós tivemos um 
problema aqui no nosso áudio, mas isso é 
normal. 

Passamos, então, para a fase da Ordem 
do Dia. Todos me ouvem muito bem aí? (Pausa) 

Todos me ouvem muito bem? 
Deputados, deputadas, estão me ouvindo bem? 
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Está todo mundo me ouvindo bem? Façam aí o 
joinha igual ao deputado, meu querido amigo 
Marcelo Santos fez. Todos ouvindo. Então, os 
telespectadores também nos ouvem. 

Item número 1. Passamos, então, para a 
fase da Ordem do Dia, a pedido do deputado 
Luciano Machado, para inversão de pauta, com 
o apoio de todos os deputados que estão na 
plenária agora. 

Item 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 15/2020, 
da Mesa Diretora, que altera o inciso I, do art. 
4º da Resolução n.º 3.637. Na Comissão de 
Justiça o relator, o deputado Gandini, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão ordinária virtual do dia 23. O 
prazo é até o dia 30. 

Deputado Gandini, da Comissão de 
Justiça, pronto para mostrar o seu parecer oral, 
fazer o seu aparecer oral? 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Vou manter o pedido 
do prazo. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Do prazo. É regimental. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Pela 
ordem, senhor presidente! 

Nós não estamos compreendendo nada. 
Não dá para ouvir a fala de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Alô! Vocês me ouvem aí agora também 
por aqui? (Pausa) 

Estão me ouvindo também? Conseguem 
me ouvir? O som aqui da plenária nossa voltou. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Nós estamos te ouvindo, só que está dando 
muito eco no seu som, Torino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É porque está aberto aqui. Pode fechar o 
da Mesa aqui. Não! Vou deixar o Dorimar 
fechar. Fecha aí. Fechou? Está dando eco ainda? 
Não? Então, tá. 

No item número 1 o deputado Gandini, 
que é o presidente da Comissão de Justiça, se 
prevaleceu do prazo regimental. 

Passamos, então, para o item número 2. 
Item 2. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 472/2020, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
139/2020. 

Convoco, então, a Comissão de Justiça, 
deputado Gandini, para oferecer o parecer oral 
à matéria. 

Deputado Gandini? 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Vou convocar, então, 
a Comissão de Justiça e passar a relatoria ao 
deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Muito obrigado, deputado Gandini. V. Ex.ª me 
escuta bem? (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Estamos ouvindo bem. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Sim, deputado. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Muito obrigado. 
Então, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 

472/2020, oriundo da Mensagem 
Governamental de n.º 139/2020, que introduz 
alteração na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro 
de 2001, antecipando parcialmente a entrada 
do ICMS de mercadorias procedentes de outras 
unidades da Federação no território deste 
estado. 

Na verdade, senhor presidente, esta 
matéria propõe o seguinte: o novo regime 
proposto nesta lei prevê que, na entrada de 
mercadorias procedentes de outra unidade da 
Federação no território deste estado, possa ser 
exigida antecipação parcial de ICMS, que será 
recolhido pelo próprio adquirente. 

Na Bahia, por exemplo, já existe 
dispositivo semelhante, no art. 12-A, da Lei n.º 
7014, de dezembro de 96. Esse dispositivo já foi 
julgado constitucional pelo STF, através da ADI 
n.º 34260/Bahia. O que difere o artigo proposto 
daquele é que na Bahia o regulamento pode 
fazer execuções da sistemática de antecipação 
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parcial do imposto, enquanto esta proposta 
prevê que o nosso regulamento estabelecerá as 
mercadorias ou atividades econômicas sujeitas 
ao regime.  

Eu queria pedir ao presidente e ao 
deputado Euclério Sampaio, consultando 
também ao presidente da Assembleia em 
exercício, se poderíamos fazer em conjunto, por 
se tratar de um tema de importância enorme e, 
ao mesmo tempo, garantir os investimentos 
aqui no Estado do Espírito Santo. 

Se o presidente Gandini entender, 
consultar o presidente da Assembleia e o 
presidente da Comissão de Finanças, fazermos 
comissões reunidas. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Da minha parte, sim, 
Torino. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Agora o deputado Euclério, se o 
deputado Euclério estiver na plenária. Se não 
estiver, na falta do deputado Euclério, deputado 
Enivaldo dos Anjos. Enivaldo dos Anjos, para 
fazer comissão conjunta, a pedido do deputado 
Marcelo Santos, meu grande amigo. 

 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - Eu 
concordo, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Concorda? As duas comissões em 
conjunto. Justiça e Finanças. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Então, senhor presidente, muito obrigado. 
Tendo em vista uma matéria importante como 
esta, a medida objetiva instituir no Estado 
regime de antecipação de ICMS. Prevê que, na 
entrada de mercadorias, como eu havia dito 
antes, de outra unidade da federação, possa ser 
exigida antecipação parcial de ICMS. 

Diante disso, como relator das comissões 
reunidas, relato pela sua constitucionalidade, 
legalidade, boa técnica legislativa e, ao mesmo 
tempo, pela aprovação na Comissão de 
Finanças. E sugiro aos colegas deputados que 
votem favorável a esse relatório porque ele é 
muito importante para o nosso estado, e uma 

matéria que, naturalmente, carece uma 
tramitação mais veloz porque ela é importante 
para a nossa economia. 

Era isso, senhor presidente. É o nosso 
relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Torino, só 
para... V. Ex.ª me designou presidente das 
comissões reunidas ou o deputado Enivaldo? 
Fiquei na dúvida. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Foi em conjunto, né? O deputado 
Enivaldo aceitou. 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Nesse caso, como V. Ex.ª está presidindo a CCJ 
já, ele meramente anexou a Comissão de 
Finanças. V. Ex.ª é presidente das comissões 
reunidas. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Então vou colocar a 
matéria em discussão. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Gostaria 

de discutir, presidente 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputado Sergio Majeski gostaria de 
discutir, deputado Gandini. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Gostaria de me inscrever 
também. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Lorenzo 
Pazolini também. 

Mais algum deputado? (Pausa) 
Não. Então passo a palavra ao Sergio 

Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Então, 

presidente e demais parlamentares. Frente ao 
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relatório do deputado Marcelo Santos, entendo 
que existe uma validade para o Estado em 
propor esse projeto. No entanto, o projeto não 
diz quais setores que terão que fazer essa 
antecipação, e, pelo o que nós entendemos, 
uma vez estabelecida, as pessoas serão 
obrigadas a fazer essa antecipação. 

E, claro que para o Estado isso é positivo, 
você arrecadar antecipadamente, porque o 
ICMS, hoje, como funciona, geralmente? Eu 
vendo o produto e, a partir daí, arrecada-se, 
paga ao Estado. Por esse projeto, a antecipação 
será da forma em que aqueles que forem 
estabelecidos ali pelo Governo terão que 
antecipar. Quer dizer, antes de eu vender, vou 
ter que pagar ao Estado. 

Então assim, qual o benefício, se é que 
tem, que nós não conseguimos entender, qual o 
benefício que isso tem para aqueles segmentos 
que serão obrigados a antecipar esse valor? 
Para o Estado, já entendemos, é positivo 
mesmo. Agora, qual é o benefício e que 
critérios? Por que determinados setores serão 
estabelecidos que terão que antecipar o 
pagamento e outros não? Como o Governo 
pensa em estabelecer isso e que vantagens isso 
traz para aqueles que terão que fazer o 
pagamento antecipado? 

Então, eu gostaria que talvez, ou o líder 
do Governo ou o deputado Marcelo Santos, que 
relatou, enfim, alguém explicasse essa situação. 
Que critérios serão utilizados pelo Governo para 
estabelecer quais serão os segmentos e quais 
vantagens, uma vez que - não sei se me fiz claro 
- a pessoa vai ter que lançar mão de um 
dinheiro que ela ainda não tem, porque ela 
ainda não vendeu, ela ainda não negociou o seu 
serviço ou a sua mercadoria e ela terá que pagar 
o Governo. Então, que vantagem isso traz? 
Gostaria de um esclarecimento nesse sentido. 

Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Lorenzo 
Pazolini já fica aí o (Inaudível). 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Presidente 

Gandini, depois do deputado Pazolini o senhor 
me inscreve? 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok! 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, 
gostaria de (Inaudível) e logo em seguida 
(Inaudível) e aí faço o questionamento que eu 
também tenho e é semelhante ao do deputado 
Majeski. Aí já ficaria esclarecido e, caso seja 
suficiente, eu até abriria mão do uso da fala. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Senhor 

presidente deputado Gandini? Gostaria, 
primeiro, de dizer que não é toda a mercadoria 
que será implementada no momento. Vai ser 
implementado aos poucos.  

E quais as mercadorias? É a pergunta do 
deputado Sergio Majeski. Vai ser tratada no 
regulamento. Então esse regulamento 
estabelecerá as mercadorias e as atividades 
econômicas sujeitas ao regime.  

Então, não está tratando agora no corpo 
da lei, e, sim, depois, no regulamento. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcelo. 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Posso explicar? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - É 
porque, assim, eu entendi que não estão 
estabelecidos quais os segmentos. Mas, a minha 
questão é outra: Quais os critérios que o 
Governo irá adotar para dizer que vão ser esses 
e esses setores, ou esses e esses segmentos, ou 
essas e essas mercadorias? É essa a questão que 
não está clara. 

E a outra questão que questionei e que 
acho que é muito importante, é: Qual vantagem 
isso traz para aqueles que terão que 
desembolsar o ICMS antes mesmo de negociar 
os seus produtos?  

Acho que isso é importante e, inclusive, 
penso eu, deputado Dary, que já deveriam estar 
no projeto quais seriam esses segmentos e 
esses produtos, de tal forma que a gente 
votasse com segurança, entendendo claramente 
que isso traz benefícios para o Estado e isso não 
vai prejudicar ninguém. 
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Sei que é constitucional, sei que já 
entraram com ADI, o STF já considerou 
constitucional, sei que já existe na Bahia; todas 
essas questões já estão claras. O que não está 
claro, mais uma vez digo: Por que não veio já no 
projeto dizendo quais as mercadorias ou quais 
os segmentos, e se há benefícios para quem vai 
ter que antecipar esse pagamento? Eu acho que 
isso é muito importante! 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - É 
justamente... 

 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Deixa eu explicar aqui, deputado Dary e 
deputado Majeski. A pergunta dele é pertinente 
porque não é uma matéria tão simples de 
interpretar. 

Primeiro que essa legislação é para a 
indústria fora do Espírito Santo. Porque o 
Espírito Santo sofre hoje com as barreiras, e eu 
cito como, por exemplo, Bahia e Rio de Janeiro. 
Quando o Espírito Santo, a indústria capixaba, 
vende para a Bahia, tem uma barreira porque 
ela tem que antecipar a mesma coisa. Nós 
estamos criando o mesmo mecanismo e 
potencializando a indústria capixaba. Ou seja, 
quando a indústria fora do Espírito Santo vender 
(Inaudível) fazem essa barreira com a indústria 
capixaba. E (Inaudível) prestigia a indústria 
capixaba a se autopromover internamente, e 
uma concorrência igualitária com os demais 
Estados da Federação. É por isso que a cobrança 
antecipada... E quem vai cobrar, inclusive, isso, é 
quem está comprando: eu estou comprando da 
indústria do Rio de Janeiro, a indústria do Rio de 
Janeiro vai pagar antecipado esse percentual de 
ICMS à empresa que está comprando e ela vai 
ser a que vai arrecadar para o Estado do Espírito 
Santo. Ou seja, é o fortalecimento da nossa 
indústria, seguindo, inclusive, os mesmos 
critérios do regramento de ICMS dos outros 
Estados da Federação. 

É isso. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Lorenzo. 

 
O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 

(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, 

senhoras e senhores deputados, acompanhei 
atentamente o judicioso relatório do deputado 
Marcelo Santos e a matéria tem pertinência. 
Realmente há uma ADI julgada pela 
improcedência no estado da Bahia. Mas, 
deputado Marcelo, com todo respeito a V. Ex.ª, 
há uma questão aí e acho que precisamos 
entender e compreender e não tenho posição 
firmada ainda, quanto ao voto, por quê? A lei 
fala em poderá cobrar antecipadamente. E me 
parece que aí o verbo poderá traz um excesso 
de subjetividade. E penso que devemos firmar 
critérios (Inaudível).   

Não me parece o mais adequado manter 
o verbo poderá, porque isso vai ficar facultado a 
quem? Quem vai escolher? Quem vai decidir se 
a cobrança vai ser feita antecipadamente ou 
não? 

O verbo poderá me parecer não 
(Inaudível) administração pública. Fica 
(Inaudível) vamos assim dizer. (Inaudível) Na 
nossa respeitosa visão, seria um verbo 
(Inaudível) poderá, ele (Inaudível) quando vai 
ser cobrado antecipadamente (Inaudível) e 
quais os critérios para a cobrança (Inaudível).  

Nós precisamos estabelecer e entender 
esses critérios e entender as razões objetivas, 
ou seja, na administração pública não deve 
prevalecer as razões subjetivas. Ela leva ao 
aumento da arrecadação, mas terá que agir 
corretamente. Mas temos que nos preparar 
para o futuro, ou seja, não sabemos, 
eventualmente, algum dia, quais interesses 
estarão em jogo. 

Então, acho que o verbo mais adequado, 
deputado Marcelo, com todo o respeito a V. 
Ex.ª, seria o verbo deverá, e não o poderá. 

Agradeço, presidente (Inaudível). Fica 
aqui a nossa sugestão na forma de uma 
emenda, porque acredito que (Inaudível) 
legislação mais objetiva, mais clara e de amplo 
alcance (Inaudível) dúvida para o contribuinte, 
principalmente. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Presidente, pela ordem! Quero 
discutir também. 

 

O SR. DELEGADO LORENZO PAZOLINI - 
(REPUBLICANOS 10) - O verbo aí... (Inaudível). 
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Agradeço, presidente, e devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - O Rafael Favatto (Inaudível). 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. O deputado Dr. 
Rafael Favatto para fazer as suas considerações. 

Ligar o microfone, deputado. Está 
desligado. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Queria corroborar com a 
discussão do tema, presidente Gandini, até no 
viés do deputado Lorenzo Pazolini e a explicação 
do deputado Marcelo Santos. 

É uma política protecionista. Acho que 
esse viés, deputado Lorenzo, fica a cargo da 
política financeira do (Inaudível). Na realidade, 
é a política financeira para o Estado do Espírito 
Santo. O secretário de Finanças... E temos aí 
inúmeras indústrias saindo, por benefício fiscal 
do estado do Espírito Santo, e indo para outros 
estados, onde eles têm mais benefícios fiscais 
nos estados que estão capitaneando essas 
indústrias. 

Essa lei é para beneficiar a nossa... 
proteger a nossa indústria. 

Então, acho que poderá, no sentido de 
que cada ramo e cada segmento e cada 
segmento novo, porque o ramo, hoje, da 
indústria, está mudando muito... A indústria do 
e-commerce é dinâmica. Viana se tornou a 
capital logística do Espírito Santo, com um 
crescimento enorme, o apoio, e pela 
capilaridade das estradas: vai para Belo 
Horizonte; vai para o Rio de Janeiro; vai para 
Bahia; agora, pega o Contorno... E o estado do 
Espírito Santo, coma a malha viária, nos últimos 
Governos, tem se tornado um polo atrativo, até 
pela sua localização e distribuição, e pela área 
portuária. 

Então, acho que a lei está correta no 
sentido de não engessar a função 
administrativa. O deputado Marcelo Santos fez 
um brilhante relato da matéria, deixando-a 
salutar para atrair novos investimentos e 
proteger o que é nosso, para que a gente possa 
não perder essas indústrias e esses 

investimentos já realizados no estado do 
Espírito Santo.  

Acho que tentei corroborar um pouco 
com o deputado Marcelo Santos, em virtude 
dessa lei importante para o nosso estado. E isso 
aí, na realidade, no passado, deputado Marcelo 
Santos, foi uma lei protecionista dos outros 
estados. Mas, com a Adin, ela torna todos os 
estados, novamente, igualitários. Então, não 
podemos nos atrasar e, sim, aprovar a 
legislação. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum 
deputado? 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Só para esclarecer que, na verdade, não é para 
todos os segmentos da indústria. Existem alguns 
segmentos da indústria, e bem disse o deputado 
Rafael (Inaudível) e você tem um acordo entre 
os estados da Federação, outros não. Então por 
isso que existem essas barreiras. Então, em 
alguns produtos da indústria ou alguns 
segmentos, isso, naturalmente, não vai precisar 
de ter um regramento de antecipação de ICMS 
cobrado pelo adquirente. Então, por isso que o 
Estado inclui aquela palavra poderá. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Presidente 

Gandini. 
 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

É só isso. 
Lorenzo Pazolini, achei V. Ex.ª muito 

cauteloso. Mas, acredito que o intuito foi de 
colaborar para aprimorar mais a legislação. Mas, 
o objetivo é na hora que regulamentar a 
legislação, até porque o Estado, nesse caso, está 
legislando, defendendo os interesses da 
indústria capixaba.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dary 
Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Presidente 
Gandini, acredito que o deputado Marcelo 
Santos, relator da matéria, e também o 
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deputado Rafael Favatto, explicaram, de forma 
muito clara, o objetivo do projeto de lei. 

E só para fortalecer a pergunta do 
deputado Lorenzo Pazolini, para trocar a palavra 
poderá por deverá - foi naquela primeira fala - 
que se a gente colocar o deverá entrariam todas 
as mercadorias.  

O deputado Marcelo Santos explicou 
muito bem que não vão ser todas as 
mercadorias que serão implantadas nesse 
momento, vai ser implantada aos poucos.  E, 
com certeza, o projeto de lei é para fortalecer a 
indústria local. Acredito que isso ficou claro para 
todos os deputados e para todas as deputadas.  

Obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Mais algum 
deputado? (Pausa) 

Não tendo, então vou passar a colher os 
votos na Comissão de Justiça e, posteriormente, 
na Comissão de Finanças.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 

O SR. ENIVALDO DOS ANJOS - (PSD) - 
Senhor presidente, voto com o relatório.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Coronel 
Quintino.  
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Pela Comissão de Justiça, 
deputado Coronel Quintino, e também tem a 
deputada Janete de Sá, deputado Gandini. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. É porque eu 
estava aguardando.  

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Também 
vou votar com o relator porque entendo que a 
palavra poderá defende exatamente o 
consumidor, porque vão ter alguns produtos 
que isso não poderá acontecer porque isso vai 
impactar no preço final do produto a ser 
comercializado para o consumidor. Então, por 

isso, acredito eu, o cuidado em não taxar tudo e 
botar essa palavra poderá, porque vai caber 
uma análise do que pode estar fazendo essa 
antecipação ou não.  

Eu vou votar com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Pr. Marcos 
Mansur? 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR - (PSDB) - 
Com o relator também. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) -Tem o deputado Marcelo 
Santos também. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Marcelo Santos foi o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Foi o relator? Deputado 
Xambinho, então. 
  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. Deputado 
Xambinho? (Pausa) 

Acho que eu já (Inaudível) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Xambinho é 
com o relator.  

Vamos à Comissão de Finanças. 
Finanças é... Você está com a lista aí, 

deputado Gandini? 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Estou sim. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Então está bom, pode 
seguir. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Como vota, na 
Comissão de Finanças, o deputado Euclério 
Sampaio? (Pausa) 

Deputado Enivaldo dos Anjos? 
 

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado José 
Esmeraldo? 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Xambinho, com 
o relator. Está aqui no Plenário confirmando. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcos 
Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com 
o relator, meu presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Voto com o relator, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Acompanho o 
entendimento do relator na Comissão de 
Finanças. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 

Presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Deputado Marcelo Santos. 
 

O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Só parabenizar o deputado Torino Marques que 
está presidindo, que mudou de voz e de face. 
Uma voz mais robusta, (Inaudível) um 
pouquinho mais cheia. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - A voz ficou um pouco mais 
fina, né? É isso aí, obrigado deputado Marcelo 
Santos.  

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  

V. Ex.ª está com a palavra para justificar 
voto. Sempre elegante, V. Ex.ª deu até uma 
emagrecida, ou é impressão minha? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Quem 
dera. 
 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) - Quem dera, né? 
  

 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 
cumprimentos ao presidente Erick, aos demais 
deputados que estão no plenário real e no 
plenário virtual, aos funcionários da Casa e 
àqueles que nos assistem pela TV Assembleia. 
 Desde a década de 90 que no Brasil se 
acirrou a chamada guerra fiscal entre estados da 
Federação, que muitas vezes tem se tornado 
mais negativa do que positiva para alguns 
estados. E os ganhos, às vezes, com o tempo, se 
tornam, na verdade, um fardo. 
 Sobre esse projeto específico do 
Governo, nós entendemos essa validade, mas, 
toda vez que se cria mais uma barreira à livre 
competição, e sem justificar claramente para 
quais setores e por que exatamente isso está 
sendo feito, eu vejo que isso às vezes pode ser 
um problema e às vezes isso não traz benefício 
para a sociedade como um todo. 
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 Eu vou lembrar de um fato que ocorreu 
na legislatura passada e muitos irão se lembrar, 
sobre a questão das empresas que produziam o 
chamado leite de caixinha. Então, houve uma 
pressão muito grande aqui na Assembleia para 
que votássemos um projeto que beneficiava só 
algumas empresas, que eram aquelas que 
produziam o chamado leite pasteurizado, leite 
de caixinha, com a desculpa de que os impostos 
para as empresas dos nossos estados vizinhos, 
de Minas, do Rio, eram muito menores do que 
do Espírito Santo. E aí ficava uma competição 
desleal com as empresas capixabas. E na 
ocasião, houve a redução. 
 Eu acabei não votando naquele projeto 
porque havia muitas dúvidas da minha parte, 
por que não beneficiar também as outras 
pequenas empresas de alguma forma, que 
produziam leite aqui no estado também? 
 E aí, foi aprovado e foi reduzido quase 
pela metade o imposto sobre esse produto, mas 
isso não trouxe benefício nenhum para o 
consumidor, porque não diminuiu em um 
centavo sequer o preço do leite. 
 Então você vê, quem se beneficiou? 
Apenas as empresas. Por quê? Aquele desconto 
que elas passaram a ter no imposto foi 
embolsado pelas empresas, não foi repassado 
para a sociedade. 
 E depois, dois meses depois que esse 
projeto foi aprovado aqui, houve um aumento 
no preço desse tipo de leite aqui no Espírito 
Santo em quase cinquenta por cento. 
 Então, sempre quando a gente fala sobre 
essa questão de benefícios fiscais e de igualar 
condições, etc., tem que se ficar bem mais claro 
para quem isso é um benefício real e qual o 
benefício, na prática, que isso traz para o Estado 
e para o... (Inaudível) 
 Só para eu concluir, presidente! 
 Porque muitas vezes isso não fica claro e 
muitas vezes isso é um benefício específico para 
a empresa ou para o empresário. Não é um 
benefício para o Estado e para a população 
como um todo. 
 Muito obrigado, presidente! 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mais alguém para discutir? (Pausa) 

 Não, não é? 
 Deputada Iriny? (Pausa) 
 Deputada... Está não? Não, não é? 
 Próximo item, item... 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Iriny para justificar o voto? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Não, eu não 
me inscrevi, foi você que... 
  
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah não, é porque o microfone de V. Ex.ª 
estava aberto, eu achei que a senhora tivesse 
falado alguma coisa, mas tudo bem, desculpe-
me. 
 Item n.º 3, às três horas e quarenta e 
sete minutos.  

Discussão única, nos termos do art. 81, § 
3.º do Regimento Interno, da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 32/2019, do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. Existe 
emenda aditiva. Foi publicada no DPL do dia 
06/01/2020. Existe emenda aditiva do próprio 
autor anexada à proposta, para ser analisada 
pela comissão. 
 

(3. Discussão, nos termos do 
artigo 81, § 3.º do Regimento 
Interno, da Proposta de Emenda 
Constitucional nº 32/2019) 
 

 Convoco, então, o deputado Gandini 
para oferecer o parecer oral à matéria e à 
emenda aditiva do autor. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Senhor presidente, eu 
vou solicitar o prazo regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É regimental. 
 Item n.º 4. Discussão, nos termos do art. 
81, § 3.º do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 951/2019, do deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini. Publicado no DPL do dia 22/11. 
Parecer oral da Comissão de Justiça - relator 
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designado: deputado Coronel Alexandre 
Quintino - pela constitucionalidade e legalidade. 
 Convoco a Comissão de Cidadania. 
Cidadania é o deputado Enivaldo dos Anjos. 
 Deputado Enivaldo, pronto para oferecer 
o parecer oral à matéria? 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Senhor 
presidente, qual o item da pauta? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Item n.º 4. É discussão, nos termos do 
art. 81, do Projeto de Lei n.º 951/2019, do 
deputado Lorenzo Pazolini. Item n.º 4. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - Senhor 
presidente, vou avocar a matéria para relatar, e 
pelo fato da (Inaudível) indagação dessa 
matéria, vou me prevalecer do prazo 
regimental. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É regimental. 
 Item 5. Discussão, nos termos do art. 81, 
§ 3.º do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 589, do deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. Em anexo, por se tratar de matéria 
correlata, Projeto de Lei n.º 359/2020, do 
deputado Hudson Leal. Pareceres orais da 
Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade/legalidade do relator 
designado, deputado Enivaldo dos Anjos; da 
Comissão de Educação, relator designado 
deputado Vandinho Leite, e da Comissão de 
Defesa do Consumidor, relator designado 
deputado Dary Pagung, ambos pela aprovação 
do projeto de lei. 
 

(5. Discussão, nos termos do art. 
81, § 3.º do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 598/2019) 

 

 Convoco, então, a Comissão de Finanças, 
deputado Enivaldo dos Anjos, continuando aí 
para oferecer o parecer oral à matéria do item 
n.º 5, deputado. (Pausa) 
 O microfone está fechado, deputado. 
Não consegui ouvir. 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(ENIVALDO DOS ANJOS - PSD) - A matéria, vou 
avocar para relatar e vou pedir prazo 
regimental. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É regimental. 
 Item 6. Discussão, se houver recurso, na 
forma do art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 283/2019, da 
deputada Janete de Sá. Publicado no DPL do dia 
03/05. Parecer n.º 233, da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação, lido no Expediente da 
sessão ordinária virtual do dia 28/09. 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 Item 7. Discussão, se houver recurso, na 
forma do art. 277, §§ 2.º e 3.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 405/2019, da 
deputada Iriny Lopes. Da Comissão de Justiça 
pela constitucionalidade, foi publicado no DPL 
do dia 06/06, o Parecer n.º 225, da Comissão de 
Justiça, é pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação para adoção da 
emenda aditiva. 
 

(7. Discussão, se houver recurso, 
na forma do art. 277, §§ 2.º a 5.º, 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 405/2019) 

 

 Não havendo recurso, à Comissão de 
Justiça para a redação final. 
 Convoco, então, os membros da 
Comissão de Justiça para oferecer o parecer oral 
da redação final. 
 Deputado Gandini. (Pausa) 
 Teve uma emenda aditiva no projeto 
número sete, da deputada Iriny Lopes. Teve 
uma emenda aditiva. Acho que foi sugerido pela 
própria Procuradoria e a Comissão de Justiça 
acolheu. 
 Então, agora somente estou convocando 
a Comissão de Justiça, os membros da comissão, 
para dar o parecer oral à redação final. 
 O deputado Gandini se encontra? 
Gostaria de saber se ele está pronto para dar o 
parecer final. (Pausa) 
 Deputado Gandini? (Pausa) 
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 O deputado Gandini não se encontra, 
vou chamar, então, o deputado Vandinho Leite. 
(Pausa) 
 O deputado Vandinho também não se 
encontra? (Pausa) 
 Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
 Deputado Enivaldo? (Pausa) 
 Deputado Alexandre Quintino. (Pausa) 
 O deputado Alexandre Quintino também 
não se encontra. 
 Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
 Deputada Janete? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Passo a relatar o 
projeto... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A redação final. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Isso. Passo a relatar o 
projeto, a redação final, com a adoção da 
emenda aditiva que foi proposta. Relatamos 
pela constitucionalidade na redação final, com a 
emenda aditiva. (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - A senhora vai colocar em discussão, não 
é, deputada? Está na Comissão de Justiça. Tem 
que colocar em discussão. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Ok. 
 Colocado em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Alexandre 
Quintino? Deputado Alexandre Quintino, como 
vota? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) - Acompanho o voto da relatora. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Deputado Marcelo 
Santos? (Pausa) 
 Deputado Enivaldo dos Anjos? (Pausa) 
 Deputado Dary? (Pausa) 

 Por gentileza, Torino, me ajuda na 
Comissão de Justiça. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Com a 
relatora, deputada Janete. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Deputado Vandinho? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não se encontra. 
 Rafael Favatto? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Nós temos até o 
momento dois votos. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Rafael Favatto? 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Mais alguém da 
Comissão de Justiça? Algum suplente? Eu não 
estou me lembrando de todos os nomes. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Rafael Favatto não se 
encontra.  
 Deputada Iriny Lopes? 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Deputado Rafael 
Favatto? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Voto com a relatora, deputada 
Janete. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Três. Precisamos de 
mais um voto. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Iriny Lopes. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Por gentileza, deputado 
Torino. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Eu sou 
suplente, eu sou suplente, presidente. 
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 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Mas não tem problema, não. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Deputada Iriny Lopes, 
como vota? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Iriny, como vota? 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Com a 
relatora. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Ok, deputada. 
 Deputado Torino, nós temos quatro 
votos... 
 

 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Acompanho a 
relatora, presidente. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Nós temos quatro votos 
favoráveis à redação final com emenda aditiva, 
ou seja, está aprovado na Comissão de Justiça. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, vou colocar então em votação a 
redação final do PL n.º 450/2019. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem 
verbalmente. 
 Aprovada. À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 Item n.º 8. Discussão, se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
665/2019, do deputado Carlos Von. O parecer 
n.º 211/2020 da Comissão de Justiça foi pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação. Lido no Expediente da sessão 
ordinária virtual do dia 28/09. 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 Item n.º 9. O item n.º 9 tem uma 
emenda, mas não vai precisar passar pela 
Comissão de Constituição e Justiça, porque ela é 
substitutiva. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas já foi 
aprovada na Comissão de Justiça, com a 
emenda substitutiva. 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Isso. Discussão, se houver recurso, né? 
Então, a Comissão de Justiça é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação com a emenda substitutiva. Lido no 
Expediente da sessão ordinária virtual do dia 28 
de setembro. 
 

(9. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 666/2019) 

 

 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 Item n.º 10. Discussão, se houver 
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
706/2019, do deputado Capitão Assumção. 
Publicado no DPL do dia 9. 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos.  
 Item n.º 11. Discussão, se houver 
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
790/2019, da deputada querida Janete de Sá. 
Publicado no DPL do dia 26/09. 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 12.º item. Discussão única, se houver 
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º e 5.º, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
365/2020, do deputado Enivaldo dos Anjos, 
querido Enivaldo. Da Comissão de Justiça pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação, foi lido no Expediente da sessão 
ordinária virtual do dia 28 de setembro. 
 

(12. Discussão, se houver 
recurso, na forma do artigo 277, 
§§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
365/2020) 

 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 Item n.º 13. Discussão, se houver 
recurso, na forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º, do 
Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
427/2020, do deputado Coronel Alexandre 
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Quintino, Coronel Alexandre. Da Comissão de 
Justiça pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e aprovação. 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 Item 14. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto Lei n.º 1042/2019, do 
deputado doutor Lorenzo Pazolini, Delegado 
Lorenzo Pazolini. 
 Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a 3.ª sessão. 
 Do item 15, é a mesma coisa. 
 

(15. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
84/2020) 

 

 Não havendo deputado inscrito, a 
matéria vai para a 2.ª sessão. 
 Do item 16 até o item 23, todos em 
discussão especial em 1.ª sessão. 
 

(16. Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
478/2019; 17. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 549/2019; 18. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 755/2019; 19. 
Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
764/2019; 20. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 843/2019; 21. Discussão 
especial, em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 924/2019; 22. 
Discussão especial, em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
40/2020; 23. Discussão especial, 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 207/2020) 
 

 Não havendo deputados inscritos, as 
matérias vão seguir para a segunda sessão. 

Passamos, então, para a fase das 
Comunicações.  

A inversão da Ordem do Dia, a pedido do 
deputado Luciano Machado. Três horas e 
cinquenta e oito minutos. 

Com a palavra o deputado Carlos Von. 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Senhor 
presidente, eu vou declinar da minha fala. 
Obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - É regimental.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Deputado, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - O 

deputado Sergio Majeski, ontem, deu uma 
sugestão que eu considero salutar, porque 
prestigia... 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - A liderança, né?  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Prestigia 

a fase dos oradores e também as lideranças 
partidárias. Então, eu sugiro, como vai dar na 
mesma coisa criando esse procedimento, nós 
temos em todas as sessões uma fala da 
liderança partidária e se ela estiver inscrita 
entre os oradores inscritos, ela não fala 
conforme foi combinado entre nós. Eu acho que 
esse procedimento, garantindo a fala das 
lideranças partidárias e a ordem dos inscritos, é 
mais justo, é mais democrático, porque prestigia 
também os partidos. Na outra forma de só estar 
se privilegiando as comunicações, nós não 
privilegiamos os partidos também. Nós vamos 
encerrar com as falas das lideranças partidárias.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - A ideia é muito boa. Então, a senhora 
gostaria que passássemos sempre para o 
Grande Expediente, mantendo as Lideranças 
Partidárias? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 

Exatamente, porque vai dar no mesmo, porque 
só fala uma vez. Queria até a compreensão dos 
colegas, porque só fala cada colega uma vez por 
dia e dá oportunidade para que a liderança 
partidária fale. Se ela estiver inscrita como 
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liderança partidária, ela vai falar e não fala entre 
os inscritos e, aí, segue a ordem.  
 

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

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Mas a 
liderança partidária terá todos os dias de sessão 
a fala dela também. É a forma mais justa. 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Então, a partir do momento em que nós 
sairmos da fase da Ordem do Dia vamos passar 
diretamente para Lideranças Partidárias e, logo 
depois, vamos para os Oradores Inscritos, 
mantendo a fala de cada um, lembrando que 
quem falar na Lideranças Partidárias não vai ter 
fala, então, na fase dos Oradores Inscritos.  

É isso, deputada Janete de Sá?  
 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Então, vou colocar em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovado.  
Com a palavra o deputado Dary Pagung, 

líder do Governo, nas Lideranças Partidárias.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Das 
lideranças? É a fase das Comunicações.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Não. Da liderança. Agora é a fase das 
Lideranças Partidárias, a pedido da deputada 
Janete de Sá. Abrimos mão da fase das 
Comunicações.  

Vamos ter todos os dias a fase do Grande 
Expediente, com as lideranças partidárias e, logo 
depois, os oradores inscritos.  

O deputado Carlos Von declinou da 
palavra.  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputado Hércules.  

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - É só 
para lembrar que escreveram Dary Pagung, 
PSDB. É PSB.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - É o líder 
do Governo.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - PSDB. Está aqui.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só para retificar: Dary Pagung, PSDB.  

Deputado Carlos Von abriu mão, 
declinou. 

Deputado Rafael Favatto, do PSL. Não.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ele é do 
PSDB? 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Rafael Favatto. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - PSL? 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - PSL. Jogaram V. Ex.ª, doutor, lá para o 
PSL. Estava escrito aqui. Como eu falo às vezes 
do... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Não, 
gente, espera aí. Só um minutinho. Deixa 
explicar.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É Patriota, Rafael Favatto, Patriota. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Começa 
assim: líder do Governo, Dary Pagung. Depois, a 
fala do PSDB, porque eles não definiram quem é 
a liderança deles. É PSDB. PSDB não queira falar, 
aí vai para o Avante, do deputado Carlos Von. O 
Avante não quer, vai para o Patriota, que é o 
deputado Rafael. É assim: primeiro é o nome do 
partido, da liderança e, depois, do deputado, 
gente.  

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só um minuto. É que não tem liderança 
no PSDB.  
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Deputado Rafael Favatto, Patriota.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Estou aqui. Já podemos falar pela 
liderança do partido, então? 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Isso aí.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Obrigado, presidente. Só achar 
minha fala aqui de hoje. Dia Mundial do 
Coração, conscientizar a população sobre 
problemas cardiovasculares.  

Hoje, 29 de setembro, é comemorado o 
Dia Mundial do Coração. A data foi criada com o 
objetivo de conscientizar a população quanto 
aos problemas cardiovasculares, fatores de risco 
para as doenças e, sobretudo, incentivar a 
adoção de um estilo de vida mais saudável. Nós 
estamos falando, na realidade, de uma mudança 
de vida em que todo mundo é antenado, fica 
ligado no computador, tem muitos afazeres on-
line, mas se esquece de cuidar do corpo, cuidar 
da mente, de estar em sintonia com o meio 
ambiente. Então, nós precisamos adotar um 
estilo de vida mais saudável.  

Segundo a Organização Pan-Americana 
da Saúde, a Opas, as doenças cardiovasculares 
são as principais causas de mortes no mundo, 
atingindo 17,9 milhões de pessoas a cada ano. 
Só com doença cardiovascular, 17,9 milhões de 
pessoas a cada ano. No Brasil, somente neste 
ano, de março até ontem, foram registradas 
quarenta e sete mil, quinhentas e trinta e nove 
mortes por infartos. Quarenta e sete mil, 
quinhentas e trinta e nove mortes por infartos! 
Só aqui no estado do Espírito Santo esse 
número chegou a mil cento e trinta e uma 
pessoas.  

A gente está falando da Covid, do tema 
muito importante que é a Covid, que a gente 
tem que se prevenir, mas as doenças 
cardiovasculares, que não precisam de vacina 
ainda, mas é preciso mudança do estilo de vida, 
este ano, no estado do Espírito Santo, matou mil 
cento e trinta e uma pessoas.  

As doenças cardiovasculares envolvem 
tanto o coração quanto os vasos sanguíneos, 

são elas: doença coronariana, doenças 
cerebrovasculares, doença arterial periférica, 
doença cardíaca reumática, cardiopatia 
congênita, trombose venosa profunda e embolia 
pulmonar.  

Os principais fatores de risco são: 
hipertensão, diabetes, dislipidemia, aumento 
dos triglicerídeos, do colesterol, o histórico 
familiar, o stress, - quem não é estressado hoje 
em dia -tabagismo, uso de drogas ilícitas, 
obesidade, sedentarismo e doenças da tireoide.  

Sabe-se que controlando os fatores de 
risco podemos reduzir essas mortes prematuras 
em média de oitenta por cento. Então, dessas 
mil cento e trinta e uma mortes, oitenta por 
cento poderiam ser evitadas. Isso resolve, óbvio, 
com mudanças nos hábitos de vida diária, 
melhorando, sobretudo, a qualidade de vida.  

A Organização Mundial da Saúde, OMS, 
recomenda ainda a prática de atividades físicas 
regularmente, juntamente com alimentação 
balanceada, com baixas concentrações de sódio 
e açúcar, além de exames regulares. Então, para 
fazer essa prevenção não é necessária a vacina, 
mas é necessária uma conscientização, uma 
mudança no estilo de vida.  

Vou falar aqui, até o presidente brincou, 
deputado Majeski, deputado Erick Musso, 
deputado Torino, precisamos mudar o estilo de 
vida, aumentar nossas atividades físicas diárias, 
fazer nossa caminhada do dia a dia, diminuir no 
homem - o principal fator é a cintura abdominal 
- o aumento da gordurinha que está na barriga; 
esse é um dos principais fatores do risco da 
doença coronariana.  

Então, quem está acima do peso, 
principalmente na região da cintura abdominal, 
tem que fazer dieta, diminuir o peso para não 
sofrer esse tipo de distúrbio que nós estamos 
enfrentando aí: mil cento e trinta e uma mortes 
este ano por conta das doenças do coração. E 
quando o diagnóstico é realizado precocemente, 
as chances de tratamento e controle aumentam 
substancialmente, promovendo o aumento da 
expectativa de vida dessa população.  

Então, é importante a gente salientar 
que, mesmo quem está acima do peso, mesmo 
quem está com aumento da gordura abdominal, 
da cintura abdominal, se vai ao cardiologista 
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frequentemente, se faz os exames, se controla 
sua pressão arterial, ainda há tempo de 
melhorar e de seguir um estilo de vida mais 
saudável e prevenir as doenças do coração. 

Então, é importante frisar o dia, o dia é 
muito importante para criar esse alerta. Nós 
estamos no setembro que está falando da 
depressão... 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para concluir, deputado.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Está chegando outubro, que é de 
prevenção do câncer de mama; o novembro que 
é prevenção do câncer de próstata, e a matéria 
na Medicina, Doutor Hércules que sabe muito 
bem disso, a palavra é prevenção, é se prevenir 
dessas doenças, não esperar acontecer, não 
chegar e ficar doente, é fazer uma prevenção. 

Então, a gente conclama a população 
toda para fazer essa autoanálise do seu estilo de 
vida, do seu peso corporal e realmente colocar 
um estilo de vida mais saudável para todos nós. 

Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Passamos agora para a fase dos 
Oradores Inscritos. Concedo a palavra ao 
deputado Euclério Sampaio. (Pausa) 

Deputado Gandini. (Pausa) 
Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado 
Torino? 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Deputada Janete de Sá, a senhora 
acabou de perder um milhão de reais. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Ah, que 
pena! 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Eu chamei a pessoa da senhora e eu ia 
sortear um milhão de reais. 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu fui 
beber água, deputado, mas se não tem jeito eu 
entendo. 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Não, fique à vontade. Pode fazer. Eu 
parei no Marcos Mansur, que também não 
respondeu à chamada, então a senhora tem 
cinco minutos. 

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

deputado. Eu só quero estar falando na tarde de 
hoje desse problema de maus-tratos que ocorre 
contra os animais no Espírito Santo. Nós tivemos 
na tarde de ontem um resgate que foi feito, 
aqui em Vila Velha, de seis gatos, com duas 
fêmeas e quatro machos, que se encontravam 
com uma moradora de rua, deputado Hércules, 
aqui no final da praia de Itaparica, na rotatória 
da rua Humberto Pereira, ali quem vai tomar a 
rodovia do Sol. Uma moradora de rua estava 
com seis gatinhos em gaiolas, em condições 
deploráveis de saúde, desnutridos, também 
estavam desidratados, e houve um clamor da 
população que passava por ali, alguns 
moradores, inclusive daqueles edifícios na 
região, falando, denunciando à CPI que investiga 
maus-tratos de animais da Assembleia 
Legislativa, da qual nós fazemos parte, 
presidimos e trabalhamos nela junto com o 
deputado Vandinho e com o deputado Lorenzo. 

Nós fizemos rapidamente uma diligência 
no local, acompanhados da Guarda Municipal 
de Vila Velha, do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária e da ONG Guerreiros de Quatro 
Patas e conseguimos resgatar esses seis animais. 
Esses animais se encontram sob a tutela, sob a 
guarda da ONG Guerreiros de Quatro Patas. Eles 
vão ser submetidos a uma avaliação médico 
veterinária para serem colocados para adoção. 
Não houve resistência pela moradora de rua. 
Inclusive, certificamos à Prefeitura do estado 
deplorável dessa moradora de rua que precisa 
ter uma atenção dos órgãos da Prefeitura 
Municipal, especialmente da Assistência Social, 
que precisa estar atenta a essa questão grave 
que acontece em diversos municípios capixabas, 
mas aqui em Vila Velha ela é muito grande, 
devido ser uma orla de praia e ter uma serie de 
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razoes para que haja um número muito elevado 
de moradores de rua.  Nós pedimos também e 
clamamos para que olhem para o caso dessa 
senhora, dessa moradora de rua.  

Nós, hoje, vamos estar, às 17h, 
assistindo à sanção do presidente da  República 
da Lei n.º 9.605, é uma lei já existente há algum 
tempo em nosso país, ela vai tratar, no seu art. 
32, § 1.º A, sobre o aumento de pena para quem 
maltratar animais, cães e gatos, no Brasil, em 
nosso país. Vai estar aumentando essa pena de 
dois até cinco anos de prisão, com multa e 
perda da guarda do animal ou a proibição da 
guarda do animal.  

Então, nós estamos esperando este 
momento com muita ansiedade. Houve toda 
uma pressão social, um clamor social, inclusive, 
a primeira-dama também intercedeu nesse 
sentido, mas o que pesou foi o clamor social em 
torno da causa animal em todo o país, e nós 
vamos ter essa grande vitória. Claro que a nossa 
luta não para por aí. A gente dá essa vitória 
como uma vitória incompleta porque nós 
queremos estender essa pena para todos os 
animais.  

É preciso cultivarmos entre nós uma 
cultura de paz. Quando nós estabelecemos essa 
situação, nós estamos trabalhando uma cultura 
de paz, onde o mais forte tem que respeitar o 
mais frágil, e os animais irracionais são a parte 
mais frágil de nossa sociedade, porque eles 
estão fragilizados perante a lei, não sabem falar, 
não sabem buscar a ajuda de um advogado. Ou 
seja, precisam do Ministério Público estar 
entrando com ações criminais em favor dos 
animais, precisa de ação dos órgãos públicos, de 
prefeitura municipal, do Estado e da Nação, no 
sentido de fazer valer o direito de nossos 
animais. 

Então, assim, hoje, é um dia bonito, 
importante para a causa animal em todo o país. 
Agora, 17h, nós vamos estar assistindo à sanção 

do presidente da República a essa importante 
mudança na lei, que aumenta a pena de 
prisão de dois a cinco anos, multa e perda de 
guarda no caso de maus-tratos de animais, 
cães e gatos. E vamos à luta até que essa 
legislação seja estendida para todos os 
animais. 

É o que eu tenho para dizer. Muito 
obrigado. Um abraço no deputado Hércules, 
que também é um grande defensor da causa 
animal junto com a gente aqui no Espírito Santo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Parabéns, Janete. Parabéns. 
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa)  

Deputado Sergio Majeski. 
São quatro horas e quinze minutos. 

Estamos na tarde de terça-feira, aqui, na capital 
do Espírito Santo, com a sessão plenária, a 
septuagésima oitava sessão ordinária virtual e 
presencial, da décima nona legislatura. Hoje, dia 
29 de setembro. Muito obrigado pela sua 
audiência. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - Meus 

cumprimentos ao deputado Torino, que dirige a 
sessão neste momento, aos deputados que 
estão presentes na sessão, aos funcionários da 
Casa que dão suporte aos nossos trabalhos e 
àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e 
pelos demais canais da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. 

É uma bobagem, às vezes, as pessoas 
dizerem assim: Você faz educação de qualidade 
com pouco dinheiro. É claro que pode haver um 
esforço grande de uma escola, de um município 
para fazer o melhor possível ali para atender 
alunos, escolas e professores, mas a educação 
de qualidade é cara. Em lugar nenhum do 
mundo se conseguiu uma educação de 
qualidade com baixo investimento. E aí nós 
temos exemplos variados: Coreia do Sul, Japão, 
Finlândia, Canadá e tantos outros países do 
mundo onde a gente vê o quanto investem 
efetivamente na educação. 

Aqui, no Brasil, costuma-se dizer assim: 
Ah, mas o Brasil investe tanto quanto os países 
desenvolvidos. Porque as pessoas comparam o 
percentual do PIB. Então, se diz assim: Olha, o 
Brasil investe cerca de cinco ponto alguma coisa 
do PIB na educação, semelhante a alguns países 
desenvolvidos. O cálculo de investimento na 
educação não pode ser feito relativo ao PIB, 
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quantos por cento do PIB é investido, mas 
quanto é investido por aluno e como é que isso 
é investido. 

Por isso, no Brasil, o novo Fundeb, que é 
o principal fundo, é o Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação Básica, ele vem 
acompanhado com o CAQ, ele vem dizendo da 
implantação do CAQ, que é o Custo Aluno-
Qualidade, ou seja, nós precisamos fazer um 
cálculo de quanto é que deve ser investido por 
aluno para se ter uma boa qualidade da 
Educação. 

Investido em quê? Investido em sala de 
aula, investido em tecnologia, investido em 
qualificação do professor, investido em 
biblioteca, investido em laboratórios. É isso, é 
esse conjunto de questões que vão resultar 
numa boa educação.  

Por isso a aprovação do Fundeb, 
recentemente, nós comemoramos muito. Para 
além do repasse do Governo Federal, no 
Fundeb, para os próximos anos, foi incluído o 
CAQ, o Custo Aluno-Qualidade, apesar de ainda 
não ter sido regulamentado. 

Agora, nós começamos a ter outra 
preocupação e nos causa espanto que o 
Governo Federal, o presidente da República 
venha dizendo que pretende criar um programa 
de renda mínima no Brasil, que ele vem 
chamando de Renda Cidadã, retirando dinheiro 
do Fundeb. Ora, dinheiro de assistência social 
deve ter outra origem. Não se pode tirar 
dinheiro da Educação para bancar um programa 
social. Isso não tem a menor lógica.  

Além disso, o presidente tem dito, o 
Governo tem dito que pode usar dinheiro de 
precatório. Precatório não é dinheiro mais do 
Governo. Precatório é dinheiro que está ali 
reservado para o Governo pagar as dívidas que 
ele tem com determinados segmentos.  

É um espanto que o Governo Federal 
pense na possibilidade de retirar cinco por cento 
do Fundeb para criar um programa de renda 
mínima no Brasil. Isso demonstra uma falta de 
responsabilidade imensa da Educação.  

Eu não sou contra se pensar, no Brasil, 
um programa de renda mínima, desde que seja 
muito bem pensado e que origem terá esse 
dinheiro, e precisa ser um dinheiro cuja origem 

seja sustentada. Não dá para você pensar em 
criar um programa de renda mínima para o ano 
de 2021 ou 2022 sem ter a certeza absoluta de 
que o Governo terá dinheiro para bancar isso. E 
esse dinheiro, digo mais uma vez, ele não pode 
sair dos precatórios e, muito menos, esse 
dinheiro poderá sair do Fundeb de forma 
nenhuma.  

Nós vamos lutar muito, as pessoas 
ligadas à Educação e os políticos deste país, as 
autoridades deste país, que têm efetivamente 
responsabilidade fiscal e que tenham 
efetivamente compromisso com a Educação, 
não hão de permitir uma coisa dessa. O 
Congresso Nacional, se aprovar qualquer 
projeto de renda mínima que tenha por origem 
retirar dinheiro, não interessa se cinco, se três, 
se um ou se meio por cento do Fundeb, estará 
jogando contra a Educação. Irá se declarar 
inimigo da Educação. 

A aprovação do novo Fundeb foi uma 
briga, uma luta de anos, - anos, e anos e anos - 
de muita discussão, de muito debate do próprio 
Congresso Nacional com segmentos da 
Educação, para, agora, nós vermos o novo 
Fundeb ameaçado pelo presidente da República 
de se retirar cinco por cento do Fundeb para 
bancar o programa de renda mínima. É uma 
lástima que se ventile essa possibilidade, quanto 
mais ela se tornar uma ameaça real de que se 
concretize. 

 Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, nós, hoje, tivemos a oportunidade 
de fazer duas indicações. 

A primeira, um pedido endereçado ao 
Detran para ele restabelecer, em Marataízes, as 
provas de habilitação, que a Ciretran está 
reclamando, que a população está reclamando, 
que todo mundo está reclamando, tendo direito 
a um acesso por dia. Então, essas  provas, essas 
provas teóricas, que continuaram a ser 
aplicadas, com apenas uma pessoa e, assim 
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mesmo, com agendamento. E, hoje, funciona só 
em três municípios: no Norte, em Linhares; na 
Região Metropolitana de Vitória; e no Sul, em 
Cachoeiro. Sendo marcado, também, por 
agendamento, promovendo enorme demanda 
reprimida, com prejuízo à prestação de serviço 
para a nossa população.  

Cumpre destacar que, além do grande 
atraso no atendimento do serviço, essa situação 
provoca grave desconforto social, com despesas 
de diárias para os interessados em fazerem a 
prova de habilitação, com aumento de custos 
reais para todos, afetando diretamente a 
atividade das quatro autoescolas localizadas em 
nossa região.  

Assim sendo, queremos fazer um apelo 
ao Detran para restabelecer essas provas no 
Ciretran aqui, que nós estamos solicitando, a 
fim de ter acesso para habilitação, 
especialmente em Marataízes, e várias outras 
cidades do Espírito Santo.  

A outra indicação que nós fizemos 
refere-se à ponte do Itabapoana. Ali, na divisa 
de Presidente Kennedy com São Francisco.  

O grande líder da pecuária e da nossa 
região aqui, do Sul do estado, Gilberto 
Fernandes, recebeu uma reclamação de que, na 
ponte da divisa com o estado de Rio e Espírito 
Santo, ali, entre São Francisco e Kennedy, estão 
proibindo o acesso de carretas com mais de 
quinze toneladas, sob a alegação de que a ponte 
está com vários problemas. Mas eles estão, 
assim, com alguma suspeição de que é para não 
permitir que a cana venha do estado do Rio para 
a usina Paineiras, aqui, em Itapemirim, o que 
traz, realmente, uma falta de concorrência, não 
é? E um livre comércio na região.  

Além de não permitir que aqueles 
produtores de Kennedy, de Marataízes, de 
Itapemirim, que tem também plantação de 
abacaxi ali em São Francisco, no estado do Rio, 
também possam trafegar livremente com o seu 
produto, sabendo que o abacaxi é um dos 
principais produtos dessa região. E é o abacaxi 
que é doce como o mel, como é conhecido.  

Razão pela qual nós queremos fazer um 
apelo ao nosso diretor, o Maretto - que tem 
sido, realmente, um extraordinário diretor, um 
homem que cuida das estradas e das pontes do 

Espírito Santo - para que ele mande uma 
fiscalização para apurar, porque a alegação de 
que a ponte pertence aos dois estados, e que a 
parte que está com problema é a parte do 
Espírito Santo, precisa ser averiguada em uma 
fiscalização competente, a fim de dar uma 
satisfação aos produtores de cana-de-açúcar, 
aos produtores de abacaxi, aos produtores de 
mandioca, enfim, à grande cadeia de produção 
que pertence a Presidente Kennedy, a 
Marataízes e a Itapemirim. É um apelo que a 
gente faz, com a maior urgência possível, pois os 
produtores agrícolas merecem uma 
consideração muito especial.  

E acreditamos que o Governo do Estado, 
através do DER, tomará as devidas providências, 
dando uma satisfação ao produtor rural, que é o 
eixo principal da produção e do 
desenvolvimento agrícola em nossa região.  

Fica esse apelo.  
Muito obrigado. Um abraço, mais uma 

vez, ao Torino, com a saudade eterna da dona 
Helena querida.  

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Amém. Muito obrigado, deputado 
Theodorico Ferraço. Muito obrigado mesmo, de 
coração, por essa lembrança.  

São quatro horas e vinte e seis minutos. 
Eu, como estou presidindo: com a palavra, 
agora, deputado Vandinho Leite. (Pausa)   

Deputado Adilson Espindula. (Pausa)  
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa)  
Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Deputado Bruno Lamas se encontra na plenária.  
Nós temos uma plenária híbrida: virtual e 

presencial. E o deputado Bruno Lamas está aqui, 
de terno azul, gravata violeta, né? É isso? 
(Pausa) Lilás.  
  

O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Senhor 
Deputado...  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Tudo bem?    

 
O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Presidente 

Torino Marques, cumprimento V. Ex.ª! Mais 
uma vez, a nossa solidariedade! Que Deus 
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abençoe sua vida! Ontem falamos sobre isso, 
sobre este momento delicado, com a passagem 
da senhora sua mãe. Que Deus te abençoe! E a 
sua resiliência nos motiva, e o trabalho é 
importante, não é, deputado? 

Quero cumprimentar todos meus 
colegas, deputados e deputadas, aqueles que 
estão aqui e os que estão na internet! Faço isso 
na pessoa do deputado Theodorico Ferraço, a 
quem agradeço muito a sua amizade, a sua 
lealdade, a sua colaboração e todo aprendizado 
aqui, lado a lado! Estou com saudade, deputado 
Torino, do deputado Theodorico Ferraço, os 
bons conselhos, a boa prosa aqui! Espero que 

em breve possamos todos estar aqui juntos!  
A nossa solidariedade a todos os 

capixabas, a todas as famílias, ainda no 
período de pandemia e com muita 
necessidade de cautela por parte da 
população, que seja com o uso do álcool em 
gel, da máscara, porque nós estamos 

observando aí ainda muita coisa acontecendo 
de ruim, com a pandemia, inclusive em países 
extremamente desenvolvidos, como a França, 
o Reino Unido. Então, vamos continuar aqui, 
com as nossas providências. O Estado é bem 
liderado, bem comandado pelo governador 
Renato Casagrande e sua equipe, a Secretaria 
de Saúde, através do Nésio. E nós todos temos 
que fazer a nossa parte. 

Senhor presidente, eu gostaria de dividir 
a minha fala em duas etapas: a primeira 
tratando da mobilidade urbana. Amanhã, dia 30, 
é o dia em que a Serra conhecerá a empresa 
vencedora do certame para a revitalização da 
Rodovia ES-010, especialmente o trecho que 
corta a Grande Jacaraípe. É um sonho da cidade, 
é um sonho do Bruno Lamas, é um sonho dos 
moradores! Nós lutamos muito por isso! Eu 
lembro, aqui, de dentro deste Parlamento, de 
dentro da Assembleia, os inúmeros 
pronunciamentos, cobrando; lembro que o ex-
governador chegou a prometer aqui, sentado, 
em uma prestação de contas. Chegou a levantar 
a caneta dizendo que tinha tinta e que colocaria 
o recurso, em convênio com a Prefeitura da 
Serra, para executar a obra, mas não cumpriu. E, 
agora, o Governo do Estado cumpre.  

Amanhã, a abertura do edital, e nós 
vamos ter, em seguida, cumpridos os protocolos 
legais, nós vamos ter então obras de 
revitalização da Rodovia ES-010. Novo asfalto, 
ponto de ônibus novo, drenagem nova, em uma 
rodovia que precisa, porque que é antiga, da 
década de 80, e até hoje o asfalto só teve tapa-
buraco. Então, eu estou aqui comemorando e 
acompanhando os resultados desse trabalho! 

O segundo momento da minha fala é em 
relação à segurança pública. Nós protocolamos 
hoje, e amanhã será lido, é a terceira vez que 
nós fazemos essa solicitação do cerco 
eletrônico. Quem mora em Vitória sabe que a 
cidade conta com o cerco eletrônico, uma ação 
da Prefeitura Municipal de Vitória, mas quem 
mora na Serra, quem mora em Cariacica e em 
Vila Velha, os moradores não possuem essa 
prestação de serviço tão importante. Então, nós 
estamos solicitando que o Governo do Estado 
amplie o cerco eletrônico, que ele possa apoiar 
os municípios, que o Estado possa comprar 
esses equipamentos e entregar, fazer essa 
importante entrega. 

Eu disse ao governador Casagrande, na 
semana passada - e agradeço a sua atenção - 
que, para a Serra, o cerco eletrônico é mais 
importante neste momento do que obras até de 
infraestrutura. Nós temos muitas obras de 
infraestrutura na cidade, na Norte-Sul; na Talma 
Rodrigues; o próprio Hospital Jayme, que o 
Governo assumiu; a escola Aristóbulo Barbosa 
Leão; a Escola Marinete; entre outras, mas o 
cerco eletrônico é muito importante! 

Então, a nossa solicitação é que o 
Governo do Estado possa fazer essa entrega à 
Serra e a todos os municípios capixabas, todos 
os municípios do nosso estado, porque é um 
equipamento eficiente e importante no 
combate à criminalidade. Quem entra na cidade 
está monitorado, e quem sai, sai monitorado; e 
isso contribui muito com a melhoria da 
segurança pública.  

Então, a nossa solicitação: cerco 
eletrônico de segurança pública nas ruas da 
Serra, nas entradas e saídas da cidade. E que o 
município precisa, também, fazer sua parte e 
estender esse videomonitoramento para dentro 
das comunidades. É uma das formas de se 
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combater a criminalidade e de melhorar a 
segurança.  

Eu sou filho de professora, acredito que 
a educação é o melhor caminho, é o único 
caminho para que nós possamos, realmente, ter 
uma sociedade mais justa, mais segura. Mas a 
segurança pública tem o seu papel! Eu também 
sou daqueles que acreditam e defendem: 
tempos duros, leis duras. E este país passou da 
hora de fazer a revisão! Temos um Código de 
Processo Penal antigo, as nossas leis são antigas, 
e elas não correspondem à realidade da nossa 
sociedade moderna. É muito comum, a Polícia 
prender bandido e, daqui a pouco, ele está 
solto. Tem alguns casos em que o bandido sai 
primeiro da delegacia do que quem foi prestar a 
ocorrência e fazer a queixa/denúncia. 

Então, concluindo: que nós possamos 
continuar fazendo nossa parte, aqui no estado, 
mas que o Brasil, urgente, faça as reformas 
importantes para a nossa sociedade. 

Eu devolvo a palavra ao deputado Torino 
Marques e agradeço. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Muito obrigado, deputado Bruno Lamas. 

São quatro horas e trinta e três minutos. 
Com a palavra agora o deputado Capitão 

Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) - Senhor presidente, eu recebi 
algumas notícias, aí… 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Capitão Assumção, só um minuto, 
deputado! A imagem de V. Ex.ª não está 
aparecendo na plenária, ou seja, as pessoas… 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Não, é só áudio mesmo! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Só áudio mesmo! Então, tudo bem! 
Desculpa, pode ficar à vontade. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 

(PATRIOTA) - É um blog de esquerda, que eu 
prefiro não citar o nome dele aqui, é 

inexpressivo. Ele publicou uma nota aí, dizendo 
que, no registro da minha candidatura, eu 
mudei de branco para pardo. Eu nem sabia que 
tinha esse negócio aí para registrar candidatura, 
dizer se a pessoa é ser humano ou é de Marte! 
Eu não imaginava! 

Mas, em referência a isso, eu fiz uma 
pequena nota no Twitter, e, depois, tirei o print 
e coloquei no Instagram, dizendo que eu nem 
sabia que, no passado, no registro de outras 
candidaturas, estava escrito branco. Porque a 
minha descendência não é branco, nem pardo, 
sou de descendência indígena.  

Não sei se os deputados lembram 
quando o Governo do Estado mandou uma lei 
para a Assembleia, e essa lei foi anexada ao 
projeto de lei original, do deputado Marcelo 
Santos, que falava sobre cotas para concurso 
público no estado do Espírito Santo. Eu fui o 
único deputado que votou contra, defendi por 
que eu votava contra a qualquer tipo de cota. 
Citei o exemplo da minha filha, que ela é a 
quarta geração de indígena, ela tem olho azul, 
tem cabelo loiro. E eu falei com ela que, 
independente da idade dela, se eu soubesse que 
ela estava usando cota, eu ia dar uma surra 
nela. 

Isso é verdade, gente! Nós temos que 
olhar pelo mérito da pessoa humana! Esse 
negócio de que tem… que nós temos que pagar 
uma nota por alguma coisa do passado, não 
devemos nada a ninguém! Eu nasci há 
cinquenta e sete anos, eu não tenho dívida a 
pagar para ninguém! Nem um ser humano tem 
dívida a pagar para ninguém! Nós somos seres 
humanos! 

Aí tentaram me denegrir, como se eu 
estivesse mudando de cor do ser humano para 
usar recurso financeiro! Isso é um absurdo! Eu 
não compactuo com esse tipo de coisa! Mas fiz 
questão de registrar, porque a turma gosta de 
implicar! E eu não tenho vergonha nenhuma de 
dizer que sou contra qualquer tipo de cota! Nós 
não devemos nada a ninguém, não temos que 
pagar nada para ninguém! Que isso tudo é uma 
ilusão, uma montagem que botaram na nossa 
cabeça, coisa dos esquerdopatas.  

Mas eu deixei claro, a minha opinião já 
estava registrada nos anais da décima nona 
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legislatura da Assembleia Legislativa, onde eu 
fui claro e defendi o meu ponto de vista, sendo, 
taxativamente, contra qualquer tipo de cota. Foi 
um erro do contador em colocar lá. E, na 
verdade, não sou branco e nem sou pardo! A 
minha etnia… 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ser humano! 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Raça humana, presidente. A 
minha etnia, minha descendência é indígena. Eu 
só tenho que não me esquecer de onde é a 
minha origem, mas eu sou ser humano. Não é 
porque eu sou descendente indígena que eu 
vou ter preferência diante de outras etnias. 
Somos todos seres humanos e temos que ser 
respeitados como seres humanos, e não porque 
sou um pobre coitado de uma descendência tal. 
Isso não existe! Isso é coitadismo! Eu sou 
terminantemente contra qualquer tipo de 
coitadismo. Nós somos seres humanos e temos 
que ser respeitados só por sermos seres 
humanos.  

Então, esse blog esquerdista, que eu me 
recuso a falar o nome dele aqui - é um blog 
inexpressivo, não representa nada -, tentou 
cavucar alguma coisa a meu respeito, mas não 
vai conseguir. Espere uma nova tentativa. A 
carruagem está passando e a cachorrada vira-
lata está latindo.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Disponha, Capitão Assumção.  

Com a palavra agora o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 

Deputado Delegado Danilo Bahiense.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) - Boa tarde, deputado Torino 
Marques, meu grande amigo. Boa tarde, 
senhores deputados e todos que nos assistem 
pela TV Assembleia.  
 Presidente, este ano teremos uma 
eleição sui generis. Um tanto diferente em 
virtude desta pandemia. Nós, no passado, 
estivemos à frente de uma superintendência de 
Polícia do Interior da Polícia Civil. Uma 

superintendência grande que tratava e tomava 
conta de setenta e três municípios, e sempre 
tivemos dando um atendimento prioritário 
nesta época de eleição, porque, incialmente, a 
competência é da Polícia Federal, mas a Polícia 
Federal atende à Grande Vitória e a alguns 
poucos municípios do interior como, salvo 
engano, Cachoeiro, São Mateus e Linhares, salvo 
engano.  
 E, nós, preocupados com essa situação, a 
situação da segurança nas eleições deste ano, 
fizemos uma proposição na Comissão de 
Segurança e Combate ao Crime Organizado. Foi 
votado hoje, à unanimidade, pela comissão para 
que convidássemos para vir aqui à Assembleia, 
aliás, participar da audiência virtual, dia 19/10, o 
presidente do TRE, o desembargador Samuel ou 
quem ele mande representá-lo, para que possa 
falar sobre as eleições deste ano. Afinal de 
contas, estamos com dois milhões e oitocentos 
mil eleitores, mais da metade da população do 
estado do Espírito Santo. 
 Convidamos também o secretário de 
Estado de Segurança Pública, o coronel 
Alexandre Ramalho; convidamos o delegado-
geral da Polícia Civil, doutor José Darcy Arruda, 
estivemos com ele hoje inclusive; e convidamos 
também o coronel Douglas Caus, que é o 
comandante-geral da Polícia Militar, para nos 
informar e informar a toda população como 
será feita a segurança nas eleições deste ano, 
dia 15 de novembro, e, se houver segundo 
turno, onde houver, dia 29 de novembro.  
 É bom registrar que, no ano de 2018, nós 
tivemos cinco mil e cem militares envolvidos na 
segurança das eleições; e trezentos policiais 
civis distribuídos nos setenta e oito municípios 
do estado.  
 Então, essa foi a nossa preocupação. E 
convidamos todos os colegas, todos os 
deputados, para que também participem dessa 
audiência, que será dia 19 de outubro, aqui na 
Assembleia.  
 Quero aproveitar a oportunidade para 
agradecer ao líder do Governo, deputado Dary 
Pagung, meu amigo. Hoje, estivemos lá na 
Polícia Civil reunidos com o delegado-geral da 
Polícia Civil para discutir alguns assuntos 
importantes para a segurança pública. Um deles 
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é o efetivo da Polícia Civil que está muito 
defasado. Temos uma defasagem de mais de mil 
e oitocentos homens. Inclusive, solicitando, 
como já fizemos indicações anteriores, para o 
aumento das vagas, que seria em torno de 
cento e setenta vagas. Tivemos respostas 
positivas. O delegado-geral já se reuniu com o 
comandante e com o govenador do Estado. E, 
com certeza, dentro de poucos dias, o 
governador deve anunciar esse aumento de 
vagas. O que irá auxiliar, e muito, o andamento 
de todo o trabalho da Polícia Civil. 
 Discutimos também hoje com o delgado-
geral da Polícia Civil o nível superior para os 
agentes de polícia. Os agentes de polícia, uma 
categoria muito importante, responsável pela 
guarda de presos no estado do Espírito Santo. 
Ocorre que, em 2011, quando assumimos a 
Superintendência de Polícia do Interior, ainda 

havia trinta e dois presídios anexos as nossas 
unidades. E nós, naquela ocasião, acabamos 
por desativar, repassando todos esses presos 
para a Sejus.  
 Existe uma legislação vigente, de 2014, 
onde os agentes de polícia têm a mesma  
atribuição do investigador de polícia, mas 
recebem um salário muito inferior e não 
tiveram reconhecido o nível superior.  

Então, eu agradeço aqui o empenho do 
nosso colega Dary Pagung, que esteve 
conosco lá conversando. Além desses 
assuntos, discutimos, também, projetos de lei 
interessantes para a Polícia Civil.   

Torino, você, meu grande amigo, eu 
gostaria de fazer, agora, uma referência a 
você. Ontem, você recebeu com muito 
carinho aí, de todos os nossos pares, todos os 
vinte e nove, sem você, te solidarizando com o 
falecimento da Dona Helena, eu sei como isso 
é importante. Eu me recordo, Torino, em 

2004, quando perdi a minha mãe, os colegas 
também foram solidários, da Polícia Civil, 
alguns deputados, e eu recebi um telegrama, 
aqui da Assembleia Legislativa, do deputado 
Euclério Sampaio. Eu guardo esse telegrama até 
hoje dentro da Bíblia da minha mãe. E você, 
Torino, eu tenho acompanhado bastante a sua 
vida, afinal de contas nós nos conhecemos há 

mais de trinta anos, e sei o quanto você honrou 
a sua mãezinha.  

Então, eu quero deixar para você, Torino, 
aqui, só um versículo bíblico que está em Êxodo, 
20:21, que é um versículo com promessa, é um 
mandamento com promessa: Honra a seu pai e 
a sua mãe para que se prolongue seus dias na 
terra que o Senhor seu Deus de dá.  

Eu tenho certeza de que você honrou e 
honrou muito a sua mãe.  

Muito obrigado, senhor presidente!  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Muito, muito, muito obrigado mesmo, 
Delegado Danilo Bahiense, uma pessoa por 
quem tenho uma estima muito grande, porque 
fiz várias entrevistas com ele ao longo da minha 
carreira de trinta e cinco anos prestados ao 
estado do Espírito Santo.  

É o que está no texto bíblico: Honra teu 
pai e tua mãe. Porque quando você honra teu 
pai e tua mãe você está honrando ao teu 
Criador também, que você foi criado por Deus.  

Então, você está honrando seu pai e sua 
mãe e, também, automaticamente, honra ao 
nosso Senhor.  

Muito obrigado! 
Com a palavra, agora, às quatro e 

quarenta e quatro, Delegado Lorenzo Pazolini. 
(Pausa)  

Doutor Hércules.   
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 

Senhor presidente, demais colegas deputados e 
deputadas e povo que nos assiste através da TV 
Assembleia, recebam o nosso abraço.   

Dr. Rafael Favatto já falou, no início da 
sua fala, sobre o Dia Mundial do Coração. Eu 
gostaria, também, de reforçar aquilo que o Dr. 
Rafael falou. As doenças cardiovasculares são a 
principal causa de mortes no mundo, de acordo 
com a Organização Pan-americana de Saúde, o 
que motivou a criação dessa data.  

Para combater as principais doenças que 
afetam o coração, a Organização Mundial de 
Saúde recomenda a prática de atividades físicas 
aliada a uma alimentação balanceada, com 
baixa concentração de sódio, ou seja, sal, e de 
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açúcar, além de acompanhamento médico e 
nutricional.  

Então, o Dr. Rafael já falou sobre isso 
com mais detalhe, mas eu quero reforçar que é 
importante, além dos exercícios físicos, também 
a alimentação. Muito importante. Duas coisas 
que são muito gostosas, dois venenos: sal e 
açúcar. Mas, na verdade, têm matado muita 
gente.  

 Estou muito feliz, hoje, também, porque 
nós recebemos uma mensagem aqui do 
Governo do Estado, com relação a uma 
indicação nossa de 2017 e outra de 2019. Para 
garantir mais recursos às entidades do 3.º setor, 
apresentamos, desde o ano de 2017, indicações 
para a criação da Nota Capixaba.  

Então, a Indicação n.º 1.590/2017, e a 
n.º 1.459/2019, eram indicações nossas, e 
agradeço ao Governo por estar atendendo não 
ao deputado, mas às entidades sem fins 
lucrativos.   

Dessa forma, estamos muito felizes em 
ver que o Governo do Estado mandou o projeto 
para a Assembleia e criará um programa que, 
além de ajudar muitas entidades de assistência 
social, vai premiar a população que exigir a 
nota. Isso aí há muito tempo a gente vinha 
falando da Nota Paulista, depois conseguimos 
em outros estados. Eu vou relatar mais sobre 
isso ainda.   

Desde o primeiro dia em que tomei 
conhecimento dessa iniciativa do Estado do 
Paraná, em 2017, trabalhei muito para 
implantar, no Espírito Santo, essa inovação e 
esse novo modo de transferir recursos às 
entidades de Assistência Social. Muito mais 
importante do que arrecadação é para onde 
essa arrecadação irá, que são para as entidades 
sem fins lucrativos. Estou muito feliz por essa 
vitória. Não descansamos um minuto até esse 
dia chegar.  

Desde o ano de 2017, proponho essa 
inovação e estou orgulhoso de contar com a 
sensibilidade e visão do Governo. Propomos que 
a Nota Premiada   Capixaba   seja   um   
programa   de   cidadania   fiscal, instrumento de 
aumento da arrecadação e, principalmente, um 
novo e moderno mecanismo de financiamento 
do terceiro setor.  

Terceiro setor, pra quem não sabe, são 
as entidades filantrópicas: Apaes; Pestalozzi e 
outras entidades; União dos Cegos, em Vila 
Velha, de outro município; Instituto Luiz Braille, 
aqui em Vitória. Isso é só para dar alguns 
exemplos. Essa é uma forma criativa e dinâmica 
de repassar recursos às associações de saúde, 
educação, esporte e assistência social. É assim 
que se faz gestão pública, é assim que buscamos 
a inovação e novas fontes de recursos para as 
entidades que prestam relevante serviço social à 
população capixaba. Viva o terceiro setor!  

Então, é uma felicidade muito grande 
este momento que nós estamos vendo essa 
justiça, depois de várias e várias reuniões que 
fizemos, inclusive com o Governo e também 
com a Secretaria da Fazenda, com o secretário 
Rogelio.  

E quero parabenizar também a Amaes, a 
presidente Pollyana Paraguassú; a União das 
Pessoas com Deficiência de Vila Velha, a nossa 
querida Rosilda Maria Dias, que também tem 
sido  uma  batalhadora; a Federação das Apaes, 
também nosso querido Vanderson Gaburo, 
presidente da federação; a nossa Unicep, lá de 
Vila Velha, que é administrada e dirigida por 
Carlos Ajur e Jozir Santos Vulpe, são dois amigos 
queridos e que, inclusive, eu fiz a convenção do 
meu partido lá dentro da União dos Cegos, em 
Vila Velha.  

Parabéns também ao Conselho Estadual 
da Pessoa com Deficiência, o nosso querido 
amigo jornalista José Carlos Siqueira Júnior; 
também ao Conselho da Pessoa com Deficiência 
de Vitória, João Salles; ao Vitória Down, Letícia 
Coutinho; ao Conselho Estadual de Assistência 
Social, Elizeth dos Anjos, que é irmã do nosso 
querido deputado Enivaldo dos Anjos.   

Então, é um dia de muita felicidade...  
 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Para concluir, deputado.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - A 

gente receber essa verba do Estado, 
naturalmente para fazer justiça a essas 
entidades do terceiro setor.  

Para quem não sabe, o terceiro setor 
movimenta cinco por cento do PIB brasileiro.  E 
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é muito importante que essas pessoas 
abnegadas, a maioria são verdadeiros 
missionários lutando para dar dignidade às 
pessoas que precisam de complementação, 
especialmente para transitar, para o seu lazer, 
para estudar. Enfim, é muito importante esse 
projeto do Governo, a quem eu agradeço 
atender a nossa solicitação, Solicitação 
1590/2017 e também a Indicação 1459/2019.  

Obrigado a todos por terem ouvido esse 
relato da nossa parte. Obrigado, 
presidente!  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª.  
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Senhor presidente, senhores deputados e 
deputadas, funcionários da TV Assembleia e 
público que nos assiste, a minha fala vai ser 
sobre saúde. Dizer para todos vocês, para todas 
as pessoas que estão nos assistindo, a força que 
nós temos feito, deputados médicos. Está 
presente aí o nosso presidente da Comissão de 
Saúde, o Favatto está conosco, o Hudson não sei 
se está... Está presente também.  

Então, é um trabalho que a classe 
médica da Assembleia e a Comissão de Saúde - 
infelizmente, nem todos estão na Comissão de 
Saúde - temos feito neste tempo difícil que 
vivemos, que é um tempo de pandemia. As 
dificuldades, sabemos que são muito grandes. A 
pandemia não foi vencida. Nós temos ainda um 
caminho muito grande a percorrer. Sabemos da 
possibilidade do aumento do número de casos. 
Isso tem sido detectado. A população não tem 
colaborado com relação às orientações: uso de 
máscara, distanciamento social.  

Tenho certeza que esses trabalhos 
científicos bem conduzidos que mostram que, 
se nós não fizermos o controle - nós não temos 
a vacina. Temos que entender, a população tem 
que entender. Não dá para ficar achando que 
está tudo normal, gente! Não está normal!  

Então, esses aglomerados, o pessoal que 
não respeita o distanciamento social, o pessoal 
que não usa máscara. É baile funk, é praia 
lotada, é boteco lotado...  Tudo bem que a 

gente sabe que as pessoas querem se divertir, 
mas não é o momento. Nós estamos perdendo o 
medo, vamos dizer a assim. A população 
perdendo o medo da doença e a doença não 
está resolvida.  

Então, é um apelo que eu faço às 
pessoas para que continuem seguindo todas as 
orientações, a higiene pessoal, os cuidados 
pessoais, evitando aglomeramento, usando 
máscara, porque, mais uma vez, corremos o 
risco sério de nós termos um aumento 
significativo dos casos e a estatística tem se...  

 
O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - V. 

Ex.ª me permite um aparte, nobre deputado?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Com certeza, nobre deputado Ferraço! Mas, só 
para terminar este ponto, já cedo a palavra.  

Então, nós temos que bater firme nesta 
tecla, gostaria que todos deputados estivessem 
imbuídos nesse propósito para que a gente...  
Não podemos nos esquecer da gravidade e se a 
conduta não for correta, é possível que nós 
tenhamos que retroceder naquilo que já foi 
feito em termo de abertura para a população.  

Deputado Ferraço.  
 

O Sr. Theodorico Ferraço - (DEM) - Eu 
parabenizo meu querido colega e companheiro, 
meu líder, Mameri, pela sua advertência. Veja 
você, Mameri, aqueles países que estavam indo 
muito bem, o exemplo, por exemplo, da Coreia 
do Sul, voltou a ter problema, porque abriu 
demais.  

Então, quando você faz a advertência 
que no Brasil se pensa em fazer abertura de 
escolas, abertura disso e daquilo, é preciso ter 
precaução, é preciso ter juízo para não voltar 
uma nova onda.  

Então, deputado, a advertência que V. 
Ex.ª faz não é como deputado, é como médico. 
Quem tem amor pelo Espírito Santo. E eu me 
congratulo com V. Ex.ª, estou solidário com a 
sua advertência, que ela é correta, humana e 
justa.  

Parabéns, meu querido líder!  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Muito obrigado pela participação, pelas palavras 
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importantes, também, de alerta para toda 
população. Um deputado como o nosso querido 
Theodorico Ferraço não poderíamos esperar 
algo de diferente! 

Então, faço parte do trabalho da 
Comissão de Saúde, o Doutor Hércules tem 
conduzido a Comissão de Saúde de uma 
maneira brilhante, nós temos trabalhado, o 
nosso contato com a Secretaria de Saúde é 
constante, nós temos relatórios semanais que 
são enviados para a Comissão de Saúde. Foi um 
pedido que nós fizemos e a Secretaria tem nos 
mandado esses   relatórios. Temos feito 
reuniões com a Secretaria de Saúde, reuniões 
com outros segmentos e essa preocupação que 
é geral hoje é uma preocupação geral.  

Ou nós tomemos uma posição firme com 
relação a essas orientações, ou nós vamos ter 
que retroceder. E ninguém quer retroceder. O 
comércio precisa trabalhar, as pessoas precisam 
trabalhar, tem problemas econômicos...  Nós 
sabemos de tudo, mas nada supera a vida 
humana. Temos que lutar, cada vez mais, para 
que a gente possa dar, oferecer algo de mais 
para que a gente preserve a vida humana.  

Muito obrigado! Era essa observação 
que eu queria fazer neste momento.   

Devolvo a palavra ao nosso presidente 
Theodorino. Torino! Desculpe. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ah, gostei da mixagem de Theodorico 
com Torino, Theodorino. Me senti orgulhoso.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - É 
uma mistura de... 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO - 
(PATRIOTA) - Torino. Ficou bom não ficou? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
O povo indígena do nosso Capitão Assumção.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Obrigado, viu! 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Se vier os votos do Sul juntos, 
Torino, aí é bom, né? 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É verdade! Com a palavra o deputado 
Doutor Hudson Leal.  
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Agradeço a você também, Dr. Rafael, pelo 
pronunciamento.   
 
 O SR. DOUTOR HUDSON LEAL - 
(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, eu vou 
declinar da minha fala.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Ok, deputado Doutor Hudson Leal. Com 
a palavra o deputado Engenheiro José 
Esmeraldo. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Senhor presidente, mas eu não 
falei na fase das lideranças partidárias? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - É das lideranças partidárias, mas o 
combinado que quando a pessoa falasse nas 
Lideranças Partidárias, porque a deputada 
Janete de Sá falou que era muito interessante 
manter as lideranças, porque é uma coisa boa 
para o partido a liderança falar. Mas aí foi feito 
também o pedido de que quando a liderança 
falar, na fase dos Oradores Iinscritos, quem 
falou na liderança, não falaria nessa fase. 
Entendeu, deputado? Mas, se o senhor quiser, 
quem sou eu para proibir um deputado de fala. 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Não. Eu estou mais confiante em 
ouvir a palavra do deputado José Esmeraldo.  
 

 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Com a palavra o deputado José 
Esmeraldo. 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Boa tarde a todos, fazer uma saudação ao Dr. 
Emílio Mameri, Doutor Hércules, Dr. Rafael e ao 
amigo Torino, presidindo como sempre. Vou me 
reportar a um assunto que fiz uma fala no dia 
22/07/2020, em 22 de julho. Hoje venho me 
reportar sobre as obras de ampliação do 
abastecimento de água em Santa Cruz, o maior 
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distrito de Aracruz. Há sessenta anos o 
abastecimento de água na comunidade é feito 
de maneira precária, por meio de caminhões 
pipa e poços artesianos. As obras no local é um 
compromisso assumido por este deputado, que 
é o principal incentivador para entrada da Cesan 
em Aracruz e que está sendo cumprido. 
 Diante da ordem de serviço assinada em 
julho deste ano no gabinete do governador 
Renato Casagrande na presença do prefeito, 
Jones Cavaglieri; do diretor-presidente da 
Cesan, Cael; do secretário Marcus Vicente, do 
diretor do Saae, Elias Marochio e demais 
autoridades. Atualmente a água que abastece o 
distrito de Santa Cruz vem do rio Santa Cruz, e o 
Saae do município realiza o tratamento através 
de uma ETA que contempla apenas cinquenta 
por cento do distrito. E são utilizados mais 
quatro carros pipas que vêm de Aracruz para 
contemplar o abastecimento. Com essa obra o 
sistema será desativado, pois o novo sistema irá 
contemplar todo o distrito de Santa Cruz ficando 
sob a responsabilidade da Cesan.  

A boa notícia é que até o momento, e 
nós estivemos lá esta semana, a Cesan já 
realizou a aquisição de dez quilômetros de 
tubulação que irá contemplar toda a rede de 
água do distrito. Dez quilômetros, trezentos e 
cinquenta milímetros cada diâmetro. Até o 
momento foram assentados dois quilômetros e 
meio, num total de dez quilômetros. A previsão 
é que essa obra seja concluída e entregue aos 
moradores do distrito de Santa Cruz até o final 
de dezembro deste ano. 

A primeira etapa da obra já começou 
com a implantação da adutora de trezentos e 
cinquenta milímetros, a tubulação e o booster, 
que está mandando água de Praia Grande, na 
Serra até a estação de tratamento em Santa 
Cruz. Essa água será captada pelo rio Santa 
Maria, em seguida vai para uma estação de 
tratamento localizada em Carapina e a ETA 5 
com destino a Praia Grande e de lá é distribuída 
para Aracruz por meio de um booster. 

Com a chegada do verão, a Cesan está se 
antecipando para levar água tratada aos 
moradores do distrito, em abundância, pois, 
atualmente, no período de verão, devido à falta 
de chuva que coincide com o aumento da 

demanda e a baixa do manancial, os moradores 
de Santa Cruzestão castigados passando falta de 
água dentro de suas casas. 

Essa batalha foi iniciada no ano passado 
com a realização de quatorze reuniões com este 
deputado, juntamente com o Governo do 
Estado, Renato Casagrande, a Casa Civil, a 
Companhia Estadual de Abastecimento. 

Em janeiro de 2019, recebi das mãos dos 
moradores do distrito um abaixo-assinado com 
mais de duzentas e cinquenta assinaturas, onde 
os moradores do distrito de Santa Cruz pediam 
para que tivessem o direito à água tratada, já 
que eles sofrem com a falta de abastecimento. 

Recordo da primeira reunião que 
ocorreu, em março do ano passado, a meu 
pedido, no gabinete do Governador Renato 
Casagrande, a primeira reunião na presença do 
prefeito Jones Cavaglieri, do diretor do SAAE do 
município, Elias Marochio, e do secretário 
estadual Marcus Vicente. 

Nessa reunião, o governador autorizou, a 
pedido do deputado José Esmeraldo, que a 
Cesan, através do seu diretor-presidente, Cael, 
tomasse todas as providências necessárias para 
a concretização deste sonho. 

Esta obra é esperada há 60 anos. Repito; 
essa obra é esperada há 60 anos pela população 
do distrito de Santa Cruz. Por isso, gostaria de 
agradecer ao prefeito Jones, ao diretor-
presidente, Cael, ao diretor do SAAE, Elias 
Marochio, ao chefe da Casa Civil, Davi Diniz, que 
também esteve conosco em várias reuniões, 
pela contribuição importante para a realização 
dessa importantíssima obra. 

Eu não tenho dúvida nenhuma que os 
moradores do distrito de Santa Cruz, com essa 
tubulação de trezentos e cinquenta mililitros, 
eles estarão contemplados pela água à vontade. 
A água será em abundância. 
 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para concluir, deputado. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

É isso que a população de Santa Cruz precisa e 
merece. 

Atualmente o SAAE abastece através do 
Rio Santa Cruz, mas esse rio tem muito pouca 
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água e muitas vezes eles ainda têm que utilizar 
mais quatro carros-pipa com água tratada para 
poder contemplar aproximadamente quarenta, 
cinquenta por cento da população. Não é isso o 
que a população quer. 

Quero saudar aqui a todos aqueles que 
trabalham no SAAE que sempre prestaram um 
serviço importantíssimo para toda a sociedade 
de Santa Cruz, no distrito de Santa Cruz, em 
Aracruz, e dizer que esta água, ela realmente 
caiu do céu, porque o governador Renato, com a 
sua habilidade e com a sua sensibilidade soube 
entender e autorizar o pedido do deputado José 
Esmeraldo para que os moradores, que moram 
na região tão importante, no distrito maior de 
Aracruz, onde são mais de cem mil pessoas que 
moram em todas as regiões no distrito de Santa 
Cruz, possam ter agora em sua caixa d’água, em 
suas torneiras, uma água de qualidade, uma 
água em abundância, uma água vinda do Rio 
Santa Maria, tratada, e que, na verdade, vai dar 
uma nova roupagem à população. Inclusive 
muitos irão para Santa Cruz porque a falta 
d’água deixava muitos daqueles que gostariam 
de ir para lá com as praias lindas e maravilhosas, 
mas a falta d’água atrapalhava essa sua ida e o 
seu passeio. Por isso, agradecemos 
primeiramente a Deus. 

 A batalha é iniciada e é cumprida. Em 
todas as minhas batalhas, graças ao bom Deus, 
iniciamos e terminamos. Eu não tenho dúvida 
nenhuma que, até o final do ano, todos os 
moradores do distrito de Santa Cruz terão à sua 
disposição um volume de água num cano de 
trezentos e cinquenta milímetros para abastecer 
centenas, milhares de residências na região do 
distrito de Santa Cruz. E, com certeza, essa 
população que estava aguardando há mais de 
sessenta anos, saberá reconhecer o trabalho 
desses homens públicos, que na hora que 
precisa (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) - Para concluir, deputado. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Muito obrigado! E, com certeza, nós vamos 
acompanhar até o final essa obra gigantesca e 
importantíssima, fundamental, uma obra de 
excelência, que a população do distrito de Santa 

Cruz, repito, o maior distrito do município de 
Aracruz, está alegre, feliz e satisfeita. Porque 
quando a água falta em casa, falta até a 
tranquilidade da família. E a partir de dezembro, 
todos os moradores vão poder ter água em 
abundância, vindo do Rio Santa Maria, para 
abastecer todo o distrito de Santa Cruz. 

Obrigado a todos aqueles que estiveram 
comigo nessa batalha, que foi uma batalha dura, 
mas é importante quando a gente chega ao final 
da batalha vitorioso. Obrigado! Obrigado! 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 

- PSL) - Com a palavra o deputado Enivaldo dos 
Anjos. (Pausa) 

 Deputado Enivaldo dos Anjos. (Pausa) 
Bom, sendo assim: 17h08min. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 

encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que vai ser ordinária, virtual e, 
também, presencial, como elas estão sendo 
feitas, amanhã, às 9 horas da manhã, para qual 
designo 

 
 EXPEDIENTE: 
 O que correr.  
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta presente, da presente 

sessão, claro, exceto as matérias que foram 
votadas hoje. 

São 17h09min. temperatura na capital 
do Espírito Santo vinte e seis graus.  

Tivemos uma chuva de granizo há pouco 
tempo, alguns minutos atrás, na Região de 
Pedra Azul. Pedra Azul é uma região tão bonita, 
estava vendo as imagens. São belas as imagens 
da Região de Pedra Azul até com chuva de 
granizo.  

Mas gostaria de desejar muita sorte aos 
produtores rurais, aos moradores da Região de 
Pedra Azul, para que tenha sido uma chuva de 
granizo... pelo que eu vi, não foi de grande 
intensidade. As pedras de gelo eram bem 
pequenininhas, mas vamos ficar atentos. 

 Eu quero mandar um abraço para a 
equipe que trabalha aqui na Assembleia 
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Legislativa, as pessoas que prestam trabalho 
para nós aqui, que nos ajudam: aos cinegrafistas 
Guga Prates, Clebinho, Alexandre e o Lizandro; 
se faltar alguém aí, levanta a mão tá? aos 
repórteres Wanderlei, Lenise e a Ellen; 
corte/supervisão Charles, meu querido amigo 
Charles Scárdua e o Jasson. É Jasson né? 
Campos ou é Jeison? É Jasson mesmo, Campos; 
Jeison só na sexta-feira 13. Então tá. No som 
Cláudio, Dinho e também, Thiago; o garçom 
Eliones e o Lilico; na limpeza e conservação 
Kátia Alvarenga; segurança Ana Paula, 
Wellington Pontes e Washington Maia; a Polícia 
Militar, Capitão Betzel. É isso aí mesmo? Atas, 
Karina Petronetto; Taquigrafia, Alessandra, 
Isabela, Márcia, Aline, Natacha e Amanda; 
procurador, doutor Vinícius Oliveira; diretor do 
DTI, Dorimar Mandatto, grande fera; painel, 
Alan Lírio e painel supervisão, Luciano Barbosa; 
diretor do plenário, Marcus Fardin, Marquinhos, 
meu amigo Marquinhos. E também o secretário 
Carlos Eduardo Casa Grande; Margô Devos. 
Faltou mais alguém?  Luiz Ornellas da segurança 
e Patrícia. Toda essa turma que faz com que a 
plenária flua muito bem, que faz todo trabalho 
de transmissão para que esta plenária virtual e, 
também, presencial, aconteça na casa de todos 
vocês. Muito obrigado pela audiência! 

 Então, como falei há pouco, amanhã, às 
9h da manhã. 

Agora voltamos à programação normal 
da TV Assembleia. Bom programa para você que 
está em casa, agora. 

Está encerrada a sessão às cinco horas e 
doze minutos.  

 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida - presencial e virtual - é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Resolução n.º 15/2020; 
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
462/2020 e  464/2020; Discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 
34/2019;  Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 506/2020;  Discussão, 

nos termos do artigo 81, § 3.º do 
Regimento Interno, da Proposta 
de Emenda Constitucional n.º 
32/2019; Discussão, nos termos 
do artigo 81, § 3.º do Regimento 
Interno, dos Projetos de Lei n.os 
951/2019 e  598/2019; Discussão 
especial, em 3.ª sessão, dos 
Projetos Lei n.os 1042/2019 e 
84/2020; Discussão especial, em 
2.ª sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 478/2019, 549/2019, 
755/2019, 764/2019,  843/2019, 
924/2019, 40/2020 e 207/2020) 

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

 
_______________________________________ 
 

VIGÉSIMA SEGUNDA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 22 DE 
SETEMBRO DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Bom dia a todos! Invocando a proteção 
de Deus, havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 

Eu peço a dispensa da leitura da ata, e a 
considero aprovada. Solicito à secretária da 
comissão, doutora Leila - é doutora, advogada, 
doutora Leila -, que encaminhe cópia para o 
deputado Dr. Emílio Mameri, e se ele tiver 
alguma alteração na ata, poderá fazê-la, e, na 
próxima reunião a gente levará à apreciação.  

Então, eu peço à Leila que faça a leitura 
do Expediente. 

Leila, leitura do Expediente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

E-mail da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico 
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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 - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 284/2020 do doutor Sérgio 
Ottoni, sócio administrador do 
NeuroGrupo Serviços em Neurocirurgia 
Ltda., dirigida ao diretor-geral do Heue, 
com cópia para esta Comissão, 
encaminhando manifestação acerca do 
Ofício OSS n.º 733/2020, que trata do 
dimensionamento do corpo clínico, 
realizado pelo diretor técnico, de que 
não será possível atender à nova 
adequação proposta. 

 

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

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 005/2020 da Companhia 
Espírito-Santense de Saneamento - 
CESAN -, encaminhando Relatório Anual 
de Prestação de Contas do Plano de 
Negócios do Exercício de 2019, com a 
análise realizada pelo Conselho de 
Administração quanto ao atendimento 
das metas e resultados, bem como à 
estratégia de longo prazo. 

 

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

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 119/2020 do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, justificando sua ausência 
na 21.ª Reunião Ordinária Virtual desta 
Comissão, realizada em 15/10/20, devido 
a compromisso assumido anteriormente. 

 

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

Coisa rara Dr. Emílio faltar. Na verdade, 
desde que eu estou aqui, há alguns anos, é o 
deputado mais assíduo e mais participante da 
nossa Comissão de Saúde. 
Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Projeto de Lei n.º 425/2019, de autoria 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
que dispõe sobre a garantia do direito de 
remarcação do curso de formação 
obrigatório para a posse em cargo 
público, decorrente de concurso público 
no âmbito do Espírito Santo, para as 
grávidas e lactantes, independente de 
previsão expressa no edital ou do 
momento da gravidez. 

 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 

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

Vou passar para a Ordem do Dia. Mas, ao 
invés de ler os projetos da Ordem do Dia, eu 
prefiro ouvir o nosso convidado. 

Neste momento, eu quero registrar com 
satisfação, Dr. Emílio, que tem participado 
muito ativamente da nossa comissão, 
especialmente na parte de psiquiatria, que nós 
temos a filha dele, psiquiatra renomada, 
doutora Letícia Mameri. 

Eu quero lembrar também que em 2015, 
dia 23/10/2015, eu fiz um ofício como 
presidente da Comissão, ao secretário de Saúde, 
solicitando informações acerca das medidas 
realizadas pela Secretaria de Saúde no combate 
à mortalidade por suicídio. Isso aí é um trabalho 
muito bom, inclusive da doutora, nossa querida 
doutora Telma, e também de Carlos Faroni, que 
tem vindo todo ano à nossa comissão para falar 
sobre isso. 

Em 2016, no dia 13 de setembro, nós 
recebemos a visita da doutora Telma de Freitas 
Pimenta, para falar sobre o Setembro Amarelo, 
a campanha de Valorização da Vida e Prevenção 
do Suicídio. 
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Em 2017, no dia 06 de abril, foi publicada 
a lei da minha autoria, a Lei 10.639, que institui 
o Dia Estadual do Médico Psiquiatra, isso aí 
naturalmente para valorizar a categoria e 
também a especialidade. 

No dia 12 de setembro de 2017, a 
Comissão de Saúde recebeu novamente a visita 
muito honrosa para nós da doutora Telma 
Freitas Pimenta, médica psiquiatra, e doutor 
Celso Murad, médico e membro do Conselho 
Federal de Medicina - naquela época ela era do 
Conselho Federal, hoje é presidente do nosso 
conselho -, para falar sobre o tema Setembro 
Amarelo, campanha de Valorização da Vida e 
Prevenção do Suicídio.  

Muito bem! 
Em 2018, nós recebemos aqui a visita da Apadd, 
que é a associação, prevenção e sistema ao 
dependente químico, Carlos Roberto Silva; e, do 
modo psiquiátrico, nós recebemos da Instituição 
o doutor Ulysses Moreira dos Santos, que fazia 
parte do tema. As demandas do Apadd. Então, 
na verdade, esse Apadd é o sinal de 
mercadorias. 

No dia 20 de dezembro do mesmo ano, 
de 2018, é que saiu a Lei n.º 10.964/2018, que 
institui e inclui no calendário oficial do Estado o 
Setembro Amarelo, mês de valorização da vida e 
de prevenção ao suicídio. 

Ainda, no dia 10 de setembro de 2009, o 
doutor Antônio José Nunes Faria, presidente da 
Associação Psiquiatra do Espírito Santo, Apes; e a 
doutora Telma, mais uma vez a doutora Telma 
Freitas Lima, médica psiquiatra, vice-presidente 
do Conselho Regional de Medicina, naturalmente 
do nosso estado; e representando a Associação 
Brasileira de Psiquiatria, o senhor Carlos Faroni, 
que é nosso amigo de (Inaudível), presidente do 
CVV, Centro de Valorização da Vida, para discorrer 
sobre o tema: A função da psiquiatria no Espírito 
Santo (Inaudível). 

O doutor Carlos está conosco hoje aqui. 
Filho de um grande amigo, o saudoso Faroni, e 
também da enfermeira fantástica, dona Ilza, que 
foi uma verdadeira missionária. O Faroni, eu 
cheguei a dar plantão com ele na Pró-Matre, um 
inesquecível amigo, que naturalmente está 

morando lá em cima com os anjos. 
No dia 12 de novembro de 2019, 

naturalmente o ano passado, eu recebi a visita 

do doutor Antônio José Nunes de Faria, 
presidente da Associação Psiquiatra do Espírito 
Santo, a discorrer sobre o tema Depressão 
Infantil. 

Bom, esse é o trabalho da Comissão de 
Saúde, o nosso trabalho, que, naturalmente, 
engloba o Dr. Emílio. 

E, neste momento, ao invés de passar 
para a Ordem do Dia, eu vou passar logo para o 
primeiro palestrante. Eu pergunto ainda se vai 
ser Carlos Faroni ou a doutora Telma? Qual dos 
dois está em condição de falar? A doutora 
Telma estava sem som até agora há pouco. 
(Pausa) 

Então, Carlos Faroni, enquanto a doutora 
Telma restabelece o som.  

Pode falar, Faroni! 
 

O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - Um 
bom dia a todos! 

Em nome do Centro de Valorização da 
Vida e do Grupo de Trabalho e Prevenção ao 
Suicídio aqui do Espírito Santo, que fazemos 
uma reunião mensal, agradecer ao deputado 
Doutor Hércules e a todos os membros da 
comissão, à Assembleia Legislativa, que muito 
se preocupa com esse tema, que para muitos é 
um tabu, mas é uma situação que afeta muito 
mais do que a gente imagina. 

E, dentro desse propósito, nasceu o 
Centro de Valorização da Vida, que é uma 
instituição que busca fornecer um apoio 
emocional através de ligações e serve de um 
serviço de escuta para todos aqueles que estão 
passando por esse momento. 
Eu vou solicitar, então, à nossa organizadora, 
doutora Leila, que dê início a nossa 
apresentação da palestra. 
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Ok! Vou compartilhar! Só um minuto. 
 

O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - Acho 
que já temos condições de darmos sequência, 
né? 

Leila, por favor, me retorne assim que 
estiver estabilizado aí. Está bom?  
 

A SR. ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA 
RIBEIRO DE ASSIS - Vocês não estavam 
visualizando a apresentação? 
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Senhor Faroni, o senhor não visualizou, 
não? Porque eu já tinha colocado. 
 

O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - Sim, 
eu tinha visto, já. Já estava colocando 
(Inaudível) 
 

A SR. ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA 
RIBEIRO DE ASSIS - Ah, tá! É porque depois eu 
fecho meu microfone e senhor vai falando: Pode 
passar! Pode passar! 
 

O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - Ah, 
sim! Entendi. 
 

A SR. ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA 
RIBEIRO DE ASSIS - Então, vou compartilhar 
novamente e fechar meu microfone. Só um 
minuto. 
 

O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - 
Muito obrigado pela explanação. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Olha, Faroni, começou, apresentou na 
tela! 
 

O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - Esta 
tela inicial é da nossa apresentação. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Pode passar, Leila, por favor! 
E esse serviço nasceu originado na 

Inglaterra, quando o reverendo Chad Varah se 
propôs a ouvir as pessoas que estivessem 
pensando em se matar. Isto, lá na década 1930, 
1940, que aconteceu depois da Segunda Guerra, 
tanto da Primeira Guerra Mundial quanto da 
Gripe Espanhola, em 1918, o índice de suicídio 
muito alto. E poucas pessoas sabem que, na 
Alemanha, mesmo após a perda da guerra, 
ocorreu uma quantidade espantosa de suicídios. 
E basta lembrar que tem uma cidadezinha, que 
fica a duzentos e quarenta quilômetros de 
Berlim, algum nome lá, (Inaudível) Pomerânia, 
que lembra os nossos pomeranos daqui, da 

nossa região. É uma cidade que tinha cerca de 
doze mil habitantes e, num dia após a guerra, 
teve mais de mil suicídios. 

Então, essa questão chamou a atenção 
para esse reverendo, que foi destacado para o 
suicídio de uma menina adolescente, de treze 
anos, que havia cometido suicídio por acontecer 
a primeira menstruação e ela imaginava que 
estivesse acometida de uma doença grave, e por 
falta de ouvir. 

No dia seguinte, o reverendo Chad Varah 
publicou no jornal que estaria disposto a ouvir 
as pessoas, e, para a surpresa dele, de imediato 
formou-se uma fila quilométrica para poder 
ouvir as pessoas. E aí nasceu o trabalho do CVV, 
que inicialmente foi na Inglaterra com o nome 
Samaritanos, e em 1962 iniciou a atividade aqui 
no Brasil. 

Pode passar, Leila! 
Hoje, são cerca de cento e vinte postos e 

mais de quatro mil voluntários trabalhando em 
todo o Brasil. O serviço funciona durante vinte e 
quatro horas e hoje é disponibilizado através do 
tridígito 188, concedido pelo Ministério da 
Saúde, uma ligação gratuita. Então, qualquer 
pessoa, de qualquer lugar, pode ligar que a 
ligação é gratuita, e algum lugar do Brasil vai 
atender essa pessoa. 

Pode passar! 
O trabalho é feito por voluntários, que 

fazem o serviço totalmente gratuito, não tem 
fins terapêuticos, ou seja, não se faz terapia; é 
desenvolvido por pessoas comuns, não tem 
vinculação política, partidária, profissional, 
religiosa, ou seja, é um serviço que acolhe, que 
respeita o outro; disponibilidade para ouvir, que 
seria, basicamente, permitir que a pessoa 
desabafe; e o trabalho tem um dos pilares muito 
grande, o sigilo e o anonimato, ou seja, o que a 
pessoa fala, nada é anotado, nada é registrado. 
E os voluntários, logicamente, passam por um 
treinamento que, em média, dura doze 
semanas, e, basicamente, o requisito mínimo é 
ter tempo e idade de dezoito anos para poder 
fazer o serviço voluntário. 

Dentro do propósito dele, temos os 
princípios básicos da compreensão empática, 
que é ouvir o outro dentro da realidade dele, 
desprovido dos meus julgamentos, dos meus 
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conceitos, seja de que natureza for; aceitar de 
forma incondicional o que ele fala; o respeito 
absoluto quanto ao que ele fala; e a confiança 
naquilo que é depositado entre o voluntário e a 
pessoa que está conversando nesse momento. E 
isso nos leva a uma postura humanista nessas 
atividades da nossa vida, porque todos estão 
muito preocupados com o seu tempo, as suas 
atividades, e esquecemos, às vezes, de que 
aquela pessoa ali do lado é um ser humano 
como eu, precisa de uma ajuda assim como eu 
preciso em algum momento da minha vida. E 
passar por um momento de crise, de depressão, 
não é uma situação que merece desrespeito. 
Muito pelo contrário! O suicídio é uma questão 
de saúde pública e merece a nossa atenção, 
merece o nosso respeito. Como, às vezes, 
muitos profissionais falam: Ah, você está com 
fraqueza. Isso é moleza! Isso é pessoa fraca! 
Não é! É preciso muito respeito à situação da 
pessoa que está passando, porque só ela sabe a 
dor e o sofrimento que está vivendo no 
momento. 
 A missão: valorizar a vida para que todos 
tenham uma vida plena e, consequentemente, 
prevenir o suicídio. A vida plena é quando 
aquelas pessoas podem se expressar de forma 
livre, sem julgamentos, sem preconceitos, mas 
ele sentindo que ele deve ser respeitado de 
forma ampla.  
 E aí nós vamos nos deparar com essa 
questão do suicídio. Alguns números nos 
chamam a atenção: um suicídio a cada quarenta 
segundos no mundo; no Brasil, trinta e dois por 
dia, que dá uma média de onze mil e oitocentos 
por ano; no mundo, ataca cerca de, no mínimo, 
oitocentas mil pessoas; segundo a Unicamp, 
dezessete por cento já chegaram a pensar em 
suicídio nas suas vidas; e, segundo a OMS, nove 
em cada dez suicídios poderiam ser evitados. 
 O CVV realiza cerca de três milhões de 
atendimentos por ano, que podem ser feitos 
através do telefone 188 e pela rede de 
atendimento através do site www.cvv.org.br. 
O CVV Vitória iniciou as suas atividades em 
04/06/1984. Fica ali na Avenida Alberto Torres, 
153, Jucutuquara, próximo ao portão de 
garagem da antiga Escola Técnica, hoje Ifes. 
Hoje somos cerca de cinquenta e cinco 

voluntários que se revezam nos horários. 
Atualmente a gente está também com esquema 
de atendimento adaptado devido à pandemia. 
Hoje, muitos de nós fazemos atendimento, às 
vezes, utilizando a ferramenta disponível de 
internet, e fazemos cerca de mil e oitocentos 
atendimentos por mês, que dá uma média de 
sessenta atendimentos por dia; também 
funciona nesse esquema de vinte e quatro 
horas. 
 Alguns dados sobre o suicídio no Espírito 
Santo, levantados pela Secretaria Estadual de 
Saúde: Entre 2006 e 2016 - o suicídio está na 
quarta linha de baixo para cima -, a nossa taxa 
média é de 4.3 por cada cem mil habitantes; 
abaixo da média nacional, mas é um número 
ainda significativo. 
 Aqui no Espírito Santo, a situação 
também distributiva por faixa etária e por 
região. Aí vemos que na faixa, no quadradinho 
azul, seria o masculino, e, na coluna mais clara, 
o feminino. Nós vemos que ela é distributiva 
dependendo da região do Estado do Espírito 
Santo. Enquanto na região Norte temos uma 
concentração maior na faixa de setenta a 
setenta e nove anos, na parte Central e 
Metropolitana, ela é distributiva numa faixa 
mais (Inaudível). Então, essa distribuição nos 
chama a atenção porque a faixa de jovens que 
cometem o suicídio tem crescido bastante nos 
últimos anos e, hoje, entre os jovens de quinze a 
vinte e nove anos, é a segunda causa de morte 
no mundo. 
 Aí, muitas vezes, se pergunta: mas onde 
ocorre o maior índice de suicídio aqui no 
Espírito Santo? De antemão, por um dado 
estatístico, ela reside muito mais nas regiões 
montanhosas, devido ao uso do pesticida. Mas 
não é uma informação estática. Ela muda ao 
longo do tempo. Então, enquanto no quadrante 
superior alto, à esquerda, é o ano de 2006, 
vemos que em cada ano ela muda de acordo 
com as circunstâncias. E vamos chegar ao último 
quadrante, que foi elaborado pela Sesa, em 
2016, que mostra que essa distribuição nas 
áreas escuras seria maior a incidência por ano. 
Então, ela é mutante ao longo do tempo; não é 
um local fixo. Ela depende de muitos fatores: 
econômicos, sociais, de saúde. Enfim, a questão 
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do suicídio é complexa e merece atenção e 
cuidado. Então, ela não é uma questão isolada, 
nem vinculada a determinadas situações. 

A questão da notificação do Ministério 
da Saúde, através da Portaria n.º 204/2016. Ela 
é compulsória para todos os municípios, pelos 
serviços de saúde público e privado, para todo e 
qualquer profissional de Saúde. O que isso quer 
dizer? Que todo acontecimento de tentativa ou 
suicídio tem que ser informado aos órgãos 
públicos. Todos os profissionais envolvidos na 
área de Saúde devem atentar para o que 
determinou o Ministério da Saúde, através 
dessa portaria, porque, com conhecimento e 
informação, se faz a prevenção. 

Isto é uma contribuição de um escritor, 
Rubem Alves, que ressalta com muita precisão 
que, apesar da seriedade do suicídio, ele ainda é 
um tabu, o que dificulta a proteção.  E o CVV 
acredita que uma forma importante de se evitar 
os casos é conversar sobre o assunto para 
derrubar os mitos e os tabus. 
 

O que as pessoas mais desejam é 
que alguém as escute de maneira 
calma e tranquila. Em silêncio. 
Sem dar conselhos. Sem que 
digam: Se eu fosse você. A gente 
ama não é a pessoa que fala 
bonito. É a pessoa que escuta 
bonito. A fala só é bonita quando 
ela nasce de uma longa e 
silenciosa escuta. É na escuta que 
o amor começa. E é na não-
escuta que ele termina.  

 
E ele coloca que não aprendeu nos livros. 

Aprendeu prestando atenção na vida.  
E essa contribuição do nosso querido 

escritor Rubem Alves, ele, com muita precisão, 
enfocou o que é o trabalho do CVV: abrir o 
nossos corações, as nossas mentes, ter o nosso 
tempo para ouvir aquela pessoa que precisa 
desabafar, precisa falar um pouco. E é isso que o 
CVV faz no seu trabalho. E hoje a gente atinge a 
marca de três milhões de atendimentos por ano.  

O André Trigueiro, através do livro dele 
Viver é a Melhor Opção, nos dá algumas 
situações importantes sobre o que a gente deve 

fazer para prevenir e algumas orientações que 
estão sendo também tratadas pelo Ministério 
da Saúde: restringir os meios; divulgação 
responsável na mídia, para não fazer nenhum 
estardalhaço ou sensacionalismo; não banalizar 
o assunto; identificação precoce do que pode 
acontecer e o tratamento clínico; treinamento 
para os profissionais de Saúde; 
acompanhamento, suporte e participação da 
comunidade envolvida; prover as informações 
confiáveis; e evitar julgamentos e exposições. 

O André Trigueiro é um repórter da Rede 
Globo de Televisão é muito alinhado com a 
causa do CVV. 

E aí a gente tem a campanha Setembro 
Amarelo, como muito bem já enfatizado pelo 
Doutor Hércules, a nossa atenção voltada para a 
questão de prevenção do suicídio. Então, o dia 
10 de setembro é o Dia Mundial de Prevenção 
do Suicídio. 

O Setembro Amarelo foi iniciado pelo 
CVV, pelo Conselho Federal de Medicina e pela 
Associação Brasileira de Psiquiatria. E, em 2014, 
realizaram o início do Setembro Amarelo. 
Aqui é uma campanha de conscientização da 
sociedade para prevenção do suicídio, com o 
objetivo direto de alertar a população a respeito 
da realidade do suicídio no Brasil e no mundo e 
suas formas de prevenção. 

Aí nós temos o nosso posto em Vitória, a 
nossa casinha, onde a gente trabalha. 

Vamos dar sequência, agora, em algumas 
fotos alusivas ao evento de algumas ações que 
têm se desenvolvido durante os anos de 2015 a 
2019. Em 2020, por força das restrições das 
autoridades sanitárias, não tivemos evento 
presencial, apenas inúmeros eventos on-line. 
Então as nossas fotos vão estar restritas aos 
anos de 2015 a 2019. 

Aí, estádios de futebol; movimentos na 
rua; algumas cidades onde aconteceram, ao 
longo do Brasil, tanto na região Norte, Sul e 
Sudeste... 

Essa é a campanha do Conselho Federal 
de Medicina; Associação Brasileira de 
Psiquiatria; a campanha da FEB, Federação 
Espírita; a caminhada de bicicleta no Pantanal, 
Mato Grosso; a passeata de moto realizada na 
cidade de Franca, em São Paulo; a Caminhada 
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pela Vida, realizada também lá em São Paulo; o 
site da Prefeitura de Cariacica, que também 
promoveu, aderiu à campanha... 

Essa foi a passeata do Corpo de 
Bombeiros aqui de Vitória, Espírito Santo. 
Tivemos participação dos eventos esportivos, 
como o estádio do Beira Rio, em Porto Alegre; o 
Memorial JK, em Brasília; também a Catedral de 
Brasília; o Congresso Nacional; também o 
Palácio, em Brasília; o STF; e o Cristo Redentor, 
também no Rio de Janeiro, porque em alguns 
anos ele tem sido iluminado com as cores 
amarela como parte dos nossos eventos, da 
nossa campanha. 

Bom, meus amigos, de certa forma, o 
CVV agradece a todos. 

Queria sugerir à Leila, tem um filmezinho 
de uns cinco minutos, mas que traz mensagens 
importantes. É opcional. Se tiver tempo 
disponível, a gente pode passar; senão, a nossa 
apresentação está bem equacionada e a gente 
gostaria, então, de colaborar com todos e 
agradecer a todos os participantes. 

É isso. Coloco-me à disposição. 
Devolvo a palavra para o Doutor 
Hércules, para a nossa organizadora, 
doutora Leila. Muito obrigado a todos! 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito obrigado, Faroni! É uma 
satisfação muito grande. 
Não sei se Leila está em condições de 

passar o vídeo, e se doutora Telma também está 
com áudio e vídeo. 

O vídeo estamos vendo. E o áudio? Está 
ok? (Pausa) 

Então fala, por favor. 
Enquanto a doutora Telma ajeita, quero 

dizer, Faroni, da satisfação de tê-lo em nossa 
comissão. 

A Leila vai passar seu pequeno vídeo, 
mas eu queria lembrar o seguinte, de uma frase 
que desde a primeira vez que você veio aqui à 
Assembleia e falou, nunca esqueci. Você falar 
para a pessoa... A pessoa liga para lá, fica em 
silêncio, fica sem coragem de falar e, às vezes, 
você fala assim: Ouvi o seu silêncio. 

Nunca me esqueci disso. É muito 
importante porque isso dá coragem de a pessoa 
que está em dificuldade, que está no fio da 

navalha, como fala a gíria, acabar falando com 
você; e você convencendo as pessoas anão 
colocar fim à vida. 

Então, quero dar os parabéns a você! 
Leila, agora dá para passar o vídeo?  

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS - Vou tentar. Só um minuto. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Estamos aguardando a dificuldade 
técnica que a Comissão de Saúde está 
enfrentando neste momento. A doutora Leila 
está tentando colocar no ar um vídeo e nós 
continuamos aqui aguardando. 
 Estamos com a presença da doutora 
Telma, também, psiquiatra que todo ano vem à 
Comissão de Saúde. Dr. Emílio também, nosso 
vice-presidente; o Paulo, também, o nosso 
procurador; e o Julio Chamun, também 
procurador; e o Edson, que é odontólogo e é 
também funcionário efetivo da Assembleia e dá, 
também, apoio a nossa Comissão de Saúde. 
Hoje ele pertence à Comissão de Saúde. 
 Leila, conseguiu? 
 

 A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Não estou conseguindo. Ele não tem 
como minimizar para entrar no 
compartilhamento. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Ok. 
 Doutora Telma, já tem áudio? 
 

 A SR. ª TELMA FREITAS PIMENTA - Olá! 
Bom dia a todos! 
 
 A SR. ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA 
RIBEIRO DE ASSIS - Entrou? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Oi? 
 
 A SR. ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA 
RIBEIRO DE ASSIS - Entrou o vídeo? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - O vídeo entrou e parece que o som 
também.  
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Doutora Telma, bom dia! 
 
 A SR. ª TELMA FREITAS PIMENTA - Bom 
dia! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pois não? Já tem áudio e vídeo. 
 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Estão 
me ouvindo? 
 A Leila vai passar o vídeo do senhor 
Carlos Faroni ou o meu? 
 
 O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - Leila, 
a gente pode dar prosseguimento. Não vai fazer 
falta e prejudicar o nosso momento e nosso 
encontro. 
 
 A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Então prossegue, doutora. Eu não 
estou conseguindo, não. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutora Telma, fale alguma coisa. 
 

 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Pois 
não, bom dia a todos. Saúde a todos! 
 

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

 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Só 
tenho a agradecer à Assembleia Legislativa por 
essa oportunidade que me concede todos os 
anos; ao Doutor Hércules da Silveira, que é um 
grande incentivador da nossa campanha 
Setembro Amarelo; Dr. Emílio Mameri e a todos 
da Assembleia por terem nos proporcionado 
essa oportunidade de falar todos os anos. 
 Eu gostaria já de iniciar a minha 
apresentação. 
 Este ano nós temos uma situação 
singular que é a pandemia e, com ela, os fatores 
de risco para o suicídio se agravaram. O Fundo 
Monetário Internacional - vou projetar o artigo 
a posteriori - fez uma previsão de que nós 
poderemos ter, sim, uma incidência maior de 
suicídio. 
 Nós sabemos muito bem que houve em 
outras situações históricas global lockdown. 

Tivemos na época de 1930 e tivemos em 2008 e 
os resultados foram o aumento do agravamento 
das doenças psiquiátricas e também uma 
eclosão de transtornos mentais. 
 Eu até cumprimento o senhor Carlos 
Faroni, as questões estatísticas já foram aqui 
colocadas - muito bem colocadas, e eu o 
parabenizo -, um importante colaborador da 
nossa campanha e nós vamos adentrar mais na 
questão médica do suicídio. 
 Sabemos que 96,8% dos suicídios 
ocorrem em pessoas portadoras de doenças 
mentais. E, eu sempre faço essa ressalva, não 
significa que todo indivíduo portador de doença 
mental vá cometer suicídio, mas sim que ele 
precisa ser tratado. 
 Então esse ano o nosso slogan foi: Agir. É 
preciso agir. 
 E agir como? Alertando a população da 
importância da prevenção do suicídio. Todos 
nós participamos da campanha Setembro 
Amarelo. A Setembro Amarelo veio de uma 
união, uma parceria do Conselho Federal de 
Medicina com a Associação Brasileira de 
Psiquiatria e foi editada uma cartilha 
emblemática em 2014, que é Informar para 
Prevenir. E a partir daí essas duas entidades 
formaram uma aliança para, juntas, formularem 
diretrizes para essa campanha. Então, nós 
estamos formando grupos de psiquiatras, por 
todo o Brasil. E eu tive a honra de ser designada 
como coordenadora da campanha aqui, no 
Espírito Santo. Nós reunimos grupos e 
planejamos, então, atividades no sentido de 
levar até a população informações de extrema 
importância. 
 Por exemplo, nós falamos nos fatores de 
proteção e fatores de risco. E quando nós 
falamos em fatores de proteção, nós temos os 
fatores de risco não modificáveis, em termos. A 
doença mental, ela fica como o mais importante 
de fator de risco. Só que nós fazemos a 
observação que seria uma doença mental não 
tratada. Não adianta somente fazer o 
diagnóstico. Essa pessoa precisa de um 
acompanhamento. 
 Mesmo o indivíduo tenta tirar a própria 
vida, é um fator de risco importantíssimo para 
esse indivíduo. Ele é um dos fatores de risco 
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mais importantes dentro de todos os outros. É 
aquele que já tentou o suicídio. Nos Estados 
Unidos são chamados de sobreviventes. Ele e a 
família precisam ser, os dois, o indivíduo e a 
família, precisam receber o que nós chamamos 
de posvenção, que é um acompanhamento 
dessa pessoa por um serviço de saúde. 
 Então, a todo momento, nós recorremos 
a todas as autoridades e aqui, a esta Casa, que 
sempre nos recebeu muito bem, nós trazemos 
essa observação e nós precisamos de 
formulações de políticas de saúde pública em 
todos os níveis de atenção: atenção básica, ou 
primária, treinamento de profissionais para 
atender pessoas em risco de suicídio. 
 O comportamento suicida, ele pode ser... 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Leila, está muito baixo o som. 
 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Você 
tem o comportamento que nós chamamos de 
pensamentos suicidas, que vão... E vou até 
desligar aqui. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Doutora Telma, dá para aumentar o 
som? 
 

 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Eu 
vou ficar só com o celular. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Dá para aumentar o som da senhora, 
doutora Telma? 
 

 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Eu 
vou sair aqui da... Vou ficar só com o celular. 
Então, acho que agora melhorou o áudio. 
 Nós temos, então, a pessoa com 
pensamentos de morte. E, na maioria das vezes, 
são pessoas depressivas. Nós temos indivíduos 
que fazem um planejamento... (Pausa) 
 Estão me ouvindo? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Se der para aumentar um pouquinho é 
melhor. (Pausa) 
 Tem alguém com o microfone ligado? Se 
tiver, fazer o favor de desligar. Está dando 
interferência. 

 Dona Telma pode completar. 

 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - 
Obrigada. 
 Como eu estava falando, nós temos, 
então, fatores protetivos e é nisso que nós 
temos que investir. As pesquisas têm mostrado 
que esses fatores de proteção, que vão desde o 
controle das doenças mentais até fatores 
ambientais...  
 Nós falamos muito, e o senhor Carlos 
Faroni falou também, da questão das 
construções com selo amarelo, redes de 
proteção em locais que são conhecidos pelo 
próprio contágio, pelo efeito Werther, como a 
gente fala. Quando ocorre algum fato que se 
torna conhecido, a tendência das pessoas a 
procurarem certos locais. 
 Nós fazemos um trabalho também junto 
à imprensa. A imprensa é um excelente 
colaborador nosso, desde que divulgue de 
forma adequada. Então, nós vamos formando 
colaboradores em toda a sociedade. 
 Nós fazemos palestras em escolas 
públicas, fazemos palestras em igrejas, fazemos 
palestras em locais tipo Ministério da Saúde, o 
IBGE, o Tribunal de Contas, todos esses locais 
são visitados por nós levando até eles 
informações pertinentes de como escutar o 
indivíduo. Porque a população, ela é de extrema 
importância para nós fazermos essa campanha. 
São eles que vão levar, de repente, o indivíduo 
que está pensando em suicídio até o profissional 
médico, porque o indivíduo depressivo ou com 
outro transtorno mental, em fase aguda, muitas 
vezes ele se encontra prostrado, ele não tem 
ânimo.  
 Então a população, sendo alertada para 
as falas, o gesto, o comportamento da pessoa 
que está pensando em suicídio, está prestes até 
a se suicidar, esse é um dado que nós temos que 
é bastante preocupante para nós médicos e 
para toda a população como um todo. Oitenta 
por cento dos indivíduos que procuraram o 
serviço de saúde vieram a se suicidar meses 
após. Então eles passam muitas vezes pelos 
serviços, passam pelos locais de atendimento e 
não recebem o tratamento adequado. Então 
isso é muito importante. 
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 Eu falo oitenta por cento, já teve 
pesquisa que mostrou quarenta, sessenta por 
cento, aí estendeu para os profissionais - outros 
profissionais da área de saúde - que não 
médicos. Então é importantíssimo que as 
pessoas comecem a identificar. 
 Eu tive a oportunidade de conhecer uma 
cidade da Suécia que eram cem mil habitantes, 
essa cidade. Eles fizeram um programa de 
prevenção ao suicídio que levou a toda 
população, daquela cidade de cem mil 
habitantes, informações de como detectar o 
indivíduo em vistas de cometer o suicídio. 
 Então o que eles fizeram? Treinaram o 
barbeiro, o cabelereiro, o lugar do cafezinho, 
todas as pessoas tinham essa escuta para a 
prevenção do suicídio, isso é muito importante. 
E a Assembleia, com seu trabalho, com suas 
autoridades, pode, sobremaneira, ajudar nessa 
campanha, na medida em que nós precisamos 
dos médicos psiquiatras. 
 Nós precisamos de um sistema de saúde 
psiquiátrica não só hospitalocêntrico, que foi 
substituído pelo capiscêntrico que também não 
está resolvendo. Então temos que ter centros de 
atendimento, temos que ter UPAs, temos que 
ter PA, temos que ter ambulatório com 
psiquiatras e temos que ter hospitais de 
internação quando esta se fizer necessária. E 
que exista um fluxo entre esses serviços, esses 
serviços não podem trabalhar de modo isolado. 
 Quando nós conseguirmos tudo isso, ou 
seja, a conscientização da população, o senhor 
Carlos Faroni colocou com muita propriedade, é 
importantíssimo que a sociedade se alerte, seja 
alertada. 
 E outra coisa que eu deixo sempre um 
recado: a doença mental é tratável, ela tem 
tratamento. Se a pessoa procurar - e não é só 
fazer como eu falei, a primeira consulta, ela tem 
que ter uma continuidade. Não adianta ela ir 
uma vez e não voltar mais. Então ela precisa ter 
um local em que ela possa dar continuidade ao 
seu tratamento. Uma vez instituído o 
tratamento, essa pessoa pode sim evitar 
progredir para o comportamento suicida. 
 E a Associação Brasileira de Psiquiatria 
tem feito parcerias importantíssimas. Esse ano 
nós fizemos uma parceria com o Segetes, que é 

o Serviço de Gerenciamento de Trabalho de 
Educação e Saúde, está junto com a Associação 
Brasileira de Psiquiatria. Aqui na Ales nós 
também já temos uma Frente Parlamentar de 
Saúde Mental, nós temos a Comissão de Saúde 
sempre presente conosco todo ano. Então é isso 
que nós precisamos: mobilizar. 
 Hoje, vou fazer uma apresentação na 
câmara de vereadores. Fui convidada, aceitei, 
vai ser uma apresentação. Eu vou às 16h. 
 Eu acho que esse é o caminho: nós 
precisamos sensibilizar as pessoas, tanto as que 
têm mais - vamos dizer assim - facilidade de 
elaborar essas políticas públicas, como a própria 
comunidade, a própria sociedade ter 
consciência de que o suicídio pode ser evitado 
sim. 
 Nós temos um número muito grande 
aqui no Brasil, nós temos doze mil suicídios por 
ano. Isso não é pouco, é muito. Agora, quando a 
gente fala em estatística, nós temos que ter 
muito cuidado porque quando nós falamos em 
estatística nós falamos, geralmente, em 
prevalência, que é o número de pessoas que se 
suicidam por cem mil habitantes. Isso tem que 
se levar em consideração o número de 
habitantes do local. Então nós temos um 
mapeamento de todos os estados aqui no Brasil 
e no mundo onde esses suicídios ocorrem com 
mais frequência.  

E os suicídios são mais comuns nos 
homens do que nas mulheres. As mulheres 
tentam mais o suicídio, até quase quatro, cinco 
ou seis vezes mais do que os homens. Os 
homens usam meios mais letais. Essa seria uma 
das explicações.  

Tem sido feito muita pesquisa, tem sido 
feito um trabalho. Eu penso que a nossa 
campanha de Setembro Amarelo é uma 
campanha vitoriosa. A gente não celebra nem 
homenageia, porque não é algo para se 
celebrar, mas a gente tem que reconhecer que a 
nossa campanha tem sido vitoriosa. Nós temos 
mobilizado mais pessoas, tem se falado muito 
de Setembro Amarelo.   

Desde 2014, depois de lançada a cartilha, 
nós, então, entramos na campanha em 2015, 
2016, e de lá para cá nós temos observado uma 
mobilização da população, convites para falar. 
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Eu faço apresentações, como eu falei, em 
diversos locais. Isso é muito bom. Este ano eu 
fui ao Supermercado Ok, a convite da médica do 
trabalho, falamos para vários funcionários.  

Então, acho que esse é o caminho, 
sensibilizar a população de que o transtorno 
mental é tratável. Nós precisamos, então, de 
políticas públicas que sejam favoráveis à 
implantação e a esse fluxo de atendimento 
médico, para que esse paciente possa ser 
atendido e acompanhado a contento. 

Essa é a minha mensagem de hoje aqui. 
Agradeço muito a oportunidade. A doença 
mental é, sem dúvida alguma, o maior fator de 
risco, 96,8 por cento. E tratando o transtorno 
mental, a chance que nós temos... E assim, e 
também formulando políticas públicas que 
olhem a comunidade como um todo, medidas 
socioambientais, medidas de saneamento, 
medidas de saúde, prevenção de doenças 
crônicas.  

O doente crônico é também um fator de 
risco, aquele que tem doenças graves. Agora, 
então, com a pandemia que nós vamos ter, a 
previsão não é muito boa. Tomara que os 
preditores dessa crise não sejam tão, como a 
gente está vendo, o sentido nosso não é 
alarmar, mas é cuidar, tratar da doença mental 
a tempo para que a gente não tenha o desfecho 
fatal. 

Então, minha fala hoje fica aqui. E aqui 
eu deixo, então, esse recado. Muito obrigada 
pela oportunidade. 

Eu tinha feito também uma 
apresentação... (Pausa) 

Está bom, ok. Então está bom.  
Eu tinha feito uma apresentação, é um 

apanhado geral da nossa campanha e do nosso 
lema este ano que é agir, é preciso agir! Este é o 
nosso lema. 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS- Quer que eu coloque? 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Não, 
eu ia mostrar até o texto da revista, porque a 
gente fez várias pesquisas e tem esse estudo de 
vários psiquiatras que atendem. Fonte boa que 
fala, então, nessa crise global da saúde.  

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Está pronto para colocar. 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Em 
decorrência dessa revista... 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Leila, faça o favor de colocar.  
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Tá, eu vou colocar. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Aí eu peço a você que coloque. 
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Está bom. 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - ...é 
importante também o que ela fala. 
Nós também temos uma campanha de 
ambulatórios psiquiátricos. Um ambulatório 
com psiquiatra, incluindo a equipe 
multiprofissional, que só vai enriquecer essas 
equipes. E treinamento de profissionais para 
atender pessoas com risco de suicídio. 

Então, essa é a nossa mensagem 
principal de hoje. Agradeço a todos. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Obrigado, doutora Telma. 

A Leila vai projetar, então, o vídeo para 
nós. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - É bem 
rápido. São cinco páginas. 

Aqui o nosso símbolo de Setembro 
Amarelo este ano. Continua lá. Doenças mentais 
e suicídio. É preciso agir! É o slogan dessa 
campanha este ano. E aí tem um texto que tem 
alguns realces no contexto, que fala da 
importância da campanha, dos fatores 
protetivos, muito rapidamente até. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Pode passar o próximo aí. 
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 A doutora Telma ficou sem vídeo e sem 
áudio também. 
 Nós vamos passando e dar um minutinho 
para a pessoa poder ver. 
 A TV Assembleia está apresentando na 
Comissão de Saúde os trabalhos feitos pela 
doutora Telma, psiquiatra, e também do Faroni, 
do Centro de Valorização da Vida, que todo ano 
vem aqui falar sobre o trabalho importante de 
evitar suicídio. 

Pode passar o próximo, Leila. 
Muito bem, o trabalho feito pela 

Associação Brasileira de Psiquiatria, do Rio de 
Janeiro... 

Você tirou ali e eu estava lendo. 
Doutora Telma está sem vídeo e áudio 

ainda? (Pausa)  
Faroni, quer fazer alguma 

complementação da sua palestra, quer 
complementar alguma coisa a sua fala? (Pausa) 

Está sem áudio. O vídeo nós estamos 
vendo. 

Dr. Emílio, quer fazer alguma 
complementação, algum comentário? (Pausa) 

Dr. Emílio? Está sem áudio. (Pausa) 
Pode ligar o áudio. (Pausa) 
Liga novamente, Dr. Emílio. (Pausa) 
Continua sem áudio. 
Doutor Edson, enquanto o Dr. Emílio 

regula o áudio,você quer fazer uma fala? 
 

O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - 
Doutor Hércules, está conseguindo me ouvir? 
 

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

O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - 
Parabenizar a excelente palestra que foi dada 
pelos integrantes do CVV. Como o Carlos falou 
sobre o crescente aumento no número de 
suicídios de jovens e adolescentes, gostaria de 
sugerir a ele que fizesse alguns eventos em 
escolas públicas e particulares levando esse tipo 
de abordagem para que o crescente número dos 
índices de jovens em termos de suicídio 
(Inaudível) se isso seria possível em escolas 
públicas e particulares, estar levando esse tema. 

Essa é a minha sugestão. Obrigado, 
Doutor Hércules. 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Por nada. 

Doutora Telma ou Carlos Faroni, quer 
fazer alguma complementação? 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA -Eu 
gostaria sim. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Tem algum microfone ligado? (Pausa) 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - 
Gostaria de falar sim. Eu gostaria de usar a 
palavra. (Inaudível) 

Sobre a questão da adolescência... 
(Pausa) 
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS - Doutora Telma, a senhora está com o 
celular e o computador ligados, não é? 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA - Não, 
já está desligado. O aparelho desligado. Já 
tinham me avisado. Está 
havendoalgumainterferência. 

Gostaria de fazer uma complementação 
sim. Esse pico da ocorrência dos suicídios não é 
maior só nas pessoas de quatorze a vinte e nove 
anos. Ela também tem um pico em pessoas de 
mais de sessenta anos. Os dois picos dos 
suicídios são nessas faixas etárias. O indivíduo 
de mais de sessenta anos, com pesquisas já 
realizadas, são pessoas que muitas vezes se 
sentem fardo para a família. Então, precisa de 
todo um apoio da sociedade, dos grupos que 
visitam, dos médicos da família, um apoio, 
incentivá-los a procurar locais onde possam ser 
acolhidos. Então, esse grupo é o grupo que 
focamos muito também. Não é só do 
adolescente de quinze a vinte e nove anos. É a 
pessoa na idade em que está iniciando a sua 
vida. Isso nos preocupa muito. 

E um fator que tem chamado a nossa 
atenção, não só a depressão, é a dependência 
química, o uso de drogas. O alcoolismo também. 
A gente não poderia encerrar esse programa 
sem citar esses importantes fatores de risco. A 
depressão constitui trinta, quase quarenta por 
cento dos casos dos suicídios. Vamos colocar 
trinta e sete e oito, trinta e seis e oito. E a 
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dependência química também vem ocupando - a 
gente chama de TUS, transtorno de uso de 
substâncias -, vem ocupando um lugar de muita 
importância como fator de risco. E nós chamamos 
fatores de riscos modificáveis. Até certo ponto, 
porque, se nós investirmos nessa questão 
seríssima, nós podemos, sim, diminuir o número 
de suicídios. 
 É muito importante dizer que o indivíduo 
que comete o ato, noventa e oito por cento está 
sob o uso ou de álcool ou sob uso de alguma 
substância ilícita ou lícita.  
 Então, isso aí eu não poderia deixar de 
comentar, porque essa é uma campanha também 
da Associação Brasileira de Psiquiatria e que nós 
precisamos muito do apoio das autoridades. 
 Era só isso que eu queria fazer, essa 
colocação, que eu julgo de muita importância. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito obrigado, doutora Telma. 
 Faroni, você já está com áudio? O vídeo, 
eu estou te vendo. Você quer complementar 
alguma coisa? 
 

 O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - 
Agradeço muito ao Doutor Hércules e bem 
colocado pela doutora Telma e o nosso amigo, o 
senhor Edson, essa questão do suicídio crescente 
no mundo inteiro. Então, o que se notou nos 
últimos anos foi um crescimento maior de suicídio 
na faixa etária de quinze a vinte e nove anos.  

O CVV se preocupou com isso e 
intensificou as atividades através de um programa 
chamado CVV Comunidade, que vai até as escolas, 
as instituições, igrejas, aonde que tem o público 
mais jovem e promove rodas de conversa, filme, 
debates onde a pessoa possa falar abertamente 
do suicídio de tal forma que a sociedade preste 
atenção e atue com uma forma preventiva. Então, 
o CVV até elaborou seis filmes exemplificativos 
tanto para pais quanto para professores e para 
jovens - é a composição desses ensinamentos 
todos aí. 
 E a questão do suicídio é uma questão 
complexa que não se pode delegar a um fator 
único. O que afeta os jovens na faixa de quinze a 
vinte e nove anos nem sempre são as mesmas 
coisas que afetam os mais adultos. Cada situação 
tem que ser analisada sob a ótica, tanto o lado 
psicológico, o lado social, o lado psiquiátrico, é 

multifatorial, onde todos devem atuar. 

 E bem lembrado pela doutora Telma e o 
Doutor Hércules a questão de políticas públicas 
para envolver tanto a sociedade civil quanto os 
órgãos públicos para que a gente participe e 
diminua essa taxa de suicídio que afeta o mundo 
todo. 
 Devolvo a palavra. Muito obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito obrigado. Nós queremos agradecer 
a todos os dois palestrantes. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Ver se o Dr. Emilio já está com áudio para 
que ele possa fazer alguma consideração. Dr. 
Emilio? 
 

 O SR. DR. EMILIO MAMERI - (PSDB) - 
Desculpa aí, tivemos um problema técnico, mas 
acredito que esteja resolvido.  

Queria, sim, fazer uma participação, até 
porque esse tema é muito importante. Nós 
sabemos que vamos ter um aumento significativo, 
já temos percebido isso por estatística, trabalhos, 
das doenças mentais de uma maneira geral no 
pós-pandemia, inclusive.  

Quero agradecer muito a participação do 
doutor Carlos Faroni. O trabalho da CVV é um 
trabalho superimportante. Já tivemos a 
oportunidade aqui, no ano passado, o Doutor 
Hércules já faz um trabalho nesse sentido, a gente 
tem acompanhado, é um trabalho voluntário 
muito bonito, de impacto, que traz um benefício 
muito grande para a sociedade.  

O trabalho da doutora Telma. A doutora 
Telma é uma psiquiatra conhecida, eu estimo 
muito, uma pessoa de capacidade, de 
conhecimento, está sempre ligada às associações - 
Associação Médica, CRM, Associação de 
Psiquiatria. (Inaudível) da Comissão de Saúde. É 
um tema muito importante, nós sabemos que as 
estatísticas estão mostrando um aumento.  

Eu queria convidar todos para participar 
das nossas reuniões da Frente Parlamentar Sobre 
Saúde Mental. Na última reunião de trabalho que 
nós tivemos, tocamos nesse assunto. Esse assunto 
foi o tema principal da última reunião. Nós 
tivemos como convidados o professor, doutor 
Humberto Corrêa, que é um especialista, um 
estudioso no assunto, presidente da Associação 
Mineira de Psiquiatria, professor renomado, e o 
nosso querido doutor Valdir, que também é 
presidente da Associação Capixaba de Psiquiatria, 
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que também adotou esse (Inaudível) muito 
importante para este momento atual e para o 
futuro da prevenção das doenças mentais, 
especialmente do suicídio no Brasil e no Espírito 
Santo.  
 Sabemos, pelo que foi colocado, eu não 
sou psiquiatra, mas a gente tem acompanhado 
o assunto, que uma grande maioria das pessoas 
que vão ao suicídio vão por falta de uma 
atenção multidisciplinar que a CVV procura fazer 
dentro de suas possibilidades e, mais uma vez, 
agradecemos. Tem um trabalho muito 
importante. E o tratamento. Tem muitas 
doenças que não são diagnosticadas e a doutora 
Telma foi muito feliz nas suas colocações 
inclusive citando a depressão e outras situações, 
que podem, não tratadas, levar pacientes ao 
suicídio.  

Então, eu, mais uma vez, quero agradecer. 
Nós temos aí doutor Paulo, doutor Chamun, 
doutor Edson, pessoas que estão conosco. Nosso 
presidente, Doutor Hércules, faz um trabalho 
sempre brilhante à frente da nossa Comissão de 
Saúde, trazendo esse tema. É o momento 
adequado. Nós estamos em setembro, que é o 
mês em que nós fazemos um trabalho de 
prevenção do suicídio. E que a gente possa 
continuar trazendo..., continuando com esse 
trabalho importante e sensibilizando as entidades 
públicas da importância de se ter um trabalho 
com uma equipe completa, incluindo médicos 
psiquiatras para que se possa dar uma atenção às 
pessoas, porque repetindo: a maior parte dos 
pacientes que vão ao suicídio, vão por falta de um 
atendimento (Inaudível), de um tratamento 
especializado. E nós precisamos avançar muito 
aqui no Espírito Santo, embora o trabalho já tenha 
sido feito. Temos que reconhecer o trabalho do 
governador Renato Casagrande, o trabalho da 
Secretaria de Saúde. Mas nós temos um caminho 
grande a percorrer.  

Muito obrigado. Essas as considerações 
que eu queria fazer. E devolvo a palavra ao nosso 
presidente, Doutor Hércules. Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito bem. Muito obrigado, nosso 
querido, naturalmente, substituto da minha 
pessoa ao vivo, porque nós estamos falando, 
naturalmente, para quase o estado inteiro.  

Mas, ainda, Dr. Emílio, eu quero deliberar 
sobre a visita dos professores da Universidade 

Federal do Espírito Santo: Neyval Costa Reis 
Júnior e José Geraldo Mill, para a reunião 
ordinária virtual do dia 6 de outubro, terça-feira, 
às 9h, para discorrer sobre o tema: Qualidade 
do ar e sintoma da asma em crianças e 
adolescentes. É um projeto AsmaVix. Por 
solicitação do deputado, nosso vice-presidente, 
Dr. Emílio. Ele fez através do Ofício n.º 
113/2020. Então, vou colocar em votação. Dr. 
Emílio é o requerente. Naturalmente, vota a 
favor. Eu acompanho o voto. Então, aprovado. 
No dia 6 de outubro, às 9h, estarão aqui o nosso 
professor Neyval Costa Reis Júnior e José 
Geraldo Mill.  

A Comissão de Saúde recebe a visita - já 
foi apresentado - do nosso querido amigo Carlos 
José Lima Faroni, filho de um grande, saudoso, 
colega Faroni, colega de plantão na Pró-Matre, e 
doutora, dona Ilza, que também é uma 
referência para nós, enfermeira que sempre 
orgulhou muito a nossa saúde do Espírito Santo.  

Eu quero lembrar também que a 
Comissão de Saúde estará recebendo a visita do 
doutor Eliud Garcia Duarte Júnior, médico 
cirurgião vascular, na reunião ordinária virtual 
do dia 29 deste mês, setembro, às 9h. E, por 
videoconferência, ele vem discorrer sobre a 
apresentação dos Serviço Estadual Pró-Pé, 
Programa de Proteção ao Pé Diabético, do 
Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, 
Crefes, que está fazendo um trabalho 
maravilhoso junto com outro colega nosso, 
também lá, editando muita amputação de pé.  

Eu quero agradecer. Estamos chegando 
ao final da nossa reunião. Quero perguntar ao 
Dr. Emílio se quer fazer alguma consideração.  

Dr. Emílio, com a palavra V. Ex.ª.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Doutor Hércules, eu estou muito satisfeito, 
muito feliz. Mais uma vez, agradecer muito à 
doutora Telma, Macedo e Faroni. São pessoas 
que lutam pela causa. Nós temos que estar 
todos juntos e em defesa da vida. Isso é muito 
importante. Queria deixar isso bem claro. E 
agradecer a todos. Eu estou muito feliz, muito 
satisfeito com o que foi apresentado. E vamos 
continuar o nosso trabalho e a gente conta 
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também com todos, né? Fica a doutora Telma 
interessada, falando em outras pessoas.  

E convidar, mais uma vez, nós temos 
uma frente parlamentar é justamente para dar, 
para trabalhar, escutar, ouvir - não tem nada 
pronto - para que a gente possa apresentar algo 
diferente, inclusive trabalhando nesse marco 
regulatório da doença mental. Tem 
determinações (Inaudível) da importância de o 
psiquiatraestar presente nos trabalhos, nas 
equipes, participando junto aos Caps, que são 
muitos importantes (Inaudível) Pacientes têm 
que ter acompanhamento.  

Às vezes, tem pacientes psiquiátricos 
para internar numa clínica, através de 
judicialização - nós sabemos que as coisas estão 
desse modo - e eles saem de uma clínica onde 
ele é tratado (Inaudível) manifestações, e eles 
saem dali e não tem um serviço público com 
condições de fazer um acompanhamento, e 
três, quatro, cinco meses depois ele está em 
crise de novo, não está tomando os 
medicamentos corretos, não tem um 
acompanhamento com especialista. Então, nós 
precisamos, sim, acrescentar algo.  

Sabemos que a Secretaria tem interesse. 
Mas nós temos que trabalhar e propor novas 
medidas, e aí é importante a participação dessa 
frente parlamentar, que ela não tem outro 
objetivo. Não é politico (Inaudível) Eu estou 
deputado, eu sou médico, sou professor e quero 
o melhor para a população de maneira geral.  

Então, como profissional médico, eu vou 
falar como profissional médico, nós temos que 
apresentar algo para dar substância, e essa 
frente só tem esse objetivo. Nós não queremos 
entrar em embate político, não tem nada de 
político; a única política que nós fazemos lá é a 
política de saúde e, caso específico da doença 
mental, são políticas voltadas para a saúde 
mental.  

Então, muito obrigado. Um abraço a 
todos vocês.  
 

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

Quero agradecer a todos, agradecer ao 
Faroni; quero agradecer à doutora Telma; ao 
Paulo, que é nosso procurador; ao Julio 

Chamun, também nosso procurador; à Leila, da 
nossa Comissão de Saúde; agradecer a Deus por 
nós estarmos aqui com saúde cuidando das 
pessoas que não têm saúde. Podem contar 
conosco!  

Eu não vou esquecer nunca, Faroni, 
dessa frase, né? Que vocês sempre falam, isso 
me marcou muito, quando alguém liga para o 
CVV e não tem coragem de falar, está 
angustiado, está realmente numa fase muito 
ruim de depressão, e vocês de lá respondem 
assim: Fala porque estou escutando o seu 
silêncio. Então isso encoraja as pessoas a 
naturalmente falarem sobre o que o está 
afligindo no momento. Então, é muito 
importante.  

Dr. Emílio também, que tem uma 
psiquiatra em casa também, uma psiquiatra 
famosa, a doutora Letícia, meus parabéns 
também; e tem também uma dermatologista 
renomada, doutora Angela, que é esposa dele. 
Então, Dr. Emílio está sempre cuidando da 
saúde dele, da família e de muita gente.  

Um grande abraço para Angela,um 
grande abraço para Letícia também, nossa 
querida sobrinha.  

Muito bem. Chegamos ao final da nossa 
comissão. Quero agradecer, mais uma vez, a 
Deus, já disse isso, por estarmos aqui com saúde 
cuidando da saúde de outras pessoas; ao meu 
gabinete; à Comissão de Saúde através da Leila, 
que é a supervisora; ao presidente da 
Assembleia, nosso querido presidente Erick 
Musso; à diretoria das comissões; ao querido 
Pedro Henrique; aos servidores da Engenharia e 
Tecnologia; aos repórteres da TV Assembleia e à 
Taquigrafia também, que vem registrando toda 
a nossa história pela nossa fala aqui.  

Muito obrigado a todos. Vamos em paz e 
com Deus. 

E, nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da comissão. Convido 
os senhores deputados, infelizmente só o Dr. 
Emílio, para a próxima reunião, ordinária, que 
será terça-feira, às nove da manhã.  

E por fim, saúde, saúde e saúde! 
Obrigado. Bom dia! 
 

(Está encerrada a reunião)  
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VIGÉSIMA TERCEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE SAÚDE E 
SANEAMENTO, REALIZADA EM 29 DE 
SETEMBRO DE 2020. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos! 
Invocando a proteção de Deus, havendo 
número legal, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento.   

Dispenso a leitura da ata e considero 
aprovada. Solicito à secretaria da comissão que 
encaminhe cópia para o Dr. Emílio Mameri, que 
é o único componente da nossa comissão, que 
por coincidência é médico também, e se ele 
tiver que fazer alguma emenda à ata propõe 
agora, propõe no futuro, e a gente levará à 
apreciação dos demais membros. 
 Peço a Leila, então, que faça a leitura do 
Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

E-mail da Secretaria de Estado da Saúde 
encaminhando Boletim Epidemiológico 
com as informações semanais das ações 
realizadas pela Sesano combate à Covid-
19, conforme ajustado na 6.ª reunião 
ordinária da Comissão de Saúde, por 
solicitação do Exmo. senhor deputado 
Dr. Emílio Mameri. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 853/2020, do Exmo. senhor 
secretário de Estado da Saúde, doutor. 
Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 
solicitando agendamento de audiência 
pública de prestação de contas dos 
trabalhos realizados pela Secretaria de 
Estado da Saúde no segundo 
quadrimestre de 2020, no dia 23 de 
outubro, sexta-feira, às 9h, por 
videoconferência. 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 102/2020, da Ouvidoria 
Parlamentar da Ales, na pessoa do Exmo. 
senhor doutor  Delegado Lorenzo 
Pazolini, remetendo a Demanda n.º 
75/2020, Protocolo n.º 2020091596436, 
cadastrada naquele setor, solicitando 
apoio desta comissão para apreciação da 
matéria e informando que a demanda foi 
encaminhada para o Ministério Público e 
Secretaria de Estado da Saúde. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício n.º 1393/2020, da Gerência 
Executiva de Governo – Caixa Econômica 
Federal – Vitória-ES, notificando o 
crédito de recursos financeiros, sob 
bloqueio, em 15/09/2020, no valor de R$ 
46.486,38 (quarenta e seis mil e 
quatrocentos e oitenta e seis reais e 
trinta e oito centavos), na conta 
vinculada ao Termo de Compromisso n.º 
0402491-47/2012, firmado com o Estado 
do Espírito Santo, assinado em 
21/12/2012, no âmbito do Programa 
Gestão de Risco e Resposta a Desastres, 
sob a gestão do Ministério do 
Desenvolvimento Regional, que tem por 
objeto “Construção do Sistema de 
Manejo de Águas Pluviais e Drenagem 
Urbana da Bacia Hidrográfica do Rio 
Aribiri e Jardim de Alá”. 

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

 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
Ofício 187/2020, do diretor-presidente 
da COOPERCIGES – Cooperativa dos 
Cirurgiões Gerais do Estado do Espírito 
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Santo, doutor José Alberto da Motta 
Correia, reiterando a informação de que 
o contrato da Cooperativa foi rescindido 
a pedido e estão para encerrar o 
interregno de 30 dias concedido para 
que não ocorra a assunção dos 
atendimentos e responsabilidade pelos 
pacientes da cirurgia torácica, que até o 
presente eram atendidos pelo corpo 
clínico. 

 

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

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

E-mail do senhor Francesco de Agázio, 
ativista social, solicitando que esta 
comissão acompanhe o caso do menino 
Gael, filho da senhora Paula, moradores 
da cidade de Jerônimo Monteiro, que 
segundo laudo apresentado, sugere 
criança acometida pela síndrome de 
Dandy Walker, que consiste em uma 
malformação cerebral congênita que 
acomete o cerebelo e os espaços 
repletos de líquido circunvizinhos a ele. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (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 – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Vamos passar para a 
Ordem do Dia.   

Então, neste momento a comissão 
recebe o doutor Eliud Garcia Duarte Junior, 

médico cirurgião vascular, na reunião virtual de 
hoje, portanto, para discorrer sobre a 
apresentação do serviço estadual do Propé 
(Programa de Proteção ao Pé Diabético). Ele faz 
esse trabalho muito importante no Centro de 
Reabilitação Física do Espírito Santo, Crefes, em 
Vila Velha, e foi a minha solicitação porque eu 
conheço o trabalho do doutor Eliud, muito 
importante, que tem salvado muitos pés que 
seriam amputados e que é um trabalho que 
merece toda a atenção das autoridades, 
especialmente do Governo do Estado. 
 Então, neste momento, passo a palavra 
para o doutor Eliud fazer a sua apresentação. 
 Leila, por favor, desligue o seu 
microfone. 
 Doutor Eliud, com a palavra. 
 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Bom dia. Obrigado, Doutor Hércules, Dr. Emílio. 
Muito obrigado à Comissão de Saúde pelo 
honroso convite. 
 Nós vamos tentar aqui mostrar para os 
senhores uma proposta de trabalho, uma 
proposta muito interessante porque visa a 
economizar recursos, desospitalizar e, 
sobretudo, atuar de forma precoce evitando 
complicações graves em pacientes diabéticos. 
Com isso, otimizando todo um atendimento de 
uma grave doença metabólica, sistêmica, que 
vai do olho a uma amputação, passando por 
insuficiência renal, infartos precoces e mortes 
em até cinco anos quando essas doenças 
começam a aflorar no paciente diabético, na 
ordem de cerca de cinquenta por cento em 
cinco anos. 
 Vou compartilhar a minha tela. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Prontinho. Pode ir 
passando. Isso aí. Beleza. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Bom, me chamo Eliud Garcia Duarte, sou 
membro titular da Sociedade Brasileira de 
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Angiologia e de Cirurgia Vascular, SBACV; sou 
vice-diretor nacional de publicações; estou 
presidente da Sociedade, da regional Espírito 
Santo; estou na Comissão de Atenção Nacional 
ao Diabético e Pé Diabético da SBACV-AMB. 
Temos um serviço chamado Propé, localizado na 
Prefeitura de Vila Velha, e estamos 
desenvolvendo agora um projeto de 
telemedicina chamado Viva Sem Feridas, que é 
um dos propósitos desta apresentação. 
Trabalho ainda no Hospital de Urgência e 
Emergência do Espírito Santo, no Hospital 
Unimed Vitória, e no Hospital Santa Mônica, em 
Vila Velha. 
 Essa era a equipe multidisciplinar do 
século XVIII, se comportava exatamente como 
está nesta gravura, um monte de pessoas 
segurando um indivíduo e, com isso, finalizando 
aqui um procedimento com um serrote, tal qual 
era chamado, então, o cirurgião à época que 
fazia esse tipo de procedimento. 
 Estão ouvindo o vídeo? (Pausa) 
 
 A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Eu não estou ouvindo, não. O senhor 
está ouvindo, Doutor? 
 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Estão ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Não, o som não tem, não. 
Só tem o vídeo. 

 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Tudo bem. Este paciente está se reportando de 
uma lesão que ocorreu nos dois pés, como 
vocês podem estar observando, e, nessa lesão, 
um foi por um sapato apertado, um calo, e a 
outra por uma pedra que entrou no seu sapato 
e, com isso, ele não sentindo e tendo uma 
doença chamada neuropatia diabética, essa 
lesão evoluiu, infeccionou e ele acabou 
perdendo parte dos membros. A mãe dele já 
tinha sido amputada, o irmão também já tinha 
sido amputado pelas mesmas causas, ou seja, 
lesões banais em que a gente, por falta de 
atuação precoce, isso não foi atentado e ele 
acabou evoluindo para algum tipo de mutilação. 

 A proposta do serviço, então, é de 
estabelecer um Programa Estadual de Atuação 
Precoce Multidisciplinar em Diabetes e Úlceras 
Crônicas, com a implementação da telemedicina 
e o uso da inteligência coletiva, que eu vou 
explicar aos senhores o conceito. 
 Dentro dessa epidemiologia, estamos 
falando de duzentos e oitenta e cinco milhões 
de pacientes diabéticos em 2010, que vai evoluir 
para quase quatrocentos e cinquenta milhões 
em 2030. Onde o risco de amputação é quinze 
vezes maior no paciente diabético em relação 
ao não diabético, com cinquenta por cento das 
amputações decorrentes de amputações não 
traumáticas. 
 Isso porque oitenta e cinco por cento dos 
casos, em oitenta e cinco por centos dos casos, 
essas amputações são precedidas de lesões 
simples, como micose interdigital, unha 
encravada, sapato apertado, pequenos traumas 
nos pés, micose entre os dedos, frieira, que você 
acaba não valorizando e esse paciente acaba 
chegando para nós num estágio já com infecção 
de planos profundos. 
 E isso corresponde de dois até sete por 
cento das úlceras nos pés, anualmente, no Brasil 
e no mundo. Essa prevalência fica em torno de 
um quarto desses pacientes, ou seja, um quarto 
dos pacientes diabéticos, com mais de cinco 
anos de evolução, vão apresentar algum tipo de 
alteração nos seus pés. 
 E a neuropatia isolada, que é a principal 
causa de amputação não traumática dos 
membros inferiores, ela perfaz, hoje, em torno 
de quarenta, sessenta milhões de pessoas. Isso 
diminui a qualidade de vida, aumenta o risco de 
morte e o que é mais grave, um terço desses 
pacientes sequer sabe o que é neuropatia, 
sequer sabe que a neuropatia é a causa de 
amputação de membros inferiores em pacientes 
diabéticos. 
 Essas complicações, como eu disse aos 
senhores, no início, vão do olho ao pé, ou seja, 
nós temos complicações – este é um Atlas 
mundial. Nós falamos de 2013, vamos falar de 
2017, vamos chegar a 2019, mas as 
complicações são as mesmas. A principal causa 
de morte e incapacidade, em doença 
cardiovascular associada à doença metabólica, é 
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por causa do diabetes. É a principal causa de 
infarto em pacientes jovens. Vinte e sete 
pessoas em cada mil morrem por doença 
cardiovascular por ano. Desses aí 
aproximadamente quarenta e cinco por cento 
deles, de mortalidade precoce, são pacientes 
diabéticos. 
 É a principal causa de cegueira 
juntamente com o glaucoma. Isso é um dado 
muito importante, porque, se você associar a 
doença cardiovascular mais a cegueira, associar, 
também, com uma das principais causas de 
falência renal, ou seja, de insuficiência renal, 
juntamente com a hipertensão arterial e a 
principal causa de amputação no mundo, você 
vai ter um paciente infartado precoce, cego, 
sem os rins e amputado. Imagine, então, a 
longevidade que um indivíduo com essas 
complicações do diabetes, como se 
apresentarão em termos de sobrevida para esse 
paciente, ou, então, uma qualidade de vida 
decente para esse paciente quando instaladas. É 
uma catástrofe. 
 Ainda, se nós observarmos, aqui nesses 
dados de 2019, o Brasil sendo o sexto país do 
mundo em gastos com diabetes, porém, quando 
gasta por pessoa, ou seja, para tratamento 
individual, nós não ficamos entre os dez países 
que fazem investimento direcionado ao 
paciente diabético com complicações. 
 Estamos saindo de um honroso quinto 
lugar e evoluindo, provavelmente em 2045, para 
um quarto lugar, no mundo, de pacientes 
diabéticos. Isso é uma população que não pode 
ser desconsiderada. 
 Então, o que é o pé de risco? Este é o pé 
que nós gostaríamos de estar tratando. Por 
quê? Porque são pés que têm – sabidamente, 
através de uma foto, eu consigo identificar 
neuropatia pelas deformidades dos pés, dedo 
em martelo, dedo em garra, um pé desidratado, 
típico de um paciente neuropata –, em que não 
tenha nenhum tipo de lesão. Eu tenho micose 
interdigital, eu tenho alterações ósseas 
articulares, mas eu não tenho lesão, portanto 
esse paciente é um indivíduo que nós buscamos 
otimizar, para evitar que as lesões aconteçam. 
 Esse é o paciente ideal para nós 
fazermos prevenção de úlceras e de 

amputações, diferentes do pé diabético. Estes 
pacientes aqui já apresentam ulceração, 
infecção, destruição de planos profundos dos 
pés e aí, sim, quando associadas a PAN 
neuropatia, que são diversas formas de 
neuropatias ou graus variados de doença 
vascular periférica, aí sim a catástrofe está 
instalada.  

Esse paciente, normalmente, chega para 
a gente num time muito ruim. E, aí, por vezes, 
conseguimos fazer algum tipo de angiografia, 
algum método diagnóstico para conseguir 
definir uma sobrevida desse membro, do ponto 
de vista circulatório. Ou, por vezes, quando a 
infecção sobrepõe-se ao quadro de falta de 
circulação, o quadro é, realmente, mutilante, 
porque você precisa controlar essa infecção e 
evitar que essa infecção saia do pé e vá para a 
perna, e você saia de uma amputação mínima e 
vá para uma amputação maior de perna ou de 
coxa.  

E tudo começa, como eu disse aos 
senhores, com uma calosidade ou alguma coisa 
simples. É um soldado da Polícia Militar que está 
lá, usando o coturno por vinte e quatro a 
quarenta e oito horas, é diabético, é neuropata, 
portanto não sente o sapato e o coturno 
apertado. Isso vai formando uma calosidade e 
essa calosidade começa a sangrar dentro da 
bolsa do calo. Com isso, com o tempo, ela se 
rompe e forma uma porta de entrada, ulcera; e, 
a partir daí, você tem um ponto de infecção 
instalado nesse paciente e ele passa a ser um 
paciente com grave indicação futura de uma 
provável mutilação, como os senhores estão 
observando aqui.   

Cinquenta por cento dos pacientes que 
têm algum problema circulatório nos membros 
inferiores e são diabéticos, vão se submeter a 
uma amputação maior em até cinco anos. Nós 
estamos falando de cinquenta por cento, 
metade dos pacientes que já desenvolvem esse 
tipo de complicação no diabetes.  

A mortalidade, em cinco anos, em 
pacientes com doença isquêmica, ou seja, falta 
de circulação nos membros em pacientes 
diabéticos, é de setenta por cento em cinco 
anos. Sendo que, desses, trinta e cinco serão por 
causa cardiovascular. Ou seja, o paciente vai 
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com um problema grave numa perna para o 
Hospital São Lucas e morre de infarto do 
miocárdio, porque todo o contexto sistêmico 
dele não foi valorizado. O que se valoriza, hoje, 
num paciente diabético, são as complicações. 
Ou seja, um paciente chega com uma perna com 
uma grave infecção, chega com insuficiência 
renal, chega enfartando; sendo que, lá atrás, 
uma série de informações passaram 
desapercebidas, para que nós pudéssemos 
evitar essas situações.  

E, aí, se faz presente – e a nível mundial 
– que para melhorar o atendimento dos 
pacientes como pé diabético e oferecer uma 
abordagem de gestão multidisciplinar baseada 
em evidências, a Sociedade Americana, então, 
em colaboração com a Sociedade de Medicina 
de Cirurgia Vascular, nos Estados Unidos, 
desenvolveu uma orientação prática baseada 
em reabilitação e atuação precoce desses 
pacientes. O que é que eles fazem? O que é que 
nós fazemos, também, aqui no Propé? Montamos 
uma equipe multidisciplinar, com atendimento 
clínico e cirúrgico simultâneo, onde nós fazemos o 
controle metabólico do diabetes e uma rotina de 
avaliação global: renal, cardiovascular, 
oftalmológica, ortopédica, fisioterápica, 
psicológica, nutricional e estilo de vida. 
Excetuando o Propé de Vila Velha, o único local 
onde nós podemos montar uma equipe com esse 
padrão de atendimento, realmente, é em nível 
estadual e, sobretudo, no centro de reabilitação, 
como o Crefes.  Essa é uma de nossas propostas, 
ou seja, promover mudanças de comportamento 
na avaliação de um paciente com a doença 
sistêmica, com isso levando a desospitalização, a 
altas precoces e a um maior cuidado, controle e 
otimização dos recursos apresentados para esses 
pacientes.  

O nosso programa foi criado em 2013. O 
modelo de atenção é multi e interdisciplinar, com 

foco na prevenção e no tratamento de pacientes 
com neuropatia e lesões nos pés. O objetivo 
inicial é evitar e reduzir essas taxas de 
complicações do chamado pé diabético, 
diferente daquele pé de risco, que eu mostrei 
anteriormente, e melhorar a qualidade de vida 
desses pacientes, educando e estimulando o 
autocuidado e o envolvimento, sobretudo, dos 
familiares.  

A inovação foi a utilização das mídias 
sociais – o que é um projeto piloto –, evoluindo, 
agora, para o recurso da telemedicina, de que 
nós estamos ouvindo falar bastante nesse 
período pandêmico, que veio para ficar e, bem 
utilizada, com certeza, vai ser de extremo 
benefício para a população em geral.  

A estrutura, então: nós temos uma 
central. Ela fica alocada na Secretaria Municipal 
de Saúde, no Cemas, onde nós fazemos um 
atendimento simultâneo de endócrino, cirurgia 
geral e cirurgia vascular. Temos uma sala de 
curativos, de pequenos procedimentos e 
coberturas, de curativos especiais. E, por 
seremespeciais e caros, nós otimizamos e 
cuidamos desses materiais de maneira muito 
cuidadosa, pelo fato de exatamente serem 
produtos de alto custo e que, se você não 
utilizar de maneira adequada, você acaba 
incorrendo em gasto desnecessário. Treinamos 
e capacitamos todos os profissionais da unidade 
de saúde do PSF de Vila Velha e ficamos de 
retaguarda e sobreaviso para urgências e 
emergências, quando necessário, isso vinte e 
quatro horas por dia, os sete dias da semana.  

O objetivo é fazer sempre diagnóstico, 
atendimento e tratamento precoces do 
diabético, com atenção qualificada e resolutiva 
da lesão, indo desde medidas simples como 
monofilamento até tomografia e ressonância 
magnética para detecção de infecções 
profundas e osteomelites. Isso é 
importantíssimo! Você consegue definir uma 
série de indicações menores quando você tem 
esses recursos à disposição, e o Estado tem isso 
para ser ofertado a um serviço multidisciplinar. 

A justificativa e alcance no serviço 
público é que ela tem a maior demanda de 
pacientes. Quase sessenta a setenta por cento 
dos pacientes internados hoje, no Hospital São 
Lucas, na cirurgia vascular, são pacientes 
diabéticos; quase trinta a quarenta por cento 
dos pacientes internados nas UTIs têm 
componentes diabéticos metabólicos 
associados. E isso gera uma demanda 
importante em pacientes que dependem de um 
serviço de atuação precoce. Isso gera segurança 
para o serviço e para o gestor. Ele não tem 
comportamento estético. Apresenta baixo 
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índice de complicações, porque você atua em 
uma vertente de prevenção. E, o que é mais 
importante, desospitalizar.  Menos 
internações, anestesistas e salas de cirurgia, ou 

seja, você tem um trabalho de custo/benefício, 
isso gera eficiência e boa resposta política. A 
questão de boa resposta política são bons 
resultados que justifiquem então o 
investimento dessa natureza. 

Com isso nós traçamos uma estratégia 
de gestão agregadora entre pacientes, 
administradores, gestores, e profissionais de 
saúde como um todo. Isso tudo precisa de uma 
comunicação efetiva. Nesse sentido, 
apresentando bons resultados, o público acaba 
aceitando a sua ideia, entendendo os 
mecanismos de prevenção, que são muito 
poucos comentados na população em geral. 
Fazemos então nessa comunicação pessoas que 
possam divulgar esse conhecimento para a 
população em geral, ou seja, os stakeholders, que 
vão comentar e vão distribuir essa informação via 
net. Fazemos uma comunicação interna, com 
capacitações, observando todo o processo de 
trabalho e definido melhorias, e uma comunicação 
externa, divulgando então esse serviço como um 
todo para a população, que é a principal e é a mais 
necessitada do serviço. Isso tudo para construir 
sentido e reconhecimento público e trazer como 
imagem e reputação valor ao serviço.  

Esse é o organograma de trabalho. Ele 
passa da unidade de saúde, onde tem internet. 
Aqui nós já pulamos para telemedicina. Antes nós 
usávamos o WhatsApp, usávamos contatos de 
mídias sociais entre os profissionais de saúde. O 
WhatsApp não é telemedicina, mas pode ser feito 
um contato direto entre profissional para 
profissional e discutir um determinado caso e 

definir o seu risco e a sua maior brevidade de 
atendimento. E um centro de atendimento 
presencial. Quando nós lincamos todo esse 
sistema da unidade da atenção primária à 
secundária, e com link direto para a terciária, 
com certeza nós estamos fazendo o melhor para 
esse paciente, conseguindo melhores 
resultados, menores internações e 
consequentemente otimizando os recursos 
alocados para a saúde nesse quesito e nessa 
doença em particular. 

Então, era assim que nós fazíamos. 
Fazemos o contato direto da unidade de saúde, 
após a capacitação de cada profissional. A 
rotatividade dentro do serviço é muito grande, 
nós precisamos fazer pelo menos duas 
capacitações por ano. Então, isso aí gera para o 
município um benefício, um ganho muito 
grande, mídia positiva, sem um custo, sem um 
gasto sequer com mídia positiva, e é a maior 
mídia positiva em termos de saúde pública. No 
estado do Espírito Santo, nós temos 
aproximadamente, desde 2012, quase cento e 
oitenta mídias espontâneas positivas de TV, 
rádioe jornal sobre o nosso programa. 

Então, o que foi diferencial em 2020, foi 
já o projeto para implantação de telemedicina 
dentro do serviço. O que nós precisamos é de 
ter um cirurgião vascular, um endocrinologista, 
enfermeiro, um técnico de enfermagem, com 
suporte de um nutricionista, cardio, o centro de 
reabilitação - o Crefes, a fisioterapia, 
oftalmologista, o nefrologista e um contato 
direto com as unidades de saúde dos 
municípios. E aí, a gente utiliza a telemedicina 
para isso, para que então nós formemos os 
pilares necessários para que esse serviço tenha 
o resultado almejado. 

Na telemedicina, a gente consegue fazer 
uma anamnese convencional, uma anamnese 
dirigida, questionário objetivo, fotos sempre 
padronizadas com resolução de detalhes. Com 
isso a gente consegue monitorar esse paciente 
sem ele estar hospitalizado. 

 Isso começa em 2013, juntamente com 
a época em que nós desenvolvemos o Propé; e 
o fato é que, hoje, o modelo misto telemedicina 
mais presencial mostrou-se menos custoso que 
o presencial somente, e que a telemedicina 
pode reduzir o tempo de cicatrização, número 
de consultas e a ida desse paciente ao ambiente 
hospitalar. 

Esses aqui são casos de pacientes 
acompanhados por telemedicina, em que nós 
fazemos desde a avaliação radiológica, o 
monitoramento da ferida. Observem que a 
ferida está com um aspecto muito mais vivo, 
líquida; e aqui já fechada. Isso tudo pode ser 
feito por telemedicina, sem o paciente entrar 
sequer a um hospital. 
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Da mesma maneira, nós conseguimos, 
através do software, fazer a área dessa lesão e 
acompanhar, também por telemedicina, todo 
o processo de cicatrização desses pacientes; 
observar, em algumas situações, pequenas 
lesões que podem ser uma porta de entrada 
de infecção, esse membro evoluindo para a 
amputação - nós conseguimos prevenir esse 
tipo de lesão.  

O resultado para o serviço de saúde 
seria uma performance anatômica para 
reabilitação de amputados otimizando 
protetização mais funcional; diminuição do 
nível de amputação; prevenção e diminuição da 
recorrência dessas lesões e controle metabólico; 
a identificação precoce e o controle precoce de 
pacientes potenciais de desenvolver essas 
lesões; minimização de gastos com internações 
prolongadas; otimização de recursos - que é um 
objetivo sempre importante no serviço público, 
trazendo imagens positivas e matérias positivas, 
e uma marca forte do sistema. 

Esse é o Propé, localizado na Secretaria de 
Saúde; aqui o nosso hall de entrada, recepção.  
Aqui os nossos pacientes. Totalmente climatizado, 
tudo muito bem confortável. É um serviço que, 
realmente, é referência hoje no Brasil em atuação 
precoce não só no Espírito Santo, mas no Brasil, 
ele é um serviço de referência. São três salas: sala 
de consulta clínica, sala de consulta angiológica, 
sala de pequenos procedimentos, todas elas 
interagindo na parte interna entre uma sala e 
outra. Aqui os pacientes confortavelmente 
aguardando seu atendimento.  

A humanização é um dogma e é um 
princípio fundamental do nosso tratamento, das 
nossas atividades. Está aqui a dona Penha, que é 
uma técnica de enfermagem que está com a gente 
desde a minha época de acadêmico da Santa Casa; 
o doutor André; a doutora Luana, 
endocrinologista. Passei aqui, mais atrás, a nossa 
oftalmologista, também presente; nossos alunos 
da UVV. 

E com isso, nós conseguimos esses 
resultados: pequenas lesões em que você 
pode... Esse paciente fatalmente iria para o 
hospital, ficar dez, doze dias no leito, e está 
com a lesão cicatrizada, não ficou um dia 
sequer internado. 

Outro caso, também, só para os 
senhores avaliarem: aqui uma coisa simples em 
que se faz internação para fazer uma tenotomia 
- que é um procedimento que se faz com uma 
agulha simples, em ambiente ambulatorial, com 
dois minutos de cirurgia. Esse paciente perdeu 
esse dedo pela mesma causa - o dedo caiu, 
formou uma calosidade. A gente conseguiu, com 
dois minutos de cirurgia, fazer esse dedo voltar 
ao normal e evitar uma nova amputação. 

E aproveitando só o ambiente de 
pequenos procedimentos, nós conseguimos 
otimizar essa área de atendimento, também 
para um problema grave que são as úlceras 
venosas, e com isso, sem nenhum tipo de 
internação, nós conseguimos tratar 
pacientescom essa alteração varicosa, varizes 
gigantes de membros inferiores, com uma 
úlcera já instalada, praticamente fechada; e esse 
paciente, sem nenhum tipo de internação, com 
cinco dias após o procedimento, com a úlcera 
praticamente fechada sem qualquer tipo de 
internação ou procedimento anestésico que o 
valha.  
 Esses são os nossos resultados. Observa-
se que, depois que nós começamos a fazer o 
atendimento multidisciplinar, as consultas 
especializadas começaram a cair. Aqui é até a 
metade do ano de 2019. Ela caiu sobremaneira 
porque nós conseguimos tratar esse paciente lá 
na unidade de saúde, através de orientações 
com equipe daquela unidade quando provocado 
pelo sistema.  
 Isso também levou o projeto para 
Brasília. E aí o senador Ronaldo Caiado montou 
um projeto de lei com a proposta de 
atendimento multidisciplinar como parte do 
sistema integrado de saúde. Isso evoluiu, foi 
aprovado, o vice-presidente Mourão assinou, 
depois de ter passado pela Câmara dos 
Deputados. Está agora na fase final de avaliação 
de fomentos e de orçamento, mas ele já foi 
totalmente aprovado.  

E, com certeza, será a próxima vertente 
do sistema de saúde levar alguns profissionais 
da atenção secundária, para o mais próximo 
possível da atenção primária, ou seja, você 
colocar aqueles profissionais que nós alocamos 
ali para atender diabetes, hipertensão, o mais 
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próximo da unidade de saúde, estabelecendo 
polos regionais de atenção secundária que eu 
acho que é o futuro da nossa saúde.  
 Para quem quiser, eu já passei para a 
Leila, os slides. É só entrar aqui nesse link que 
vocês vão acompanhar o projeto de 
regionalização da atenção secundária dentro da 
proximidade com a atenção primária.  
 Era o que gostaríamos de apresentar aos 
senhores. E ficamos à disposição para os 
debates.  
 Muito obrigado pela oportunidade.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eliud, inicialmente, 
parabéns por este trabalho tão importante que 
vem salvando vários pés. É importante também 
o controle do diabetes, até para evitar a 
cegueira. Então, muito importante.  
 Eu quero te perguntar o seguinte: o 
doutor André está trabalhando com você lá no 
Crefes? 

 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Eu não estou no Crefes, estou tentando entrar 
no Crefes. O doutor André já começou a 
trabalhar lá no Crefes. Ele trabalha conosco, ele 
é o nosso parceiro dentro do Pro-pé. Ele 
começou a fazer, ele tem um vínculo no Estado, 
ele já foi para lá, para o Crefes.  

Estamos levando esse projeto para ser 
apreciado pelo diretor do Crefes e estamos 
trazendo aqui à Comissão de Saúde também 
para uma avaliação, porque o único óbice nesse 
projeto é que – e isso nós já observamos – 
precisaríamos de salas para fazer esse 
atendimento – e lá no Centro de Reabilitação 
tem – e o suporte de uma equipe 
multidisciplinar. Essa equipe multidisciplinar, 
basta um profissional desses de cada.  

O que realmente é necessário é a 
presença do cirurgião vascular. Por que o 
cirurgião vascular? Porque ele tem uma 
formação clínica e cirúrgica. Então, ele pode 
fazer um controle clínico, ele pode fazer um 
controle cirúrgico de pequenas lesões. Com isso, 
você tem dois profissionais em um, mas é 
importante você ter.... E todos esses 
profissionais, praticamente, já existem no 

Crefes, que é o clínico, o fisioterapeuta, o 
fisiatra, o ortopedista, salvo engano o 
nutricionista e o psicólogo.  

E para quem perdeu um membro, ou já 
tem na família alguém que tenha perdido um 
membro, sabe que a reabilitação não passa só – 
não é, doutor Hércules? – por colocar uma 
prótese simplesmente, mas preparar a cabeça 
desse indivíduo, preparar esse indivíduo 
também do ponto de vista sistêmico, para que 
ele não tenha outras complicações com o uso 
dessa prótese.  

Então, você tem que tratar o indivíduo 
como um todo e não apenas fornecer para ele 
uma prótese e colocá-lo no mercado de 
trabalho sem o mínimo de preparo psicológico, 
adequação psicológica, adequação social. E esse 
paciente ele, realmente, tenha merecimento 
para tocar a sua vida e o seu dia a dia.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ok. 
 Eliud, eu quero propor a você o seguinte, 
você apresentar um projeto para implantação, 
dentro do Crefes, desse serviço, e eu e o Dr. 
Emílio, junto com você, marcaríamos uma visita 
ao secretário de Saúde mostrando esse projeto, 
pedindo para que ele equipasse, naquilo que 
fosse necessário, para implantação desse 
serviço no Crefes que, naturalmente, já tem lá 
serviço de reabilitação, já tem vários serviços 
pertinentes à questão de amputação de 
membros inferiores. Então, a minha proposta é 
que você apresentasse esse trabalho e eu 
quero, neste momento, saber da sua posição, se 
você acha que é válido.  

 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Doutor, nós já temos até o pré-projeto já 
montado, tudo prontinho, só mesmo apresentar 
e levar para vocês para apreciação. Mas, ele 
está praticamente formatado. Isso aí, em menos 
de uma semana, já fica à disposição dos 
senhores.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Então, eu posso agendar 
com o secretário uma visita presencial com você 
e com o Dr. Emílio? Pode ser? 
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 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Sim, com certeza. Seria o maior prazer. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Beleza então.  
 Neste momento, então, eu quero passar a 
palavra ao Dr. Emílio Mameri, que além de médico 
é vice-presidente da nossa Comissão de Saúde.  
 Dr. Emílio, por favor. (Pausa) 
 Dr. Emílio não está na sala.  
 Doutor Edson, Eliud, acompanha a nossa 
comissão. Ele é odontólogo e é servidor efetivo da 
Casa. Então, hoje ele está auxiliando a Comissão 
de Saúde, como tem feito toda terça-feira de 
manhã.  
 Doutor Edson que falar alguma coisa? 
 
 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA – 
Doutor Eliud, parabenizar pela excelente palestra, 
um trabalho (Inaudível), cuidados, né, com essa 
doença silenciosa. 
 O senhor comentou a respeito da relação 
cardiopata, insuficiência renal, da cegueira, e em 
relação a essa doença agora, com relação ao vírus 
Covid, como ela se comporta? 
 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Ótima pergunta, doutor Edson.  

Nós estamos, agora, inclusive, com um 
trabalho sendo publicado no J Vasc Brazilian, o 
Jornal Vascular Brasileiro, exatamente com uma 
proposta terapêutica que nós desenvolvemos aqui 
e com uma turma de São Paulo, e é bem 
interessante.  
 Em relação à Covid, nós temos ali alguns 
fatores de risco que são importantes, dentre eles 
a obesidade, por síndrome metabólica, o diabetes, 
a hipertensão e a longevidade, a idade, que hoje já 
está caindo um pouco de moda. O que isso tem a 
ver com o problema circulatório? Acontece que a 
doença da Covid, hoje, deixou de ser uma doença 
exclusivamente pulmonar e passa a ser uma 
doença de agressão microcirculatória. O que é 
isso? Quando a doença da Covid se instala, o vírus 
tem uma predisposição pela camada interna. 
 
  A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Doutor Eliud, desculpa, interromper. É 
que na TV não deu para ouvir a pergunta do 
doutor Edson. O senhor pode dizer qual foi a 
pergunta? Porque ficou muito baixo para a TV.  

 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – Ele 
perguntou em relação a doenças cardiovasculares 
e a Covid. Qual seria essa relação e por que existe 
essa relação direta entre gravidade desses 
pacientes e a doença propriamente dita.  

Aí, eu passei para ele que a primeira 
informação é que antes nós tínhamos a agressão 
da Covid e o coronavírus como uma doença 
basicamente pulmonar, de agressão pulmonar. E 
essa agressão pulmonar, dependendo do grau de 
agressão, levaria a sua maior gravidade.  

Hoje, o que nós temos é que a doença da 
Covid-19 passa por uma agressão 
microcirculatória tanto no epitélio, que é a 
camada que reveste o pulmão, o parênquima 
pulmonar, e a camada interna dos vasos, que nós 
chamamos de endotélio. Quando o vírus agride, 
ele estabelece essa desarmonia de proteção de 
barreira, que é a parede interna do vaso, essa 
parede começa a sofrer uma série de alterações, e 
essas alterações culminam com a entrada desse 
vírus na parede do vaso e dentro da célula 
propriamente dita, causando uma destruição e 
provocando uma facilitação de trombose. 
 Então, antes, nós passamos por um 
período de agressão pulmonar e depois nós 
entramos num segundo momento de agressão 
endotelial. Essa agressão endotelial é uma série de 
tromboses que ocorrem. Nós tivemos pacientes 
com gangrena na perna, que foi facilitada pela 
Covid; nós tivemos paciente com perda de mão, 
de braço, provocada pela Covid, que também é 
uma fase grave na sepse. Da mesma maneira que 
em um paciente com meningococcemia ocorre 
perda de membros, a Covid-19 elevou esse 
patamar de índice de trombose nos membros. 
 Então, é importante que, quando o 
paciente tem Covid, ele também dentro desse 
protocolo... Por isto que foram instalados os 
medicamentos a base de anticoagulantes, para 
que exatamente venha prevenir a agressão da 
parede interna do vaso e também facilitar a 
perfusão e a proteção da microcirculação na troca 
de oxigênio por gás carbônico no pulmão. 
 Então, nós não temos hoje tratamento em 
protocolo algum, podemos ter sem ou com 
hidroxicloroquina, aí é outra história, mas, com 
certeza, é uma obrigatoriedade você proteger o 
paciente com Covid-19 com trombose. 
 E aí vem o paciente diabético, o paciente 
obeso e hipertenso. O diabético e o obeso, por 
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terem resistência ao uso de insulina e por terem 
uma gama de situações que facilitam a penetração 
do vírus na célula, eles passam a ser, então, uma 
população de maior risco. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) – Muito bem! 
 O Dr. Emílio já retornou. Dr. Emílio, eu 
havia solicitado, e peço concordância de V. Ex.ª, 
que nós pudéssemos levar, de uma forma 
presencial, o trabalho para o secretário de Saúde, 
apresentado pelo doutor Eliud, com relação ao Pé 
Diabético. Eu gostaria de ouvir V. Ex.ª sobre essa 
proposta e também se V. Ex.ª tem alguma coisa a 
falar sobre esse trabalho do doutor Eliud. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Vocês me desculpem porque deu um problema 
técnico aqui no nosso computador, mas eu 
participei e escutei a maior parte da palestra. 
 Quero agradecer a presença do Eliud, que 
veio aqui abrilhantar. É muito importante 
trabalhar na prevenção, eu sou sempre na 
prevenção. Acho que nós podemos fazer muito se 
nós olharmos por um olhar exclusivo da 
prevenção. Naturalmente, complicações vão 
existir, mas teremos um quantitativo muito menor 
de complicações. Então, parabéns pelo trabalho.  

Nós precisamos ter um trabalho 
semelhante em outras áreas da Medicina. Eu sou 
totalmente a favor de tudo o que se faça e que 
possa se fazer no intuito de melhorar, dar 
continuidade e melhorar o trabalho que já vem 
sendo desenvolvido com sucesso. 
 Agradecer aqui a presença dos meus 
amigos Edson, que está conosco; Julio; Leila. Eu 
não sei se tem outras pessoas presentes, mas é o 
primeiro momento que eu tenho para conversar 
com vocês, e, naturalmente, o meu presidente 
Doutor Hércules, que faz um excelente trabalho a 
frente da nossa Comissão de Saúde, um deputado 
que sempre trabalhou pela qualidade de todos os 
serviços, olhando o estado como um todo, em 
especial a saúde, que é a sua maior atuação.  

E estamos juntos, deputado Hércules, 
nosso presidente, ir à Secretaria, estar com o 
secretário. Acho isso muito importante e apoio, de 
uma maneira integral, essas colocações que foram 
feitas com relação a levar esse projeto para a 
Secretaria, conversar. 

Diga-se de passagem, eu estive ontem lá 
na Secretaria, conversei com o Nésio a respeito de 

um assunto que temos trabalhado há algum 
tempo, sobre a retomada dos procedimentos, e o 
presidente Doutor Hércules tem participado, 
tomado a dianteira nesse processo já há muito 
tempo. Desde junho nós estamos conversando 
sobre isso com o Conselho Regional de Medicina. 
Estive lá e realmente alguns procedimentos estão 
sendo retomados, e nós precisamos dar as 
informações.  

Então, Doutor Hércules, estive lá pedindo, 
e antes de se colocar informações na imprensa, a 
Comissão de Saúde necessita dessas informações, 
o Conselho Regional de Medicina necessita dessas 
informações. Nós não temos que ficar escutando 
isso pela imprensa, quando nós temos uma 
Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa que 
está presente, que está sempre junto com a 
Secretaria de Saúde, junto com Governo, 
buscando o melhor caminho para a saúde do 
Espírito Santo.  

Firmaram um compromisso, fui lá 
representando a Comissão de Saúde, no intuito de 
que a gente passe a ter essas informações num 
tempo anterior à divulgação que eles costumam 
fazer via imprensa. 
 Então, voltando ao nosso tema do pé 
diabético, das doenças vasculares de uma maneira 
geral, o trabalho que está sendo feito foi 
apresentado. Nós temos que avançar, e avançar 
na prevenção é tudo na saúde de uma maneira 
geral.  

Então, conte comigo em mais essa 
empreitada. Estamos juntos! 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Muito bem!  

Obrigado, Dr. Emílio. 
 Doutor Eliud, quer fazer alguma 
complementação? 
 

 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – Eu 
só vou complementar, aproveitando o gancho do 
Dr. Emílio. Eu sou da presidência do SBACV, 
Regional do Espírito Santo, e o que eu vou falar 
para vocês, logicamente, é o que está 
acontecendo no Brasil de uma forma geral e 
logicamente... Sociedade Brasileira de Angiologia e 
Cirurgia Vascular. Mas nós sabíamos de antemão 
que a sobrecarga pós-pico de pandemia seria 
muito grande dentro dos hospitais de urgência.  

Obviamente que houve a necessidade de 
se dar prioridade ao tratamento desses pacientes, 
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à reserva de leito, de tudo, e a atuação dentro do 
processo eletivo e, sobretudo, até em alguns casos 
até de urgência como doenças cardiovasculares 
agudas, síndromes agudas, infartos, isquemias, 
ficaram um pouco, logicamente, não 
subvalorizados, mas, pela gravidade da situação, 
mortalidades altíssimas, necessidade de leitos, 
houve a necessidade dessa readequação. 
 O que nós estamos querendo dizer é o 
seguinte: é que sabidamente, em um determinado 
momento, essa população ia voltar a ser atendida. 
O que eu acho que o Estado talvez tenha 
demorado um pouco – e é lógico que em 
pandemia tudo é um aprendizado. Não é, Dr. 
Emílio? –, talvez a telemedicina lá atrás, sendo 
utilizada de maneira mais precoce, nós 
conseguiríamos manter e monitorar uma série de 
pacientes em casa, em domicílio, e só levá-los ao 
hospital em caso de urgência e emergência. 
 Eu acho que isso foi feito um pouco 
demorado, não pelo Estado em si, mas de uma 
maneira geral. Talvez o Paraná tenha sobressaído 
por ter feito desde antes do Carnaval já o sistema 
de telemedicina para atuação precoce. Mas são 
lições que devem ser aprendidas, e, fatalmente, 
como eu disse, a telemedicina veio para ficar, e, 
logicamente, a gente não quer outra pandemia, 
mas, no caso de uma situação catastrófica como 
esta, que a gente já tenha essas lições aprendidas, 
que possa ser utilizada de maneira mais precoce 
possível.  
 A telemedicina poderia ter salvado muitas 
vidas, não de Covid, mas de doenças outras que 
não a Covid, se tivéssemos tido uma atuação um 
pouco mais eficaz e um pouco mais, como o 
senhor falou, de prevenção com o paciente dentro 
de casa, sendo acompanhado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Muito bem, doutor Eliud. Esse é um 
trabalho, que você está fazendo, muito 
importante, tem salvado tantos pés evitando as 
amputações, nas vezes que o trabalho, 
naturalmente o Estado dando o maior apoio a 
esse trabalho que nós vamos levar essa 
reivindicação ao secretário de Saúde, que poderá 
cada vez ampliar esse serviço. Mas é muito 
importante. 
 Quero lembrar também a todos que estão 
em casa e estão nos assistindo que eu doei, da 
minha verba pessoal, cem mil reais para o Crefes. 

Para quê? O Crefes, a quadra que está totalmente 
abandonada por muito tempo, o governador já 
autorizou o nosso pedido para a reforma da 
quadra, recuperação da quadra, porque o time de 
basquete cadeirante do Crefes já foi campeão 
brasileiro e infelizmente não tem quadra para 
treinar. E também os pacientes chegam, vão fazer 
o tratamento, que lá no Crefes fica de segunda a 
sexta, no sábado vai embora para casa. Muito 
bem, a pessoa chega na ambulância, no Mão na 
Roda, aquele veículo Mão na Roda, salta ali e vai 
na chuva ou então no sol até entrar nas 
dependências do Crefes. 
 Então, eu destinei cem mil reais. Esses cem 
mil reais eram para o congresso médico jurídico, a 
gente faz todo ano aqui. Este ano nós não vamos 
poder fazer da forma presencial, talvez a gente 
faça na forma virtual. Então, para que seja feita 
uma passarela ali no Crefes também ligando 
aquela parte dos pacientes até a parte da 
administração, que os funcionários têm que sair 
dali também para fazer o seu trabalho dentro da 
sede do Crefes. Então, é uma luta também que 
nós temos feito neste sentido.  
 Eu fico muito feliz, Eliud, de você fazer 
esse trabalho, esse trabalho especialmente esse 
trabalho voluntário que você faz, essa obstinação 
que você tem por um trabalho tão importante e 
tão pouco visível. Então, felizmente hoje você está 
falando para o estado do Espírito Santo quase 
todo. Não num horário bom para se ver televisão, 
mas algumas pessoas e uma grande parcela da 
população estão assistindo. De qualquer forma, 
esse programa será reprisado. E também nós 
vamos pedir mais visibilidade ao nosso secretário 
e a implantação para melhorar o serviço do Crefes 
neste sentido.  

Então, a gente fica muito orgulhoso de ver 
você, um colega, fazer um trabalho de uma missão 
tão importante, e que você tem desempenhado 
com bastante dedicação. 
 Quero lembrar também que este mês de 
setembro tem três leis da minha autoria: 
Setembro Dourado, prevenção de câncer infanto-
juvenil; Setembro Amarelo, que também é 
prevenção de suicídio, nós já trouxemos este mês 
aqui a doutora Telma, que é psiquiatra e é do 
Conselho Regional de Medicina, e também o 
Faroni, que é filho do saudoso colega de plantão 
da Pro-Matre, Faroni que era obstetra também, 
veio falar sobre, o Carlos que é filho dele, veio 
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falar sobre a prevenção de suicídio; e também tem 
o Setembro Verde. O Setembro Verde é doação de 
órgãos. Nós temos nos empenhado muito nesse 
sentido, vou aproveitar e mostrar a camisa que 
nós estamos usando. Esta camisa aqui é sobre 
doação de órgãos.  

É muito importante as famílias 
conversarem sobre a possibilidade de doação de 
órgãos. Porque no Brasil, hoje, há em torno de 
trinta por cento de negativa da família, porque a 
família não discutiu antes com a pessoa que 
faleceu. Muito bem. No Espírito Santo, cinquenta 
e seis por cento de negativa de órgãos que vão 
para debaixo do chão e poderiam salvar tantas 
pessoas. Isso tudo é falta de mais insistência das 
campanhas, e a gente precisa de fazer cada vez 
mais, mostrar. Tem gente que acha que vai tirar o 
órgão da pessoa que poderá sobreviver, e não é 
assim. A morte encefálica, existe um protocolo, 
existem aparelhos, e existe uma equipe treinada 
para isso, É preciso que a gente mostre à 
população.  

São três leis da minha autoria, e hoje estou 
dando entrada na quarta lei deste mês, Eliud, com 
relação à questão da raiva. Porque a gente só 
lembra da raiva quando um gato ou um cachorro 
morde uma pessoa da nossa família. E todo 
mundo sabe que a raiva não tem cura. Você tem 
que fazer o tratamento de prevenção para vacinar 
os animais, e poucos administradores públicos 
lembram disso. Mas nós temos o dever de fazer 
isso, não só como médico, mas como Comissão de 
Saúde, trabalhar no sentido de vacinar os cães de 
gatos. 
 Muito bem, nós estamos chegando ao final 
da nossa reunião. 

 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Doutor Hércules? 

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

 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – Só 
aproveitando o gancho, o senhor colocou algumas 
datas, no dia 13 agora, é o Dia Mundial de 
Conscientização da Trombose Venosa e da 
Embolia, do Troboembolismo Pulmonar. E é um 
dia, é uma data importante para a nossa 
sociedade e para a população em geral porque ela 
visa também trazer de forma preventiva, sabe, Dr. 

Emílio, medidas simples como um processo 
cirúrgico, com o paciente em retorno precoce dos 
seus movimentos, da sua caminhada, formas de 
trabalhos de maneira simples para que se evite, 
num processo cirúrgico ou num paciente 
acamado, que ele venha a desenvolver trombose 
e morra de embolia pulmonar.  
 Então também convidamos a todos. 
Iremos fazer algumas manifestações nas nossas 
mídias para atentar ao Dia Mundial de 
Conscientização da Trombose, no dia 13 de 
outubro. Só lembrando a data aí, aproveitando o 
gancho do Doutor Hércules. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Enquanto Comissão de Saúde, Eliud, eu 
vou preparar um projeto de lei nesse sentido, e, 
Dr. Emílio, eu e Dr. Emílio vamos assinar esse 
projeto de lei, como Comissão de Saúde, para esse 
mês de outubro a gente estar lembrando disso 
também fazendo alguma manifestação, alguma 
audiência pública, algum evento, mesmo que seja 
virtual, desse momento, mas isso vai passer, com 
certeza, para a gente mostrar a importância da 
prevenção. Nós temos que trabalhar realmente 
com a prevenção, e que infelizmente é muito 
esquecida em nosso país.  
 Dr. Emílio quer fazer alguma fala ainda? 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Quero sim. Nós temos uns minutinhos ainda. 
Queria tocar no assunto que não tem muito a ver 
aí com o objetivo da palestra de hoje, mas que me 
deixou preocupado. A respeito dos contratos com 
as cooperativas, que foram suspensos e que nós 
estamos retomando. E gostaria, aproveitando a 
oportunidade que Eliud está conosco aí, de nos 
atualizar a respeito desses contratos com as 
cooperativas, como que as coisas estão 
caminhando e em que situação nós podemos, 
como Comissão de Saúde, ajudar em possíveis 
conflitos aí que tem que ser… não digo conflitos, 
mas coisas que têm que ser acertadas para o 
futuro, quais são os objetivos que está se 
enxergando na Secretaria de Saúde com relação a 
isso.  

Nós estamos há algum tempo 
conversando, Doutor Hércules e eu, inclusive nós 
temos dialogado sobre essa situação, mas nós 
temos que ter demandas. Sem demandas não 
temos condição de atuar, de servir aí como 
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intermediário, como um mediador de conversas, 
nesse sentido. Então, se você puder nos atualizar, 
agradeço. 
 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Vamos lá. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) – Emílio, eu faço a proposta para que você 
entre em contato com os diretores das 
cooperativas, e que a gente possa fazer uma 
reunião, e, depois, ir até o secretário para ver qual 
a política que o secretário vai querer implantar, se 
vai renovar o contrato, se vai ter outro sistema. 
Mas, na verdade, a Comissão de Saúde está à 
disposição, de acordo com o seu pedido, ok? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Ok. 
Obrigado. 
 O SR. ELIUD GARCIA DUARTE JUNIOR – 
Bom, Dr. Emílio, eu vou falar agora como 
presidente da SBACV do Espírito Santo e diretor da 
SBACV Nacional.  
 Eu sempre avalio, assim, já passei por 
várias fases na minha vida, assim, dos debates aos 
embates, e a forma agregadora de se chegar a 
determinadas soluções. Com certeza, dessas aqui, 
os embates nunca levam a nada. Ou seja, se nós 
ficarmos cada um puxando a corda para um lado e 
não entender o porquê que está sendo puxada 
também, a gente não chega a lugar algum.  

Obviamente que as cooperativas têm os 
seus representantes, no nosso caso a cooperativa 
é presidida pelo doutor Marcelo Neves. Dentro 
dos serviços nós temos os nossos coordenadores. 
Então, o doutor João Batista, no Dório; o doutor 
Wallace, lá em Colatina; temos um colega em São 
Mateus; temos o nosso coordenador aqui, doutor 
Ronaldo, no maior hospital de urgência e 
emergência do nosso estado, que é o Heue. E, 
como eu disse, nós passamos por uma fase de que 
se não levarmos em consideração aquilo que o 
outro está apresentando, não vamos chegar a 
lugar algum.  

Então, nós temos situações que com essa 
demanda, com essa pandemia, a nossa rotina, por 
exemplo, ficou sobrecarregada no Hospital São 
Lucas. Isso a Secretaria ficou sabendo, foi 
provocada e também está tentando resolver.  

Então, não adianta chegar e falar que não 
tem boa vontade por parte também do Governo e 

da Secretaria, porque é preciso entender o que 
eles estão avaliando também, para que a gente 
chegue a um consenso.  

Saindo do embate, a gente passa por um 
debate. Nesse debate, a gente passa pela 
importância ou não do serviço prestado. E eu acho 
que o serviço prestado é muito mais louvável e 
elogiável do que danoso para o sistema como um 
todo. Então, é importante manter a estrutura de 
modo que quem seja o real vencedor dessa briga 
seja a população.  

Quando nós estivermos assistindo a 
população e ela estiver aceitando de maneira 
positiva o que está sendo ofertado pelo sistema, 
nós vamos estar no melhor dos mundos, e de 
forma agregadora. Também não adianta nós, 
como o senhor colocou, cada instituição: CRM, 
Ames, a nossa Sociedade de Cirurgia Vascular, o 
sindicato, cada um dar uma informação para a 
imprensa de maneira que elas fiquem truncadas e 
que passa a dar para a população um ar de guerra, 
que eu acho que não é a melhor maneira. A 
melhor maneira é colocar numa mesa, colocar os 
resultados. Eu sempre falo que os hospitais 
precisam de estatística. Nós não temos estatística 
de serviço nenhum de urgência no estado do 
Espírito Santo que possa ser apresentado em um 
congresso, por exemplo. Isso aí faz parte nossa, 
como médicos, mas também faz parte do sistema 
dar condições para que a gente possa utilizar essa 
estatística.  

É interessante a gente falar que nós 
salvamos tantas vidas no Hospital São Lucas, 
tantas vidas lá em São Mateus, que nós 
conseguimos otimizar determinados tratamentos 
nos hospitais de urgência e emergência, e que isso 
possa ser apresentado. Porque o Souza Aguiar 
apresenta, o Hospital João XXIII apresenta, o 
Hospital da Restauração, em Recife, apresenta. E 
eu tenho certeza que com números positivos e 
com números que possam alertar para um 
determinado problema que lá na frente possa ser 
ajeitado e possa ser resolvido por ambas as 
partes, que seja o melhor momento de 
resolutividade. 

Porque o fato é que ir para a imprensa, 
cada um com a sua demanda, colocar as coisas à 
sua maneira e à sua visão, sem uma concordância 
e sem ouvir todas as partes, ou seja, colocar numa 
mesa de fato, sentar, olhar os prós e os contras, 
olhar os resultados a curto, médio e longo prazos, 
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estabelecer aquilo que é de melhor para a 
população, que é uma resolutividade, é o que eles 
mais querem. Essa é minha visão atual desse 
sistema.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Muito bem.  
A Comissão de Saúde se sente valorizada 

com a sua explanação. E, a bem da verdade e da 
justiça, eu também devo dizer que as cooperativas 
de especialidades médicas do Espírito Santo têm 
carregado o serviço público nas costas! A verdade 
é essa.  

Você imagina se as cooperativas de 
serviços de especialidades forem parar, o que vai 
acontecer neste estado? Quantas pessoas irão 
morrer? Quantas ficarão sem atendimento? 
Então, o Estado, naturalmente, tem que ver essa 
posição, dar condições melhores às cooperativas.  

O Dr. Emílio fez a proposta com relação às 
cooperativas sobre a volta da cirurgia eletiva. Eu 
peço a ele, então, que entre em contato com 
vocês e com as demais cooperativas, e a gente 
marca uma audiência com o secretário da Saúde, 
e falaremos com ele sobre esse assunto tão 
importante para a nossa população. Independente 
de defender cooperativa ou não, nós estamos 
defendendo a população. Porque quem está 
atendendo à população são as cooperativas. Se 
não, não sei o que aconteceria.  

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião, muito proveitosa. Parabéns, mais uma 
vez, Júlio; parabéns aos seus auxiliares. Nós temos 
lá no Crefes também, o André, que está 
auxiliando, está querendo ampliar cada vez mais o 
serviço.  

A Comissão de Saúde estará recebendo, 
em reunião virtual, no dia 6 de outubro, terça-
feira, às 9 horas da manhã, por videoconferência, 
as visitas dos professores da Universidade Federal 
do Espírito Santo, Neyval Costa Reis Junior e José 
Geraldo Mill, para discorrer sobre o tema: 
Qualidade do ar e sintomas de asmas em crianças 
e adolescentes - Projeto AsmaVix, por solicitação 
do nosso vice-presidente Dr. Emílio Mameri.  

É importante, também, a Comissão de 
Saúde estará recebendo o secretário de Saúde, 
para prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Saúde do Estado, do segundo 
quadrimestre de 2020, a ser apresentado pelo 
excelentíssimo secretário, doutor Nésio Fernandes 

de Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no § 5.º do art. 36, da Lei Complementar 
n.º 141/2012, a realizar-se no dia 23 de outubro, 
sexta-feira, às 9 horas da manhã, por 
videoconferência também.  

Então, conforme estabelece a lei, o 
secretário fará a prestação de contas do segundo 
quadrimestre de 2020. É o que nós temos, 
também, que deixar registrado.  

Bom, nós queremos agradecer a todos, 
agradecer a Deus, agradecer ao pessoal do meu 
gabinete, que me ajuda a fazer essa reunião 
ordinária, de forma virtual; ao presidente da 
Assembleia, nosso querido deputado Erick 
Musso; à diretoria das Comissões Permanentes, 
Pedro Henrique, nosso abraço e agradecimento; 
aos servidores da engenharia e tecnologia; aos 
repórteres da TV Assembleia e, também, à 
Taquigrafia, que tem registrado toda a nossa 
fala com muita paciência. Às vezes a gente fala 
um pouco mais depressa e deixa a Taquigrafia 
em dificuldade. Mas, depois, eles olham aquilo 
que nós falamos. Poderão também restabelecer 
toda essa fala através de áudio.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da Comissão de Saúde, 
e convido os senhores membros, naturalmente, 
só o Dr. Emílio, para a próxima, que será 
ordinária, terça-feira, às 9hs da manhã, 
conforme já fiz o convite.   

Vamos na paz de Deus! Se Deus quiser 
isso vai passar. Tome cuidado! Isso aqui, a 
máscara, por enquanto, é a nossa vacina. O 
distanciamento é importante. Isso aqui, 
também. Sempre que puder faça isso, o álcool 
em gel. Como é importante! Nós não temos 
ainda medicamento comprovadamente que 
cura a doença. Existe muita discussão, eu não 
vou entrar na discussão, eu nunca entrei nessa 
discussão, mas a gente fica preocupado quando 
vê prefeito, totalmente leigo, dando kit de 
medicamentos. Realmente, fugiu de toda 
orientação da Organização Mundial da Saúde. 
Não é por aí.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a nossa reunião.  

Bom dia! Um abraço a todos! 

  
(Está encerrada a reunião) 
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