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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: (VIRTUAL)  
DATA: 24/11/2020 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h00min 

 
PAUTA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 2ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
1. PROJETO DE LEI 140/18 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Dispõe sobre os direitos do Motorista 
Profissional no Estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
2. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 40/19 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: MODIFICA DISPOSITIVOS DA LEI 
COMPLEMENTAR Nº 504, DE 20 DE NOVEMBRO 
DE 2008, ESTABELECENDO A NÃO PENALIZAÇÃO 
NO BÔNUS DESEMPENHO DOS PROFESSORES 
NOS CASOS DE FALTA ABONADA E JUSTIFICADA 
NOS TERMOS DA LEI. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/12/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/02/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/02/2020 
 
3. PROJETO DE LEI 433/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Obriga as Instituições Bancárias e 
Congêneres a informar acerca da portabilidade 
bancária nos cartões, talonário de cheque, conta 
corrente/poupança e nas agência no âmbito do 
Estado do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2011 

 
4. PROJETO DE LEI 17/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o direito de receber, 
gratuitamente, outro produto idêntico ou 
similar, à sua escolha, em igual quantidade, o 
consumidor que constatar a existência de 
produto exposto à venda com prazo de validade 
vencido. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 

 
5. PROJETO DE LEI 555/19 - Análise técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui o Selo 
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“Empresa Amiga da Saúde da Criança” para as 
empresas públicas e privadas que 
desenvolverem e divulgarem campanhas de 
arrecadação de verbas, materiais, equipamentos 
e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 
infantojuvenil, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 

 
6. PROJETO DE LEI 545/19 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Altera a redação do item 444 do 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14 de janeiro 
de 2019. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 

 
7. PROJETO DE LEI 218/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Assegura, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a realização, em até trinta dias, dos 
exames destinados à comprovação de doença 
neoplásica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 19/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/11/2019 
 
8. PROJETO DE LEI 816/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual do Motorock, a ser 
comemorada, anualmente, na segunda 
quinzena do mês de setembro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 19/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/11/2019 
 
9. PROJETO DE LEI 1009/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 

AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Engenheiro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 

 
10. PROJETO DE LEI 260/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
11. PROJETO DE LEI 965/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Assegura a qualquer cidadão o direito 
de obter acesso a informações sobre a 
balneabilidade das praias situadas no litoral do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 17/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/03/2020 
 
12. PROJETO DE LEI 687/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
Instituições Financeiras localizadas no Estado do 
Espírito Santo afixarem cartazes com 
informações sobre a gratuidade de tarifa dos 
serviços bancários essenciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
13. PROJETO DE LEI 727/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre medição individualizada 
de consumo de água em edificações prediais 
verticais ou condomínios comerciais ou 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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residenciais e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/07/2020 
 
14. PROJETO DE LEI 834/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro 
de 2002, que consolida as normas estaduais 
relativas às pessoas com deficiência e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
15. PROJETO DE LEI 868/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a alienação onerosa de 
armas de fogo aos agentes públicos ativos e 
inativos, na forma que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
16. PROJETO DE LEI 1012/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
17. PROJETO DE LEI 1016/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: “ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS 
À LEI 8.777 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 
DISCIPLINA ATIVIDADES QUE OFERTAM ACESSO 
A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE 
FORMA ONEROSA E/OU GRATUITA NO ÂMBITO 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
18. PROJETO DE LEI 1017/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Disciplina a obrigatoriedade do 
gerenciamento adequado de resíduos sólidos 
gerados em eventos públicos, privados ou 
público-privados no Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
19. PROJETO DE LEI 1025/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Ficam os aplicativos disponibilizados 
nas plataformas digitais proibidos de efetuar a 
cobrança imediata sem o consentimento do 
consumidor após o tempo de teste gratuito, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
20. PROJETO DE LEI 1031/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
grandes centros comerciais e áreas de elevada 
aglomeração de pessoas, disponibilizarem área 
para atendimento de primeiros socorros aos 
seus frequentadores e atendimento de remoção 
médica, nos temos que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
21. PROJETO DE LEI 1033/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização de exames oftalmológicos em alunos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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da rede pública estadual em situação de 
vulnerabilidade social comprovada. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
22. PROJETO DE LEI 715/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe a exigência de contas de 
prestação de serviços e outros para a 
comprovação de endereço residencial. Proíbe a 
exigência de contas de prestação de serviços e 
outros para a comprovação de endereço 
residencial. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
23. PROJETO DE LEI 719/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Cafeicultura no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 

 
24. PROJETO DE LEI 867/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade da disponibilização de lentes de 
aumento (lupas) para facilitar a visualização de 
preços e rótulos dos produtos pelos mercados, 
supermercados e hipermercados. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
25. PROJETO DE LEI 731/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta o art. 1º-A e incisos a Lei 
nº 10.326 de 2015, que dispõe sobre a proibição 
de cobrança da taxa de visita técnica ao 
consumidor para elaboração de orçamento no 
âmbito do Estado. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 30/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
26. PROJETO DE LEI 897/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Proíbe o aumento nos preços dos 
produtos para a realização de filetagem, 
trituração e limpeza de carne e outros, em 
açougues e estabelecimentos congêneres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
27. PROJETO DE LEI 379/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 
daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
28. PROJETO DE LEI 527/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece o fornecimento de peruca 
às pessoas com alopécia provocada pela 
aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 

29. PROJETO DE LEI 720/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2020 
 

30. PROJETO DE LEI 864/19 - Análise Técnica 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: “Proíbe as concessionárias 
prestadoras de serviços de fornecimento de 
água e coleta de esgoto a cobrança de tarifa 
mínima de consumo ou a adoção de práticas 
similares, e adota outras providências”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 

31. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 15/20 
- Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: ALTERA A FINALIDADE DO FUNDO 
SOBERANO CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR 
N.º 917/2019 PARA FUNDO DE COMBATE AOS 
EFEITOS DO CORONAVÍRUS NO EXERCÍCIO 
FINANCEIRO DE 2020 E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 

32. PROJETO DE LEI 74/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo a 
“Semana Estadual de Prevenção da Gravidez na 
Adolescência” a ser comemorada, anualmente, 
no dia 1º de fevereiro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 

33. PROJETO DE LEI 76/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Institui o certificado de produção 
industrial agroalimentar do Espírito Santo, 
denominado “Selo agroalimentar ES”, a ser 
dado aos produtos agrícolas que sejam 
produzidos no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 

34. PROJETO DE LEI 78/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana Estadual de Conscientização do Uso 
Zero de Produtos Descartáveis. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 

35. PROJETO DE LEI 86/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, Denominando 
“Rodovia Jeronymo Pancieri Netto” o trecho 
localizado na rodovia ES-436 entre os 
Municípios de Marilândia, Colatina e 
Governador Lindenberg – ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 
36. PROJETO DE LEI 06/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes informativos nos hospitais 
no Estado do Espírito Santo sobre a legalidade 
da adoção. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 

37. PROJETO DE LEI 14/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Proíbe a circulação de ônibus do 
sistema de transporte coletivo estadual que 
estejam em desacordo com a NBR 15:570:2011, 
editada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 

38. PROJETO DE LEI 120/20 - Análise Técnica - 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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Terminativo 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
“Dia do Hospital” no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
39. PROJETO DE LEI 126/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Beneficente Cultural e de Agricultores de Cristal 
do Norte, Município de Pedro Canário – ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
40. PROJETO DE LEI 138/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Rodovia do Contorno Jacaraípe X Nova Almeida 
de “Rodovia Cabo Jucelio Nascimento Porto 
(Cabo Porto)”, no Município da Serra/ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
41. PROJETO DE LEI 145/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
“Dia do Jacaré” no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
42. PROJETO DE LEI 150/20 - Análise Técnica  
AUTOR: Deputado Carlos Von 

RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
10.974, de 14 janeiro de 2019, declarando o 
Município de Guarapari a Capital do Turismo no 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
43. PROJETO DE LEI 217/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Autoriza os bancos do Estado do 
Espírito Santo a suspenderem a cobrança de 
parcelas de empréstimo consignado aos clientes 
pelo prazo de noventa dias, sem a incidência 
posterior de juros sobre o valor das parcelas 
suspensas, em virtude da pandemia do COVID-
19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 

44. PROJETO DE LEI 226/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para renovação 
do licenciamento ambiental expedido pelo ógão 
competente, poderá ser ampliado em até 120 
(cento e vinte) dias, no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 

45. PROJETO DE LEI 228/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Dispõe sobre a distribuição gratuita, 
por parte do Estado do Espírito Santo, de álcool 
gel antisséptico para idosos e portadores de 
outras enfermidades, enquanto durar o estado 
de Calamidade Pública em decorrência da 
pandemia causada pelo agente Coronavírus - 
Covid-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, Documento assinado 

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

http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=120
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=126
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=138
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=145
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=150
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=226
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=228


Vitória-ES, sexta-feira, 20 de novembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 7 

 

46. PROJETO DE LEI 277/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do traslado 
Interestadual e Internacional de cadáveres ou 
restos mortais humanos e a instituição do 
Programa de Auxílio Funerário Interestadual e 
Internacional - PAFII. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
47. PROJETO DE LEI 95/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Proíbe as empresas aéreas de realizar 
a cobrança ao consumidor das bagagens de 
mão, regulamentadas pela Resolução nº 400 da 
ANAC. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
48. PROJETO DE LEI 102/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece reserva de vagas de 
estágio para alunos oriundos da rede pública 
estadual de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 

 
49. PROJETO DE LEI 157/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade de 
fornecimento de água potável em lanchonetes, 
bares e restaurantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 

 
50. PROJETO DE LEI 187/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: "DISPÕE SOBRE O USO DA 
TELEMEDICINA DURANTE CRISES CAUSADAS 

POR PANDEMIAS, EPIDEMIAS E OUTRAS A FINS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO" 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
51. PROJETO DE LEI 278/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Autoriza o Estado a conceder o 
manejo sustentável de serviços ou o uso de 
áreas públicas inseridas na Área de Preservação 
Ambiental Estadual Mestre Álvaro e dá 
providências correlatas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
52. PROJETO DE LEI 39/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados pelas 
prestadoras de serviços públicos às calçadas e 
vias públicas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
53. PROJETO DE LEI 250/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Dispõe sobre a inclusão de máscaras, 
álcool em gel, sabonete e água sanitária como 
item da cesta básica e sua distribuição durante o 
Estado de Calamidade provocado pelo COVID-
19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
54. PROJETO DE LEI 306/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a conceder abono salarial aos 
profissionais de saúde do sistema público 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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estadual pela atuação durante o Estado de 
Calamidade provocado pelo COVID-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
55. PROJETO DE LEI 309/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Estabelece penalidades 
administrativas aos agentes públicos e demais 
pessoas que cometerem atos de corrupção e 
improbidade envolvendo recursos e bens 
destinados ao enfrentamento de pandemias 
e/ou calamidade pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
56. PROJETO DE LEI 322/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo a 
Semana de Conscientização e Orientação sobre 
a Síndrome de Irlen. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
57. PROJETO DE LEI 350/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando de 
utilidade pública a Associação de Agricultores 
Familiares de Juerana A - AAGRIFJA, em 
Sooretama. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
58. PROJETO DE LEI 283/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Institui a instalação, nas vias urbanas e 

rodovias estaduais do Espírito Santo, de 
instrumentos eletrônicos luminosos de medição 
de velocidade e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
59. PROJETO DE LEI 284/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a entrada utilizando capacete 
ou similares e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
60. PROJETO DE LEI 342/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: FICA O PODER EXECUTIVO 
AUTORIZADO A CRIAR UM PLANO DE 
DESINFECÇÃO E CONTROLE (PDC) CONTRA O 
COVID-19, NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
PÚBLICO OU PRIVADO, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
61. PROJETO DE LEI 366/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera o artigo 1º da Lei nº 11.134, de 
02 de junho de 2020, dando prazo 
indeterminado aos Laudos do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
62. PROJETO DE LEI 09/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Dispõe sobre a adoção das técnicas de 
justiça restaurativa na resolução dos conflitos 
ocorridos no ambiente escolar da rede estadual 
de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
63. PROJETO DE LEI 412/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Promove a manutenção da ordem 
disciplinar escolar, proteção a profissionais do 
magistério e normatiza a proteção e 
ressarcimento do equipamento PÚblico no 
âmbito da educação 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
64. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/17 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 162 
da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
dispondo sobre a convocação de Secretário de 
Estado em caso de acúmulo de pedidos de 
informação não atendidos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 

 
65. PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019   

 
66. PROJETO DE RESOLUÇÃO 17/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Enivado dos Anjos 
EMENTA: Fica vedada a nomeação, no âmbito 
da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, para todos os cargos em comissão de 

livre nomeação e exoneração, de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições 
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 07 de 
Agosto de 2006 – Lei Maria da Penha. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
67. PROJETO DE RESOLUÇÃO 18/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Enivado dos Anjos 
EMENTA: Acrescenta o inciso XIV no art. 4º da 
Resolução nº 1.775, de 29 de junho de 1995, 
que instituiu o Código de Ética e Decoro 
Parlamentar. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DECRETA: 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
68. PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 

 
69. PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera a Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
70. PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, 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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EMENTA: Altera o art. 45 da Resolução nº 
2700/2009, Regimento Interno. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
71. PROJETO DE RESOLUÇÃO 53/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
RELATOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Acrescenta o inciso VII ao art. 2º da 
Resolução nº 5.894, de 11 de dezembro de 
2018, que criou, no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, o 
“Espaço Assembleia Cidadã”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 

Obs: Pauta gerada em 19/11/2020, às 
17h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado Doutor Hércules 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Doutor Emílio 
Mameri 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Reunião Virtual da Ales 
DATA: 24/11/2020 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 31ª REUNIÃO ORDINÁRIA (VIRTUAL) 
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
- Email da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico, com as 

informações semanais das ações realizadas pela 
SESA no combate ao COVID-19, conforme 
ajustado na 6ª Reunião Ordinária da Comissão 
de Saúde, por solicitação do Exmo. Sr. Deputado 
Dr. Emílio Mameri; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período.  
 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período.  
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
- A Comissão de Saúde recebe a visita do Sr. 
Alexandre Lourenço de Loyola, Presidente da 
ADIES – Associação de Diabéticos do Espírito 
Santo, para discorrer sobre o tema “O Dia 
Mundial da Diabetes”, por solicitação do Exmo. 
Sr. Deputado Doutor Hércules; 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

 
- A Comissão de Saúde estará recebendo na 
Reunião Ordinária Virtual do dia 01 de 
dezembro, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, o Sr. Dario Sérgio Rosa 
Coelho, Coordenador da Rede Nacional de 
Pessoas Vivendo com HIV e AIDS – RNP + Brasil, 
para discorrer sobre o tema “O Dia Mundial de 
combate à AIDS”, por solicitação do Exmo. Sr. 
Deputado Doutor Hércules; 

 
- A Comissão de Saúde estará recebendo em 
Reunião Extraordinária Virtual no dia 02 de 
dezembro, quarta-feira, às 14 horas, por 
Videoconferência, a visita do Dr. Rodrigo 
Aboudib Ferreira Pinto, Médico Pediatra, para 
discorrer sobre o tema “O teste do Pezinho 
ampliado na rede pública de saúde de todo o 
país”, por solicitação do Exmo. Sr. Deputado Dr. 
Emílio Mameri, através do Ofício nº 155/2020; 
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- A Comissão de Saúde estará recebendo na 
Reunião Ordinária Virtual do dia 08 de 
dezembro, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, a visita da Dr.ª Diovana 
Loriato – Procuradora da ALES e Membro do 
Instituto Nacional da Atrofia Muscular Espinhal 
– INAME, para discorrer sobre o tema “Teste 
ampliado do Pezinho”, por solicitação do Exmo. 
Sr. Deputado Doutor Hércules. 

 
- A Comissão de Saúde estará recebendo na 
Reunião Ordinária Virtual do dia 15 de 
dezembro, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, a visita do Sr. Luís Cláudio 
Lorenzon, Empresário, para discorrer sobre o 
tema “Nova modalidade de atendimento pelas 
Concessionárias de Serviços Públicos para 
consumidores autônomos compartilhados”, 
por solicitação do Exmo. Sr. Deputado Doutor 
Hércules;  

 
Pauta atualizada no dia 19/11/20, às 09:31 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 3656 

 
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, ANA PAULA DOS SANTOS 
QUARTO, do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, do gabinete do Deputado Dary 
Pagung, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 201327/2020. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3657 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, LETICIA FALCÃO DO ROSARIO, 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Carlos Von, contida no 
processo nº 201326/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3658 

 
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, ANA PAULA DOS SANTOS QUARTO, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Dary Pagung, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201327/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATO Nº 3659 
 

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, BERNARDO AUGUSTO GOMES 
RODRIGUES, para exercer o cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, no gabinete do 
Deputado Marcos Garcia, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201331/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3660 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LETICIA FALCÃO DO ROSARIO, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Carlos Von, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201326/2020. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3661 
 

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

 

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, EDUARDO ROCHA LEMOS, matrícula nº 
207846, para substituir RICARDO BENETTI 

FERNANDES MOCA, matrícula nº 207845, no 
cargo em comissão de Subprocurador-Geral, 
código SPG, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, no período de 19/11/2020 a 
15/12/2020, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de novembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

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

 

PORTARIA Nº 821 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidad
e de dias 

209194-01 
BRUNO FRITZ 
FREITAS 

2020 
04/01/2021 a 
18/01/2021 

23/11/2020 a 
07/12/2020 

15(quinze) 

209562-01 

CARLOS 
AUGUSTO DE 
ALMEIDA 
NETO 

2020 
19/02/2021 a 
05/03/2021 

23/11/2020 a 
07/12/2020 

15(quinze) 

207846-01 
EDUARDO 
ROCHA 
LEMOS 

2014 
02/12/2020 a 
21/12/2020 

13/09/2021 a 
02/10/2021 

20(vinte) 

207846-01 
EDUARDO 
ROCHA 
LEMOS 

2015 
20/11/2020 a 
19/12/2020 

04/03/2022 a 
02/04/2022 

30(trinta) 

207870-01 

PATRICIA 
IZABEL 
RODRIGUES 
COSTA DA 
SILVA FREIRE 

2020 
04/01/2021 a 
18/01/2021 

17/07/2023 a 
31/07/2023 

15(quinze) 

204573-04 

TALITA 
BLAUDT 
TOLENTINO 
ANDRADE 

2020 

30/11/2020 a 
14/12/2020 e  
25/01/2021 a 
08/02/2021 

18/01/2021 a 
01/02/2021 

e  
10/05/2021 a 
24/05/2021 

30(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
19 de novembro 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 DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
 

Processo n.º 192666/2019 
Pregão Eletrônico n° 025/2020 

 

Objeto: aquisição de rádios comunicadores 
transceptores portáteis tipo “walkie talkie” e 
acessórios, conforme especificações contidas no 
anexo I do edital. 
 

A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 07/12/2020, às 
14h00min. 
 

O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
Maiores informações pelo e-mail 
scl@al.es.gov.br ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 19 de novembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

RESUMO DA ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 028/2020 

DISPENSA DE LICITAÇÃO 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 028/2020, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: CHAMAS COMÉRCIO 
EQUIPAMENTOS DE COMBATE A INCÊNDIO 
LTDA 
 
CNPJ: 18.626.636/0001-09 
 
OBJETO: Aquisição e reparos de componentes 
do sistema de combate a incêndio. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de 
Licitação 
 
Valor: R$ 2.999,00 (dois mil, novecentos e 
noventa e nove reais). 
 
PROCESSO: 200726 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 

Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 20.11.2020 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de utilização do laser e inteligência artificial 
para a análise do solo 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 

01h15 Interesse Público No RS o MPF recomenda à Universidade Federal Gaúcha que 
amplie a oferta nos cursos de pós-graduação para grupos 
minoritários, como refugiados e transexuais. Em MG, o MPF faz 
recomendação para que os municípios da região do Alto 
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Paranaíba sejam transparentes e divulguem os gastos 
emergenciais de prevenção e combate à COVD-19. E ainda, em 
Pernambuco moradores do conjunto Muribeca vão receber 
indenização da Caixa após Justiça Federal homologar acordo com 
participação do MPF 

01h45 Reunião virtual  Frente Parlamentar em Defesa do Cumprimento dos Planos 
Nacional e Estadual de Educação 

04h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

05h50 Reunião ordinária virtual Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o vinho colonial e a Lei aprovada que tipifica a bebida 
elaborada pelo agricultor familiar e estabelece os requisitos para 
elaboração e fiscalização do vinho 

07h30 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a 
mulher”, além de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das 
leis de proteção, os canais de denúncia e orientações para quem 
sofre este tipo de abuso 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado 
ao aleitamento materno, uma fase que gera benefícios, tanto 
para a mulher quanto para o bebê. O leite materno fortalece o 
sistema imunológico da criança, evitando infecções e diarreias, 
entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 
especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais 
deram dicas de como amamentar corretamente, e também 
responderam a dúvidas e questionamentos de mamães e 
gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega 
e amamentação tardia 

09h00  Reunião virtual  Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental 

10h00 Reunião extraordinária  Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 

12h00 Com a Palavra O programa Com a Palavra recebe para um bate-papo o deputado 
estadual Adilson Espindula (PTB), que está em seu primeiro mandato na 
Assembleia Legislativa (Ales). Ele falou um pouco do trabalho na 
Comissão de Assistência Social, dos projetos aprovados em 2019 e das 
demais iniciativas no Parlamento capixaba 

12h30 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a 
mulher”, além de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das 
leis de proteção, os canais de denúncia e orientações para quem 
sofre este tipo de abuso 

13h00  Propaganda Eleitoral 
Gratuita 

Espaço reservado para a Propaganda Eleitoral Gratuita em rede 

13h10 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título 
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Provisório". Já em sua segunda edição, a obra conta a história da 
imprensa e movimentos estudantis na Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ – a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas 
décadas de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro “Vagalume-
Farol, de poesias” 

14h00 A Grande Reportagem Nutrição, saúde, desenvolvimento cognitivo e emocional, 
proximidade corporal, ligação afetiva. Tudo isso está relacionado 
ao aleitamento materno, uma fase que gera benefícios, tanto 
para a mulher quanto para o bebê. O leite materno fortalece o 
sistema imunológico da criança, evitando infecções e diarreias, 
entre outras doenças. Nesta grande reportagem, nós ouvimos 
especialistas, como nutricionista, enfermeiras especializadas em 
amamentação, e consultora de aleitamento. As profissionais 
deram dicas de como amamentar corretamente, e também 
responderam a dúvidas e questionamentos de mamães e 
gestantes. Também ouvimos mães, que contaram suas 
experiências com amamentação em público, dificuldades na pega 
e amamentação tardia 

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 programa Com a Palavra recebe para um bate-papo o deputado 
estadual Adilson Espindula (PTB), que está em seu primeiro 
mandato na Assembleia Legislativa (Ales). Ele falou um pouco do 
trabalho na Comissão de Assistência Social, dos projetos 
aprovados em 2019 e das demais iniciativas no Parlamento 
capixaba 

18h30 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título 
Provisório". Já em sua segunda edição, a obra conta a história da 
imprensa e movimentos estudantis na Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ – a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas 
décadas de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro “Vagalume-
Farol, de poesias” 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat 

19h30 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos 
Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de outros países 
enraizadas na cultura capixaba. Este é o terceiro da série, sobre 
Comida Alemã 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: História do samba 

20h30  Propaganda Eleitoral 
Gratuita 

Espaço reservado para a Propaganda Eleitoral Gratuita em rede 

20h40 Interesse Público Acompanhe uma reportagem sobre os números da violência 
policial no Rio de Janeiro e as políticas públicas de acolhimento 
para o cidadão vítima desses crimes. E ainda, MPF contesta a Lei 
que obriga a leitura da bíblia em escolas de uma cidade no Rio 
Grande do Sul 

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

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra O programa Com a Palavra recebe para um bate-papo o deputado 
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estadual Adilson Espindula (PTB), que está em seu primeiro 
mandato na Assembleia Legislativa (Ales). Ele falou um pouco do 
trabalho na Comissão de Assistência Social, dos projetos 
aprovados em 2019 e das demais iniciativas no Parlamento 
capixaba 

22h45 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público 
do Estado do Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a 
mulher”, além de esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das 
leis de proteção, os canais de denúncia e orientações para quem 
sofre este tipo de abuso 

23h15 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título 
Provisório". Já em sua segunda edição, a obra conta a história da 
imprensa e movimentos estudantis na Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ – a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas 
décadas de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro “Vagalume-
Farol, de poesias” 

23h45 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores dos 
Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de outros países 
enraizadas na cultura capixaba. Este é o terceiro da série, sobre 
Comida Alemã 

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

• SÁBADO - 21.11.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça o vinho colonial e a Lei aprovada que tipifica a bebida 
elaborada pelo agricultor familiar e estabelece os requisitos para 
elaboração e fiscalização do vinho 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: História do samba 

01h15 Interesse Público Acompanhe uma reportagem sobre os números da violência 
policial no Rio de Janeiro e as políticas públicas de acolhimento 
para o cidadão vítima desses crimes. E ainda, MPF contesta a Lei 
que obriga a leitura da bíblia em escolas de uma cidade no Rio 
Grande do Sul 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

03h25 Reunião ordinária virtual Comissão de Segurança 

04h50 Reunião virtual  Frente Parlamentar em Defesa da Saúde Mental 

06h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

07h00 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 

07h30 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência 
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08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 
milhões de brasileiros estão negativados. O número representa 
cerca de 40% da população. Especialistas afirmam que uma das 
principais causas do endividamento é a falta de educação 
financeira. Saiba mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas 
para sair do vermelho e ter saúde financeira 

09h00  Audiência Pública  Comissão de Saúde  - Prestação De Contas 

13h00  Propaganda Eleitoral 
Gratuita 

Espaço reservado para a Propaganda Eleitoral Gratuita em rede 

13h10 Dedo de Prosa Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo 
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A obra 
infantil usa o esporte para debater de forma lúdica a inclusão e o 
respeito às diferenças 

14h00 A Grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 
milhões de brasileiros estão negativados. O número representa 
cerca de 40% da população. Especialistas afirmam que uma das 
principais causas do endividamento é a falta de educação 
financeira. Saiba mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas 
para sair do vermelho e ter saúde financeira 

14h30  Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e 
um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

15h45 Sabores Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces 
Brasileiros". Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, 
apresentar os principais doces e preparar as receitas de quindim, 
pé de moleque e brigadeiro 

16h00 Ciência e Letras O programa debate a obra: Imagens, micróbios e espelhos 

16h30 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência 

17h00 Papo Cidadão O programa dessa semana esclarece questões relacionadas aos 
contratos dos planos de saúde 

17h30 Conexão Ciência Conexão Ciência aborda como a nanotecnologia pode ser aplicada 
ao agronegócio e quais as pesquisas que estão sendo 
desenvolvidas na área. Cauê Ribeiro, pesquisador da Embrapa, 
fala sobre o tema 

18h00 A grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 
milhões de brasileiros estão negativados. O número representa 
cerca de 40% da população. Especialistas afirmam que uma das 
principais causas do endividamento é a falta de educação 
financeira. Saiba mais sobre o assunto e as dicas dos especialistas 
para sair do vermelho e ter saúde financeira 

18h30 Dedo de Prosa Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo 
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A obra 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, Documento assinado 

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



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 20 de novembro de 2020 

 

infantil usa o esporte para debater de forma lúdica a inclusão e o 
respeito às diferenças 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e 
um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

19h30 Sabores Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces 
Brasileiros". Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, 
apresentar os principais doces e preparar as receitas de quindim, 
pé de moleque e brigadeiro 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Internet e saúde 

20h30 Propaganda Eleitoral 
Gratuita 

Espaço reservado para a Propaganda Eleitoral Gratuita em rede 

20h40 Interesse Público Ação Civil pública do MPF pede medidas urgentes para conter o 
desmatamento nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Em 
Pernambuco o MPF recomenda que a prefeitura de Tamandaré 
retire do ar as transmissões de cultos evangélicos publicadas nas 
páginas oficiais do município. E ainda, MPF registra aumento de 
denúncias de crimes virtuais durante a pandemia 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Imagens, micróbios e espelhos 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que se 
revela no cenário musical capixaba com a releitura de clássicos e 
um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

22h45 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência 

23h15 Dedo de Prosa Golo é o extraterrestre protagonista do livro escrito pelo 
publicitário Gabriel Vogas e pelo ilustrador Thiago Egg. A obra 
infantil usa o esporte para debater de forma lúdica a inclusão e o 
respeito às diferenças 

23h45 Sabores Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces 
Brasileiros". Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, 
apresentar os principais doces e preparar as receitas de quindim, 
pé de moleque e brigadeiro 

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

 

• DOMINGO - 22.11.2020 • 
 

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 
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00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Internet e saúde 

01h15 Interesse Público Ação Civil pública do MPF pede medidas urgentes para conter o 
desmatamento nos estados do Acre, Amazonas e Rondônia. Em 
Pernambuco o MPF recomenda que a prefeitura de Tamandaré 
retire do ar as transmissões de cultos evangélicos publicadas nas 
páginas oficiais do município. E ainda, MPF registra aumento de 
denúncias de crimes virtuais durante a pandemia 

01h45 Audiência Pública  Comissão de Saúde  - Prestação De Contas 

05h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre investem nessa 
alternativa de produção que combina o plantio de espécies 
florestais com cultivos agrícolas 

07h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas.  A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e 
conversamos com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a 
reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, 
da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir profissionais 
como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria Angélica 
Belônia 

09h00  Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde 

10h15 Reunião ordinária virtual Comissão de Segurança 

12h00 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais 
sobre a culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante 
especializado e conversou sobre os pratos mais representativos, 
os ingredientes mais utilizados e se há influência da religião na 
culinária africana. Saboreie! 

12h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
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Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência 

13h00 Dedo de Prosa O jornalista Fabrício Fernandez apresenta o livro “Aprigio Lyrio: 
Simplesmente Mercúrio Cromo”, uma arqueologia afetiva sobre a 
vida do cantor e compositor capixaba Aprigio Lyrio 

13h30 Parlamento Brasil Acompanhe os trabalhos realizados nas Assembleias Legislativas 
de todo o país 

14h00 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos 
abordar a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou 
sofreram e a humanização do parto como resposta as estas 
queixas.  A reportagem foi dividida em duas partes. Nesta 
primeira, nós falamos sobre o caracteriza a violência obstétrica, e 
conversamos com algumas mulheres que a sofreram. Em toda a 
reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, da Priscila, 
da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir profissionais 
como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria Angélica 
Belônia 

14h30 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

15h00 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora 
Bárbara Greco 

15h45 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais 
sobre a culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante 
especializado e conversou sobre os pratos mais representativos, 
os ingredientes mais utilizados e se há influência da religião na 
culinária africana. Saboreie! 

16h00 Ciência e Letras O programa debate o tema: Afetos, relações e encontros 

16h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência 

17h00 Papo Cidadão O programa dessa semana aborda a primeira infância 

17h30 Conexão Ciência A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as 
doenças que atacam as lavouras de milho 

18h00 A grande Reportagem Conexão Ciência debate a internet inclusiva na América Latina 
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18h30 Dedo de Prosa O jornalista Fabrício Fernandez apresenta o livro “Aprigio Lyrio: 
Simplesmente Mercúrio Cromo”, uma arqueologia afetiva sobre a 
vida do cantor e compositor capixaba Aprigio Lyrio 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora 
Bárbara Greco 

19h30 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais 
sobre a culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante 
especializado e conversou sobre os pratos mais representativos, 
os ingredientes mais utilizados e se há influência da religião na 
culinária africana. Saboreie! 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Jongo da Serrinha 

20h30 Parlamento Brasil Acompanhe os trabalhos realizados nas Assembleias Legislativas 
de todo o país 

21h00 Interesse Público No RS o MPF recomenda à Universidade Federal Gaúcha que 
amplie a oferta nos cursos de pós-graduação para grupos 
minoritários, como refugiados e transexuais. Em MG, o MPF faz 
recomendação para que os municípios da região do Alto 
Paranaíba sejam transparentes e divulguem os gastos 
emergenciais de prevenção e combate à COVD-19. E ainda, em 
Pernambuco moradores do conjunto Muribeca vão receber 
indenização da Caixa após Justiça Federal homologar acordo com 
participação do MPF 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Afetos, relações e encontros 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora 
Bárbara Greco 

22h45 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência 

23h15 Dedo de Prosa O jornalista Fabrício Fernandez apresenta o livro “Aprigio Lyrio: 
Simplesmente Mercúrio Cromo”, uma arqueologia afetiva sobre a 
vida do cantor e compositor capixaba Aprigio Lyrio 

23h45 Sabores No programa Sabores desta semana nós vamos conhecer mais 
sobre a culinária africana. Nossa equipe foi a um restaurante 
especializado e conversou sobre os pratos mais representativos, 
os ingredientes mais utilizados e se há influência da religião na 
culinária africana. Saboreie! 

 

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 

 
VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 

ORDINÁRIA VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, REALIZADA EM 17 DE NOVEMBRO 
DE 2020. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Vamos ao início da nossa sessão 
da Comissão de Justiça, Serviço Público e 
Redação. Nós temos quorum: deputada Janete, 
deputado Coronel Quintino, deputado Enivaldo 
e também estou presente. Mais algum 
deputado? (Pausa) 

Não. Pelo o que estou vendo, não.  
Agradecer aos servidores da Casa. 
Havendo quorum, a gente, nos termos 

do art. 75 do Regimento Interno, declara 
abertos os trabalhos da vigésima quarta reunião 
ordinária virtual, da segunda sessão legislativa 
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada de forma 
virtual, nos termos do art. 114-A, inciso III, do 
Regimento Interno. 

Vou dispensar, de ofício, a leitura da ata 
da reunião anterior bem como a leitura do 
Expediente, nos termos do art. 97, parágrafo 
4.º, do Regimento Interno também. E passar 
diretamente à Ordem do Dia, já sendo 
distribuídas as matérias na leitura do 
Expediente.  

Vamos ao primeiro projeto da Ordem do 
Dia.  

Projeto de Lei n.º 140/2018, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora, de 
autoria do deputado Euclério Sampaio, que 
dispõe sobre os direitos do motorista 
profissional do estado do Espírito Santo.  

A relatora é a deputada Janete de Sá, 
para quem eu passo a palavra, neste momento. 
(Pausa) 

Deputada Janete? (Pausa) 
Acho que a deputada Janete não está 

conectada.  

Como também não adianta passarmos 
para outro deputado, porque não vamos ter 
quorum para votação. Então, se os deputados 
concordarem... 

Algum deputado gostaria de fazer 
alguma fala? Deputado Quintino, deputado 
Enivaldo?  

Não sei se o senhor ouviu, deputado, no 
início, parabenize-lhe pela conquista da 
prefeitura. Enfim, se algum deputado quiser 
fazer alguma fala antes de a gente continuar 
com a sessão. 

 
O SR. ENIVALDO DOS ANJOS – (PSD) – 

Senhor presidente, apenas para gradecer a V. 
Ex.ª (Inaudível) em nós e dizer que nós estamos 
preparados aqui. Se tiver mais alguém, mas se 
não tiver... 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – O problema é que não tem mais 
nenhum deputado, se não a gente conseguiria 
outro relatar. V. Ex.ª tem relatado para a gente. 

Então, vou, infelizmente, não tendo 
condição de continuar a sessão, agradecer aos 
deputados que estiveram presentes e encerrar, 
por falta de quorum, a nossa sessão. 

Obrigado a todos e boa tarde! 
 

(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 

 

VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 10 DE NOVEMBRO 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 nosso vice-presidente e único membro 
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efetivo da nossa comissão. Se tiver alguma 
retificação a fazer na ata, pode propor, e na 
próxima reunião nós apreciaremos. 
 Então, eu peço à Leila que faça a leitura 
das correspondências recebidas. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
E-mail da Secretaria de Estado 
da Saúde, encaminhando Boletim 
Epidemiológico, com as informações 
semanais das ações realizadas pela Sesa 
no combate à Covid-19, conforme 
ajustado na sexta 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: 
 
 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) – Bem, antes de passar para 
a Ordem do Dia - nós estamos recebendo a 
visita da nossa querida Lourdilene - eu quero ler 
a lista aqui dos convidados: presente está o Dr. 
Emílio; convidados, Lourdilene está presente, 
convidado José Carlos de Siqueira Junior, 
doutora Carmem Silvia Carvalho Barreira 
Nielsen, doutora Adriana Peres Marques dos 
Santos, Cybeli Pandini, Lindinalva Gonçalves 
Lopes, José Maria Justo, Edilson Monteiro, Ana 

Carolina Alves Diniz Dornelas, Antônio Jorge 
Brain Almeida, Roberta Goltara, Angelita de 
Paula, Gilceia Sossai. Esses são os convidados.  
 Queria que os convidados fossem 
exibindo os nomes. Só estou vendo Edilson 
Monteiro, que é lá de São Mateus. Edilson está 
presente, mas tem mais algum presente desses 
que foram lidos aqui? Adriana, estou vendo a 
Adriana.  
 

A SR.ª ADRIANA PERES MARQUES DOS 
SANTOS – Bom dia, estou aqui presente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Adriana, muito obrigado. 
 
  A SR.ª CYBELI PANDINI – Bom dia, 
Doutor Hércules. Bom dia, Doutor Hércules. 
Cybeli, superintendente Regional de Estado de 
Colatina e Lindinalva, responsável pelo TFD 
serviços da regional estão presentes. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado. Estou vendo aqui 
que o pessoal de mais distante está mais 
presente do que o pessoal aqui da Grande 
Vitória e mais perto, ão? 

 
 O SR. EDILSON MONTEIRO – Doutor 
Hércules, bom dia. Eu, Edilson, superintendente 
do Norte, me acompanham a Ana Carolina, 
assistente social, que está agora nos prestando 
auxílio no TFD e o Antônio, que também é nosso 
servidor do TFD. Tá bom, Doutor? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado. É uma 
coincidência muito grande, hoje é Dia Nacional 
de Prevenção e Combate à Surdez. Hoje é o dia, 
dia 10. Importante isso coincidir com a nossa 
reunião e trazer aqui a Lourdilene que tem sido 
uma missionária, batalhadora sobre esse 
assunto. 
 A audição é constituída por um sistema 
de canais que conduz o som até o ouvido 
interno, onde essas ondas são transformadas 
em estímulos elétricos e enviado ao cérebro, 
órgão responsável pelo reconhecimento  
daquilo que se ouve. 
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A surdez é a impossibilidade ou dificuldade 
de ouvir. Na população brasileira há 
aproximadamente 5,8 milhões de pessoas com 
algum grau de surdez. As principais causas são a 
surdez de condução, que é provocada pelo 
estímulo de cera no ouvido; infecções, por 
exemplo, otite ou imobilização de um ou mais 
ossos do ouvido. O ouvido é formado por vários 
ossos. O tratamento é feito com medicamento ou 
cirurgia.  

A surdez cóclea ou nervo auditivo é 
desencadeada por virose, meningite, uso de 
certos medicamentos ou drogas; propensão 
genética; exposição ao ruído de alta intensidade; 
presbiacusia, perda da audição por presbiacusia. 
Presbiacusia, uma palavra bem complicada, vou 
repetir, por causa da Taquigrafia para poder salvar 
direitinho aí. Presbiacusia é a dificuldade de 
audição especialmente pelas pessoas mais idosas; 
trauma na cabeça; defeito congênito; alergias; 
problemas metabólicos; tumores. Enfim, são 
várias as causas que levam a pessoa à surdez. O 
tratamento, de acordo com cada caso, é feito com 
medicamento e cirurgia, e em alguns casos, uso de 
aparelho ou implante coclear, para algumas 
pessoas, o ouvido biônico.  

Outros fatores que podem provocar 
surdez: caso de surdez na família. Tem que olhar 
se tem alguma pessoa surda, tem que observar 
isso, não é uma doença hereditária, mas pode ser 
uma coisa familiar; nascimento prematuro; baixo 
peso ao nascer, vários surdos prematuros têm 
baixo peso uso de antibióticos tóxicos ao ouvido e 
diuréticos ainda no berçário; infecções congênitas, 
principalmente sífilis, toxoplasmose e rubéola. É 
um documentário muito grande.  

Sobre a rubéola, quero até contar uma 
história aqui que na Inglaterra, há muitos anos, - 
quando não tinha a vacina contra a rubéola ainda, 
mas descobriram a doença - quando tinha uma 
criança, uma menina com rubéola, eles faziam 
uma festinha, chamavam as crianças, as meninas 
para tomar no copo da mesma criança. E as 
meninas dançavam para pegar rubéola. E a 
rubéola não traz tanto transtorno na infância, 
mais na gravidez. Na gravidez, naturalmente, até o 

terceiro mês, pode trazer anomalias congênitas 
sérias, e a surdez é um desses casos.  

Então tendo dito isso, gostaria de passar 
a palavra pra Lourdilene para ela fazer a 
exposição dessa luta que ela vem 

desempenhando há muito tempo, 
especialmente com a nossa querida Thalita, que 
é filha dela, que é campeã de futebol. Foi na 
Suíça, né, Lourdilene, que a Thalita foi campeã? 

A gente já acompanha... 
Liga seu áudio, o áudio está desligado. 

 
A SR.a ANTÔNIA LOURDILENE 

DOS SANTOS MOZER - Alô. Bom dia! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – A Thalita eu conheço. 
Acompanho a Thalita desde os oitos anos. 

Então pode falar.  
Com a palavra a Lourdilene. 

 
A SR.a ANTÔNIA LOURDILENE 

DOS SANTOS MOZER - Bom dia, Doutor 
Hércules!  Bom dia doutora Adriana, que faz 
parte da Comissão da Criança e do Adolescente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia. 
 
A SR.a ANTÔNIA LOURDILENE 

DOS SANTOS MOZER - Bom dia ao pessoal da 
Secretaria de Saúde. E quem mais?  

A doutora Carmem, infelizmente, ela não 
vai poder estar presente, ontem nós 
conversamos.  

Thalita tá tendo um ano, Doutor 
Hércules, que ela estava na Suíça, onde foi 
campeã mundial e  invicta. Está exatamente há 
um ano que ela estava lá na Suíça. 

 
 O SR. PRESIDENTE - DOUTOR HÉRCULES 

- (MDB) – Que ótimo. 

 
A SR.a ANTÔNIA LOURDILENE 

DOS SANTOS MOZER -  Mas o nosso assunto é 
outro, né gente? 

A minha preocupação, Doutor Hércules, 
agora, já que os pacientes estão retornando 
pós-pandemia aos poucos. Eu recebi um uma 
denúncia agora em novembro, é o caso que eu 
quero colocar aqui.  

Eu gostaria que o pessoal da Secretaria 
de Saúde refletisse muito bem, já que nós 
estamos trabalhando com seres humanos, né? E 
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pessoas que não têm a compreensão que nós 
temos. Então o que aconteceu? Eu vou falar, 
especificamente, nesse momento, desse caso.  

Uma paciente, o nome dela é Lidiane. A 
mãe eu conversei com ela hoje ela me passou 
autorização de que eu poderia divulgar o nome, 
Lidiane Oliveira da Silva. Ela estava marcada o 
mapeamento para o dia 20 de outubro. E 
quando foi no dia da viagem, o dinheiro não 
tinha sido depositado. Então, Elizabeth pegou 
emprestado quinhentos reais com uma pessoa 
para poder garantir a ida e já comprou a 
passagem. A passagem está no valor de -  deixa 
eu ver aqui - a passagem está duzentos e 
cinquenta o valor da passagem de ônibus.  Aí o 
que aconteceu? A Lidiane, a família não tinha 
condições de acompanhar, e ela já vai fazer 
dezoito anos. E nós tomamos conhecimento de 
que a partir de dezoito anos o paciente surdo 
ele perde o direito a acompanhante.  

A questão é, o que aconteceu? A Lidiane, 
a mãe comprou a passagem somente para ela 
porque a situação está difícil para todo mundo, 
vocês sabem o que estamos enfrentando. Então, 
a mãe não teve condições de acompanhar 
financeiramente, já que o dinheiro que a 
Secretaria ia depositar seria mil duzentos e 
quatorze reais. Então, a mãe pegou o dinheiro 
emprestado, porque até o dia do mapeamento 
o dinheiro não tinha sido depositado. E quando 
foi no dia 20, que seria o dia de Lidiane fazer o 
mapeamento, ela deu uma crise de nervoso 
para viajar sozinha e simplesmente não 
compareceu ao mapeamento, tendo que 
retornar ao TFD para remarcar uma nova 
consulta e tendo que acertar uma viagem que 
ela não fez, exatamente por ter dado esse 
pânico. 

Eu queria fazer uma simulação para os 
amigos aqui, de que o surdo, principalmente a 
Lidiane, ela é sinalizada. O implante dela não 
deu cem por cento de sucesso. Então que 
acontece? A Lidiane vai viajar para Campinas, e 
ela faz apenas leitura labial ou então fala 
através de sinais, somente. Ela não adaptou a 
ouvir. O que é que ela vai encontrar daqui pela 
frente saindo do Espírito Santo e chegando no 
Hospital das Clínicas? Pessoas mascaradas. 
Como é que a Lidiane vai se comunicar? Uma 

máscara dessa, encontrando quem ela 
encontrar pela frente vai ser uma máscara 
dessa. Não vai ter um intérprete de Libras, não 
vai ter ninguém que possa auxiliar. 

Outra questão que eu coloco é o 
seguinte: Porque eles fazem dezoito anos... Eu 
até conversei com a doutora Carmem e ela falou 
o seguinte: Eu conversei com alguém do TFD que 
falou que a não ser que tivesse um laudo do 
médico falando que ela precisava.  

Mas a doutora Carmem entende que 
seja um consenso da própria Secretaria, porque 
como é que um médico vai dar um laudo se o 
paciente não tem problema mental? Mas pelo 
outro lado, os senhores vão entender, que só 
porque ela fez dezoito anos ela não tem 
nenhuma condição de viajar. Quem viaja de 
ônibus para Campinas, a gente, por exemplo, 
quando eu viajava com a minha filha, já mandei 
cancelar o mapeamento dela, não vou viajar 
com mil duzentos e quatorze reais. Não vou 
deixar viajar sozinha, não vou colocar minha 
filha em risco apenas porque ela fez dezoito 
anos. Não vou fazer isso. Já cancelei o 
mapeamento de Campinas.  

Então, a questão é, chegando à 
Rodoviária de Campinas - geralmente a gente 
vai à noite para estar lá cedinho, depende muito 
do horário -, como vocês conhecem, em toda 
rodoviária há muitos andarilhos, são lugares 
muito perigosos. Então o que acontece: 
procuramos os hotéis com os preços mais 
baratos ali, próximo à rodoviária. E, da 
rodoviária para chegar a esses hotéis, a gente se 
submete a uns lugares meio esquisitos. Eu vou 
ser bem verdadeira com vocês. A minha filha foi 
implantada em 2009, e eu fiquei apenas em 
hotel no máximo três vezes, porque eu conheci 
pessoas que me deram suporte de me pegar no 
aeroporto. Mas, hoje, com uma situação de 
pandemia, eu não tenho coragem de ligar para 
os meus amigos que hoje eu já tenho em 
Campinas e falar: Estou indo, estou chegando x 
horas na rodoviária, no aeroporto, e aí? Vocês 
vão lá me pegar? Então, não tenho coragem de 
ir para casa de ninguém, não seria viável e nem 
sábio da minha parte fazer uma coisa dessas.  

Então, um dos problemas sérios é esse. 
Eu gostaria de saber o do TFD como vai ficar 
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esse caso da Elidiane. A mãe pegou quinhentos 
reais emprestados e já prestou conta de uma 
viagem que ela não fez. E o próximo 
mapeamento dela está marcado para o dia 28 
de abril. Então, ela já tem 18 anos, aí vai ser 
aquela coisa de o médico jogar para o TFD, o 
TFD jogar para o médico, tem que ter laudo, e 
não é fácil! Não é fácil! 

A minha filha sempre teve indicação de 
passagem aérea por causa de uma otite no 
ouvido médio que ela teve. Mas, mesmo assim, 
o TFD barrou as passagens aéreas, eu pegava 
ajuda, as coisas, na época, não estavam tão 
difíceis, e comprava parceladamente a 
passagem aérea, e, com esse dinheiro que o TFD 
me dava, eu completava a passagem aérea. E 
sempre viajei para casa de pessoas que me 
acolheram lá em Campinas.  

Agora, eu gostaria de saber a situação... 
por exemplo, eu já acompanhei uma senhora 
para São Paulo, um mapeamento, 11h nós 
estávamos desocupadas, tentamos ligar várias 
vezes para o TFD e não conseguimos contato. E 
cadê o localizador de volta? Com muito 
sacrifício, entrei em contato com a Comissão de 
Saúde, Doutor Hércules, com o Bruno, com a 
Leila, foi que eles conseguiram entrar em 
contato com o pessoal do TFD, e nós 
conseguimos retornar à noite, ficando 
praticamente meio dia na rua. Então eu acho 
desumano essa forma; 

Já que o paciente, ele… 
 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Lourdilene. 

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Oi. Bom dia! 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – É Siqueira. 
Bom dia! 
A questão principal não é essa. A 

questão principal não é um caso isolado. A 
Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo 
sabe de todas essas questões que envolvem o 
TFD. Nós já vimos, várias vezes, depoimentos aí 
na Assembleia, e até hoje não houve uma 
atitude de resolver o problema, sabe. Essa é a 
questão. 

Ou é um dinheiro que vai… ou é um 
benefício que vai atender a todas as pessoas 
que tem a condição de usar... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Siqueira, é o Doutor 
Hércules, deixa eu te interromper um 
pouquinho. Deixa a Lourdilene expor tudo o que 
ela está falando, a exposição dela. Depois, eu 
vou ceder a palavra para cada um poder falar, 
senão não vamos conseguir organizar a fala de 
cada um. 

 Eu quero só lembrar a você o seguinte: a 
Assembleia tem feito todo o seu trabalho 
(Inaudível). Se tiver um culpado e alguém que 
não está fazendo isso, não é a Assembleia. O 
nosso papel é cobrar, e o do Governo é fazer. 
Isso é o que estamos fazendo aqui, entendeu? 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Não, Doutor Hércules. É a Secretaria 
de Saúde! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – É isso aí. Então, para não 
dar a impressão de que a Assembleia, que o 
deputado, que eu e o Dr. Emílio não estamos... 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Não! A Assembleia está abrindo 
espaço para a gente. Não! Não é nada com a 
Assembleia. É a Secretaria de Saúde! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Beleza! 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – E esse problema já deveria ter sido 
superado. Setenta e oito reais não dão nem 
para ir à esquina. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Você tem razão. 
 Eu vou passar a palavra para a 
Lourdilene, para ela continuar a exposição dela, 
por favor. 
 Obrigado, Siqueira.  
 

 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE 
DOS SANTOS MOZER – Mas é isso, Doutor 
Hércules, basicamente é isso.  
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Então, eu acompanhei essa situação de 
São Paulo com essa senhora de sessenta e dois 
anos, a senhora Eunice. Quando deu meio-dia, a 
cabeça da mulher já estava estourando. E eu na 
rua, o sol quente, e eu com medo que a mulher 
desmaiasse lá. E, assim, eu tentando entrar em 
contato. E era o Bruno a pessoa que me socorria 
aqui. Eu falei: Bruno, eu não consigo falar com a 
Superintendência. Tenta você aí resolver porque 
eu estou com medo que essa senhora tenha um 
infarto aqui no meio da rua. Ela tem outros 
problemas, além da surdez. Então, assim, é 
muito difícil!  

E várias mães... Tem o caso da Neusa, 
que ela foi e não reembolsaram até hoje. Ela 
entrou até com um processo na Justiça. 
 Então, é isso que eu gostaria que a 
Secretaria de Saúde estivesse refletindo, uma 
situação mais humanitária para essas pessoas 
que viajam apenas com uma diária de sessenta 
e oito reais ou setenta e oito. Não sei se 
aumentou. Porque de cento e cinquenta e sete 
em (Inaudível), quando chegou o Governo de 
PH, ele baixou. Cinquenta por cento foi reduzido 
o valor do transporte, do transporte não, do 
tratamento fora domicílio, a ajuda. O custo foi 
reduzido cinquenta por cento. Então, como é 
que vai ficar essa situação? 

Agora as pessoas voltaram a fazer o 
mapeamento, porém a situação financeira das 
pessoas caiu muito, porque as pessoas 
realmente estão numa situação complicada. Eu 
falo começando de mim. Já cancelei o 
mapeamento da minha filha.  

É isso aí. A minha parte é essa. Aí o 
senhor dê a palavra a quem o senhor achar de 
direito.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Lourdilene, eu gostaria que 
você explicasse, por gentileza. Você falou no 
Bruno, Bruno Costa, mas as pessoas aí não 
sabem quem é o Bruno Costa, então, fale, por 
favor, quem é o Bruno Costa. 

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE 
DOS SANTOS MOZER – O Bruno, desde que eu 
conheci o senhor, em 2011, foi a nossa primeira 
audiência que o senhor nos deu uma hora para 
falar sobre implante coclear, o Bruno foi uma 

das pessoas que me acolheu, antes da Leila, 
porque a Leila veio depois; passou o Enry e 
outros. Eu sempre me preocupei muito que o 
senhor saísse da Comissão de Saúde, Doutor 
Hércules, porque é uma voz que nós temos 
desde 2011. E sempre nós fomos muito bem 
acolhidos por aquela comissão, pelos seus 
assessores lá do gabinete: o Bruno; o doutor 
Rafael, a Tania, a Leila, agora, sempre nos 
acolheram muito bem. Então, sempre que eu 
estou em São Paulo em apuros com uma 
situação ou que uma mãe me liga e fala: 
Lourdilene, eu estou aqui. O TFD não depositou 
o dinheiro. O que eu faço? Estou desesperada! 
Eu sempre procuro o Bruno e digo: Bruno, 
vamos ver o que a gente pode fazer, porque está 
tensa a situação.  

Então, minha palavra era essa, Doutor 
Hércules. Meu temor, se o senhor sair daí, é que 
a gente perca esta oportunidade que estou 
tendo agora de poder estar colocando essa 
situação, como muitas e muitas outras que 
tivemos na Assembleia Legislativa, dos usuários 
de implante coclear daqui do estado do Espírito 
Santo.  

Muito obrigada!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Lourdilene.  

O Bruno trabalha no meu gabinete há 
muitos anos, é um funcionário competente. 
Você citou o nome do Bruno, da Tania, da Leila, 
são pessoas que trabalham comigo há muitos 
anos e que estão empenhadas nessa luta há 
muito tempo. Uma das razões por eu não ter 
sido candidato a prefeito de Vila Velha foi 
exatamente o apelo de várias entidades para 
que eu não fosse candidato, que eu continuasse 
na Assembleia, porque, antes do nosso 
mandato, ninguém falava no terceiro setor aqui, 
ninguém nunca pegou, naturalmente, essa 
empreitada tão difícil, tão penosa para as 
pessoas que têm deficiência, igual nós temos 
feito aqui. Uma das razões de eu não ter sido 
candidato a prefeito foi ficar aqui para defender 
vocês. Muito bem!  

Então... 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Doutor Hércules!  
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não. Dr. Emílio!  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Posso (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não!  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Primeiro, eu queria dar um bom-dia a todos, às 
pessoas que estão conosco aí: o Chamun, o 
Paulo, o Edson e os nossos convidados. É muito 
bom ter a oportunidade de ouvir, escutar e 
trabalhar em conjunto para que possamos 
progredir nessa área, que é uma área muito de 
difícil, já foi comentado aqui.  

Inclusive, voltando ao tema da surdez, eu 
gostaria até de saber como anda a possibilidade 
desses implantes serem feitos no Espírito Santo, 
uma vez que, quando fui diretor do Hospital 
Universitário, junto à doutora Carmen, nós 
trabalhamos esse projeto na universidade e nós 
tínhamos uma perspectiva de que isso iria 
acontecer rápido, rápido, em função do trabalho 
que foi desenvolvido. E eu saí da gestão, já tem 
uns seis ou sete anos que não estou na gestão, e 
não acompanhei o desenvolvimento desse 
projeto. E, pelo que me consta, parece que nós 
não estamos fazendo pelo serviço público no 
Espírito Santo. Gostaria até dessa informação, 
por favor!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – É, eu posso dar uma 
explicação sobre um TAC que houve lá no Apart 
Hospital para pagar uma dívida que o hospital 
tinha com relação ao erário público. Uma multa 
que o Ministério Público determinou porque o 
hospital não atendia a uma exigência legal que 
seria, se não me engano, a contratação de um 
percentual de pessoas com deficiência. Esse TAC 
foi feito, foram feitas algumas cirurgias, mas, 
infelizmente, a cirurgia não para ali, tem que ter 
a continuação, ter que ter uma assistência. O 
aparelho dá defeito, aí a pessoa tem que ir a 
Campinas. Então, na verdade, isso realmente é o 
fim do mundo.  

No Hospital das Clínicas, lá no Hucam, 
foram feitas algumas cirurgias também. Hoje 

não sei como é que está por causa da pandemia, 
mas acabou fazendo acho que duas cirurgias por 
mês, alguma coisa assim, o que é muito pouco 
também.  

Então, na verdade, Dr. Emílio, depois de 
dez anos de luta, que eu peguei aqui na 
Assembleia, a fenda palatina e lábio leporino, 
que eram operados em Bauru, estão sendo 
operados aqui no Hospital Infantil, aqui no 
Nossa Senhora da Glória. Então, o que 
acontece? Falta determinação, falta empenho 
dos nossos políticos maiores – deputados 
federais, senadores, governador, secretário da 
Saúde – e nós estamos cobrando isso, já fomos 
lá falar com o secretário. Porque, hoje, doutor 
Timóteo, que vinha fazendo as cirurgias de lábio 
leporino e fenda palatina no Hospital 
Meridional, com a benevolência do doutor 
Benjamim, fazíamos no Instituto Meridional. 
Hoje, por determinação do governador e do 
secretário Nésio, estão sendo feitas quatro 
cirurgias toda semana no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória. 

E o transplante coclear pode ser feito 
aqui sim, depende de força política. E nós, como 
deputados estaduais, não conseguimos agora 
sensibilizar as autoridades, especialmente as 
autoridades de Brasília, os senadores, os 
deputados federais, os governadores, os 
secretários de Saúde, para fazer com que esses 
implantes cocleares sejam feitos aqui. Não é 
possível esse sacrifício.  

Olha só! No Governo passado – a 
Lourdilene se lembra –, era cento e cinquenta e 
quatro reais, parece-me, a diária TFD. O 
Governo passado reduziu pela metade, setenta 
e poucos reais. Mesmo que estivesse pagando 
cento e cinquenta reais, não dava também. Tem 
que fazer a cirurgia aqui. Tem que fazer aqui!  

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Doutor Hércules!  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Isso é um descaso, 
Lourdilene. É um desrespeito com a nossa 
população do Espírito Santo.  

Pois não!  
 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Doutor Hércules, eu queria 
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responder. Quem foi essa pessoa que falou 
antes? Que fez essa pergunta para a Carmem?  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Dr. Emílio.  

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Dr. Emílio, bom dia!   

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia!  
 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Realmente estão 
acontecendo as cirurgias de implante coclear no 
HC. Eles pegaram os casos judicializados, os 
casos do Hospital Apart, para fazer o 
mapeamento. Estão sendo feitas as cirurgias 
aqui sim, doutor Hércules.  

Eu conversei com a doutora Carmem. 
Está tudo bem. Já fizeram várias cirurgias, desde 
2016. Só que, segundo ela, não pode abraçar os 
pacientes que fizeram essa cirurgia fora. Por 
quê? Porque tudo tem um software diferente, 
digamos, o mapeamento da minha filha quem 
tem é o HC, o mapeamento de outros pacientes 
que fazem em Ribeirão Preto, quem tem é 
Ribeirão Preto. Então, eles não podem assumir 
os pacientes que fizeram em outros centros.  

As cirurgias de implante coclear estão 
sendo realizadas aqui no estado pela equipe do 
doutor Henrique Ramos, pela equipe do doutor 
Bernardo e a doutora Carmem. Estão sendo 
feitas sim, mas, os casos de fora continuam 
mapeando fora. Esse é o nosso desafio. Os casos 
que estão acontecendo aqui, beleza! Vem uma 
fonoaudióloga, uma vez por ano, nos casos do 
Apart, no caso, que fizeram pela Cochlear. 
Porque os que fizeram por outra empresa...  

Existem quatro empresas de implante 
coclear, então, o seguinte: o Hospital das 
Clínicas não tem equipamento para mapear os 
pacientes que fizeram cirurgia pela Cochlear, 
entenderam? Só mapeiam os pacientes que são 
feitos daquela marca, que é a MED-EL, ou 
Advanced Bionics, no momento não lembro. 
Mas é isso. O HC daqui está funcionando e acho 
que, atualmente, é um dos melhores serviços do 
Brasil, em termos de acompanhamento, porque 
já pegou a nova portaria. Porque a nova portaria 

dá direito também à manutenção do implante, 
porque as outras não davam, só implantavam. 
Botavam o menino para ouvir e se vire com 
fonoaudióloga. Muitos não tiveram sucesso 
porque não tiverem acompanhamento 
fonoaudiológico.  

Então, com relação ao estado do Espírito 
Santo, as cirurgias estão sendo feitas sim; a 
equipe daqui é muito dedicada; o problema é 
com as pessoas que fizeram fora.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Ok! Mais uma vez a Secretaria de 
Saúde do Estado de Espírito Santo está 
desobedecendo a lei.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Siqueira, não está 
aparecendo o seu vídeo, nós estamos ouvindo o 
seu áudio, mas o seu vídeo está ausente, ouviu?  
(Pausa) 

Siqueira, estamos te ouvindo. Apareceu 
agora.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Olha só! Há duas ilegalidades que a 
Secretaria de Saúde do Estado do Espírito Santo 
está fazendo.  

A questão do implante coclear é um 
atendimento público de saúde legitimado pela 
lei federal do SUS. Ou seja, está bem claro lá. Eu 
não consigo entender a questão do 
entendimento dos especialistas da Secretaria de 
Saúde do Estado do Espírito Santo. E lá está bem 
claro: o implante coclear, ao ser   feito no 
município, ele tem que ser regulamentado, o 
seu monitoramento, durante a vida inteira 
porque fidelidade tem que ter o paciente com a 
equipe que fez o implante coclear. Esses casos, 
sendo relatados agora, que estão sendo 
relatados... muito antigo. Muito embora o 
implante coclear fosse uma conquista da 
sociedade científica capixaba para fazer lá no 
Hospital das Clínicas, a questão dos os implantes 
cocleares, existem as cirurgias que foram feitas 
anteriores a esse processo novo aqui no Espírito 
Santo.  

A Secretaria de Saúde está careca de 
saber, ou se não sabe, é desinteresse social de 
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atendimento ao capixaba, porque os antigos 
implantados cocleares de Campinas, de São José 
do Rio Preto e, em todo mundo que foi feito em 
São Paulo, tem que permanecer em São Paulo. É 
lei! Tem que ser obedecida. Essa é uma 
questão! O que eles estão querendo é 
tumultuar! A palavra certa é tumultuar. E isso 
está trazendo um desserviço ao paciente, ou 
seja, ainda tem a questão da maioridade. A 
partir do momento em que o implantado tem 
dezoito anos, o TFD dele não atende mais.  Só 
tem setenta e oito reais; não dá nem para ir à 
esquina. É muito pouco! E é muito pouco 
respeito à cidadania desse paciente, no que diz 
a sua individualidade. Ele não consegue mais 
fazer o tratamento, muito embora o tratamento 
seja pelo SUS, a questão dos dezoito anos para o 
monitoramento da questão dos aparelhos do 
implante coclear, a mãe não vai mais com o 
paciente. É maioridade. E não é questão da 
pandemia. A pandemia é apenas um cenário a 
mais para cobrir essa incompetência... 
(Inaudível) da Secretaria de Saúde do Estado do 
Espírito Santo, que não quer reconhecer que 
não dá para ser... (Inaudível)   

A questão não pode ser largada. Se ficar 
uma vez sem monitoramento, perde todo o 
sistema do tratamento. É uma perversidade no 
encaro da lei. Nós temos que rever isso. Isso, há 
muito tempo (Inaudível) ...participar dessa 
Comissão de Saúde da Assembleia e denunciar a 
questão do Apart Hospital. Só foi regularizada 
quando foi jogado na cara a incompetência da 
questão do contrato. Só foi superado porque 
eles ficaram encurralados. O contrato do Apart 
Hospital era de um ano e, quando ia de 
encontro a esse mesmo item, que fala que é 
para a vida inteira, o implante coclear. É uma 
vergonha.  

Eu não consigo conceber essa questão 
de, mais uma vez, a gente estar discutindo uma 
coisa que é correta, é de cidadania, é de direito. 
Não se pode levar em consideração o dinheiro 
que o SUS investe em um paciente de implante 
coclear quando ele tem dez anos. Quando ele 
fizer dezoito anos ele vai... (Inaudível) 
monitoramento largado ao léu. Por isso tem 
muitos implantes que não conseguem sucesso. 
Por quê? (Inaudível) pela própria lei. 

É o seguinte. O dinheiro que é investido 
para fazer esse implante não é barato. Os 
aparelhos não são baratos. Existe... (Inaudível) 
ao não conceder a viagem para um 
acompanhante para fazer o teste dele. Sabe o 
que está acontecendo? Está jogando dinheiro 
no lixo. E a dignidade e a expectativa do 
paciente de ter audição normal é toda jogada no 
lixo também.  

É um absurdo fazer isso com um jovem 
de dezoito anos. Eu não consigo entender. 
Incompetência da Secretaria de Saúde em ser 
mais rigorosa do que a própria lei. Eu não 
admito isso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Tudo bem, Siqueira. Tem 
algum representante...  

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Não é possível.  (Inaudível) 
Governador... (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Siqueira, só um minutinho. 
Deixa eu fazer uma interferência. Tem alguém 
da Secretaria de Saúde que queira responder ao 
questionamento do Siqueira? De qualquer 
forma, vamos encaminhar a ata para o 
secretário da Saúde e também para o Ministério 
Público, porque o Ministério Público é quem 
defende o cidadão e o direito do cidadão. Então, 
com certeza, será feito isso.  

Mas tem alguém da Secretaria que quer 
responder ao questionamento do nosso querido 
Siqueira?  (Pausa) 

Se tiver alguém que queira responder, a 
palavra está franqueada. Alguém da Secretaria 
de Saúde. (Pausa) 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Sim! 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – Antes de a secretaria falar, tem uma 
usuária aqui a quem deveria passar a palavra. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Não entendi. 
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Antes de a secretaria falar, tem uma 
usuária presente a quem a Lourdilene ia passar 
a palavra. De repente é melhor eles falarem 
depois dela. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Leila, seria importante 
responder agora, porque é em cima da cobrança 
do Siqueira, né? 
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Tudo bem. É a Samira depois, que é 
usuária. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Se alguém quiser falar 
representando a secretaria, está com a palavra. 
(Pausa) 

Não? 
Então vamos passar a palavra para a 

usuária, igual a Leila falou. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Doutor Hércules, um minuto só, por favor.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não, Dr. Emílio, nosso 
vice-presidente da comissão. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
quero deixar claro para as pessoas que estão 
aqui, muitos não me conhecem: eu fui professor 
da Universidade Federal do Espírito Santo por 
trinta e oito anos, estive na gestão em dois 
períodos e desenvolvemos esse trabalho junto 
com o Henrique, que foi meu aluno até, uma 
pessoa maravilhosa; Bernardo, esse pessoal, a 
equipe é excelente; com a Carmem, que é uma 
pessoa top, dedicada e tudo. E quando eu saí, 
eu deixei o projeto praticamente equacionado 
para fazer as cirurgias.  

Então, do ponto de vista, inclusive, de 
satisfação aqui de quem vos fala, fiquei muito 
feliz de saber que aquele trabalho deu frutos e 
que está prestando um serviço muito grande à 
população.  

O assunto é muito vasto e tem muitas 
pessoas que vão falar, mas me preocupa muito, 
Doutor Hércules, meu presidente, o fato de que, 
muitas vezes, as pessoas não têm acesso, não 
conseguem o acesso e, infelizmente, são 
pessoas pobres, geralmente pessoas humildes 
que têm dificuldades de comunicação e não têm 
uma porta de entrada que a gente possa dizer 
que é fácil para as pessoas entrarem no sistema. 
Isso é uma preocupação não só com o problema 
auditivo, mas com todos os outros problemas é 
a mesma situação. 

Haja vista, por exemplo, que estamos no 
mês de novembro, mês da prevenção do câncer 
de próstata, e todo mundo fala em prevenção, 
em prevenção. Aí as pessoas me ligam: Mas, Dr. 
Emílio, onde eu vou procurar para fazer esse tipo 
de trabalho? Não tem urologia, ou melhor, tem, 
mas não é suficiente, infelizmente. O acesso é 
muito difícil e as pessoas ficam ouvindo que é 
importante porque o câncer de próstata mata. E 
é importante e precisamos fazer essa campanha 
mesmo, mas na hora H de se fazer uma ação em 
massa para pegar pessoas que necessitam 
dessas medidas de prevenção... Porque nós 
sabemos que toda medida de prevenção é 
fundamental se a gente quer fazer diagnóstico 
precoce, inclusive, em algumas situações, e eles 
têm dificuldade também de acesso. O sistema 
de regulação é muito difícil, não sei se existe 
certa carência, também, de oferta de produtos, 
mas eu volto a comentar que é uma 
preocupação minha. 

Eu sou uma pessoa que lido com 
pessoas, atendo, lido com comunidades, tenho 
o maior prazer. Gosto muito de lidar com 
pessoas e sinto essa dificuldade. Não sei se é a 
mesma situação que o Doutor Hércules 
encontra, e outras pessoas convidadas que 
estão conosco aqui. 

Então nós precisamos, sim, ter um canal 
mais fácil para que as pessoas consigam obter 
esses tratamentos que são tão importantes e 
que podem modificar muitas vidas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Mais alguém 
que quer usar da palavra? (Pausa) 

Agora, pode ser a usuária, Leila? 
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A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Samira, pode ser a sua vez, Samira. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Cadê a Samira? Samira Lyra 
Costa. 

 

A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Bom dia. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia. 
Falta o seu vídeo. Ouviu, Samira? Só 

tenho o áudio. 
 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Pronto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Agora, sim. 
 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Bom dia. 

Eu sou uma mãe de dois usuários de tecnologias 
auditivas. Um é usuário de implante coclear. Ele 
faz tratamento fora daqui. Faz tratamento em 
Ribeirão Preto. E eu venho pegar o gancho um 
pouquinho do Siqueira para falar sobre o TFD, 
aonde a gente tem bastante dificuldade de... Eu 
não vou dizer de comunicação, porque a gente 
até consegue se comunicar com as pessoas do 
TFD. Nos atendem muito bem. A reclamação  
não é das pessoas que nos atendem e, sim, de 
como... Como que eu posso dizer? De como as 
leis estão colocadas ali dentro. A gente, às 
vezes, fica muito sem saber o que realmente 
está acontecendo em relação às ordens que 
vem lá de cima. Então, algumas pessoas que não 
têm acesso à informação, no caso como foi 
citado agora, pessoas com um pouco mais, com 
uma situação financeira um pouco mais 
debilitada, elas ficam sem as informações 
corretas. Ficam sem saber com quem resolver 
os problemas. 

Por exemplo, no ano passado, eu passei 
uma situação muito ruim, em Ribeirão Preto, 
onde eu tive que ficar alguns dias a mais, por 
conta da cirurgia, e eu fiquei sem ajuda de custo 
nenhum. Eu tive que pegar dinheiro emprestado 
para continuar lá, porque não tinha como voltar. 
E ninguém aqui conseguia resolver, porque a 
ordem vinha lá de cima. A Secretaria de Saúde é 
que não colocava o dinheiro. 

Então, foi uma situação, assim, muito 
complicada que eu passei, em que eu tive que 
pedir ajuda a pessoas que eu nem conhecia para 
continuar lá. E até hoje isso não foi resolvido, 
ninguém dá nenhum retorno.  

Isso acontece constantemente de a 
gente ter que viajar sem ajuda de custo. De a 
gente ter que cancelar a viagem e ainda pagar 
uma multa, porque não se tem condições de ir 
sem a ajuda de custo, apesar de ela ser um 
valor, me desculpa a palavra, vergonhoso, 
porque setenta e cinco reais não ajudam 
ninguém. Mas, mesmo assim, precisamos desse 
dinheiro. 

Então, assim, eu gostaria que a 
Secretaria de Saúde pudesse falar a respeito 
disso e colocar um pouco mais de engajamento 
da assistente social do TFD para nos ajudar 
nessas questões. Porque a gente fica muito 
solta. Isso é um absurdo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Samira, 
obrigado. A palavra continua franqueada, 
especialmente, para alguém que represente a 
Secretaria de Saúde. A Gilseia Sossai quer falar? 
Pois não. 

 
A SR.ª GILSEIA SOSSAI – Bom dia, Doutor 

Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia, Gilséia. 

 
A SR.ª GILSEIA SOSSAI – Eu te conheço 

aqui da secretaria, da CRAS. O senhor já esteve 
aqui na minha sala e a gente conversou não 
sobre esse assunto. Eu gostaria de falar em 
nome da secretaria. Ainda não posso responder 
oficialmente e com os dados, porque estou me 
apropriando do assunto.  

Eu sou técnica aqui da Subsecretaria de 
Regulação e nós estamos num momento de 
planejamento, fazendo uma proposta de 
criarmos uma coordenação estadual do TFD, 
porque o que eu vejo é que, como as audições, 
o processo do benefício é descentralizado, mas 
a gente não tem um processo de gestão 
estadual. 
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Então, a pedido do secretário, doutor 
Nésio, e do subsecretário, nós estamos num 
momento já de planejamento e nós precisamos 
ter essa coordenação estadual que é para a 
gente poder ter a escuta dessas demandas e 
tentar nos organizar com as quatro 
superintendências, porque nós temos que ter 
uma padronização do trabalho, fazer o 
levantamento dessas demandas, porque as 
superintendências não podem, isoladamente, 
responder pelo Estado como um todo. E a gente 
nunca teve esse processo de coordenação 
estadual de uma gestão estadual, de uma 
referência estadual para poder trabalhar as 
demandas enquanto Estado. Não é enquanto 
superintendência de norte ou sul ou central ou 
metropolitana. As demandas têm que ser para o 
Estado, porque o que for pactuado, o problema 
não é isolado de uma região ou outra.  

Então, assim, estou trazendo apenas um 
posicionamento que essa gestão está tendo de 
nós, efetivamente, tentarmos organizar, 
estamos tentando organizar essa gestão. Então, 
ainda não posso dar respostas. Estou me 
apropriando dos problemas, das situações, 
estamos nos organizando para sentarmos com 
os nossos regionais.  

O processo do trabalho do TFD é 
descentralizado, o pagamento do benefício é 
descentralizado. Porém, a nossa intenção é o 
quê? É ter essa coordenação estadual 
justamente para isso que a gente está fazendo 
aqui: para ter um canal de escuta para a gente 
poder levantar os principais problemas, quais as 
demandas que a gente está tendo de TFD, o que 
a gente poderia organizar aqui a nível de estado, 
o que a gente poderia evitar que a nossa 
população vá para outro lugar, que a gente 
poderia responder aqui.  

Então eu fico muito feliz com essas 
notícias do HC, do (Inaudível) já fazendo duas 
demandas pesadas do TFD (Inaudível) e o lábio 
leporino. 

 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Gilséia. 

 

A SR.ª GILSEIA SOSSAI - Mas, assim, 
gente, ainda não posso responder, dar uma 
resposta para os problemas, mas estamos em 

vias de organizar esse setor aqui para a gente 
poder criar efetivamente esse canal. Vamos 
reativar a Câmara Técnica, vamos começar a 
discutir a situação para tentarmos, juntos, 
viabilizar (Inaudível). 
 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR - Gilséia, mas existe uma outra 
realidade. Existe a realidade de que o avião está 
no ar e você está querendo ainda organizar. 
Pessoas estão indo a Campinas, a Ribeirão Preto 
e não têm condição de ir, enquanto a secretaria 
ainda está tentando organizar. O que você está 
dizendo é um absurdo.  

Isso não existe, Doutor Hércules. Vamos 
pôr o Ministério Público nessa ação porque é 
uma vergonha, é uma vergonha o que a Gilséia 
está dizendo. 

Desculpe, Gilceia, isso que você está 
dizendo é o fracasso do implante coclear no 
Espírito Santo e não pode ser. Isso é 
regulamentado por lei. Essa conversa de que vai 
fazer coisa, que está estudando, não existe, não 
existe. Pessoas estão indo para Campinas, para 
Ribeirão Preto e estão passando necessidade. 
Setenta e oito reais! E o mais absurdo, a família 
tem que se endividar por um compromisso que é 
regulamentado por lei. Olha o depoimento da 
Samira. Ela teve que ficar lá em Ribeirão Preto à 
deriva. Isso é desumano. Isso não pode acontecer. 
É um absurdo. Estamos jogando os apóstolos na 
arena para o leão comer, isso é o que precisa ser 
dito. É uma vergonha, é uma vergonha!  

Todos os avanços que a Secretaria fez até 
hoje com o implante coclear no Espírito Santo, eu 
reconheço. A doutora Carmem, o Dr. Emílio 
Mameri, que foi durante muito tempo médico lá 
do Hospital das Clínicas, eu reconheço. O que eu 
não reconheço é a incompetência da Secretaria de 
Saúde do Espírito Santo não levar em 
consideração a cidadania do capixaba. Tem que 
garantir a continuidade do tratamento das 
pessoas que fazem implante coclear fora do 
estado, afinal, tratamento fora de domicílio. Aí é 
tratamento para a exclusão da pessoa. Eu não 
admito isso! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deixa a Gilséia terminar de 
explicar, então, Siqueira. 

Por favor, Gilséia. 
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A SR.ª GILSEIA SOSSAI – Eu reconheço. O 
que eu tenho a dizer assim: eu acho legítima a 
reclamação, mas eu acho que uma exaltação no 
momento não vai nos levar a nada. Então, não 
adianta a gente ficar assim. Então a gente tem 
que tomar atitudes. Eu acho que pela primeira 
vez está sendo tomada essas atitudes. 

  
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Não! Já foram outras vezes. 
 
A SR.ª GILSEIA SOSSAI – Mas nenhuma 

gestão realmente quis assumir e fazer essa 
compilação, sentar com as regiões, sentar com 
as pessoas e realmente a gente tentar organizar. 
A gente tem que sentar, conversar e buscar 
resultados, dar respostas. Então, essa é a 
proposta que a gente está tendo. Se eu estou 
dizendo que a gente está num período de 
organização, é porque a gente precisa de 
recursos humanos... 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – É triste! 

 
A SR.ª GILSEIA SOSSAI – A gente precisa 

se organizar. Então, não é uma coisa que a 
gente vai falar assim: Eu comecei ontem e hoje 
eu vou responder. A gente vai responder como 
um todo. Mas eu só estou dizendo um 
posicionamento da Secretaria, que é sensível, 
pode ter certeza, que é sensível a essa situação. 
Eu tenho ouvido muito do subsecretário, do 
Gleidson, de que a gente precisa fazer alguma 
coisa, que alguém precisa fazer alguma coisa, 
precisa melhorar esse processo.  

Então, agradeço as falas. E vocês podem 
ter certeza que a gente está... E muito em breve 
nós queremos, sim, sentar e conversar. Não 
posso responder pelas demandas específicas, 
mas essa questão de discutir o valor, discutir 
prestadores, discutir essa questão da 
manutenção, isso a gente tem, sim, e é muito 
legítimo e eu acho que a gente tem, sim, que 
discutir. Então, agradeço a fala. Estou 
(Inaudível).  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado! 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Doutor Hércules! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado! 
Siqueira... 
 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – É a Samira 

novamente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Só um minutinho. 
 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Só uma 

pergunta. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Vamos organizar melhor. 
Samira, só um minutinho. Vamos 

organizar melhor a nossa reunião para dar 
oportunidade a todos falarem. Senão a gente 
não faz uma reunião como gostaria de fazer, 
organizada, cada um tendo o seu tempo de 
falar. Então, vamos deixar a palavra novamente 
para a Samira. É a Samira que quer falar? 

 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Isso aí, Samira. Bota a sua 
imagem. 

 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Falta a sua imagem, só tem 
o seu áudio. 

 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – É porque 

agora não vou conseguir colocar a imagem 
porque tive que ir para o celular. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Tá bom. Pode falar, então. 

 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Deixa eu 

falar uma coisa. Bom, já pelo andamento do que 
foi falado aí pela Secretaria de Saúde, a 
representante, é um pouco desesperador 
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porque a gente vê que ainda vai demorar a 
resolver as coisas. Então, uma pergunta que eu 
gostaria, se ela não pudesse responder agora, 
mas que tentasse nos responder o mais rápido 
possível, por exemplo, estou indo para Ribeirão 
Preto este mês. Eu passo uma situação dessas 
que passei no ano passado, de não ter ajuda de 
custo e de ter que me virar, quem eu procuro 
para resolver esse problema, eu estando fora do 
meu estado, sem ninguém que eu conheça lá? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Deus! 
 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – Fora Deus, 

né, porque Deus eu já procuro. Mas quem vai 
me ajudar se eu estiver fora... 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – É o único caminho. 
 
A SR.ª SAMIRA LYRA COSTA – E voltar 

novamente a acontecer? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Alguém pode responder, 
por gentileza? (Pausa) 

Bom, então eu gostaria de ceder a 
palavra para outra pessoa que não falou ainda, 
que não falou ainda, para fazer alguma 
cobrança, alguma explicação. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules! 
 
A SR.ª ADRIANA PERES MARQUES DOS 

SANTOS – Queria também, para falar. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules, um minuto, por favor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não. Dr. Emílio, depois 
Adriana. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Ouvi muito bem as colocações do Siqueira, são 
pertinentes. Talvez a emoção esteja, assim, 
muito aflorada em função das dificuldades, mas 

eu pediria à Gilséia, à Secretaria, ao secretário, 
que pudéssemos ter mais agilidade. Eu conheço 
o serviço público, sei das dificuldades, sei das 
burocracias, mas é muita reunião, é reunião 
para isso, reunião para aquilo. Tudo bem, tem 
que ser organizado, ninguém encontra uma 
organização dos sistemas. Mas o pedido que 
faço como vice-presidente da Comissão de 
Saúde é que possamos ser mais ágeis em trazer 
uma solução. Senão o tempo vai passando, esse 
problema já é antigo, na maior parte das vezes 
não é deste Governo, não é do secretário Nésio, 
mas nós temos que virar essa página e avançar. 
Então, só pediria um trabalho mais rápido para 
que a gente pudesse dar as respostas à 
comunidade, que tanto precisa, no menor 
tempo possível. 

Era isso que eu ia falar, Gilséia, muito 
obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Adriana, com a 
palavra. 

 
A SR.ª ADRIANA PERES MARQUES DOS 

SANTOS – Bom dia a todas e todos novamente. 
Gostaria de agradecer o convite para a 
comissão. Agradeço a todos em nome de 
Doutor Hércules e à Lourdilene também, que fez 
a gentileza de me informar sobre esta reunião. 

Estou ouvindo muito atentamente tudo 
o que foi dito e gostaria de frisar, assim como o 
Dr. Emílio falou na fala anterior, que existem 
muitos problemas relacionados à TFD aqui no 
estado. Um deles é justamente o acesso ao TFD 
porque no caso específico das crianças e 
adolescentes, que envolvem a coordenação na 
qual estou atualmente na Defensoria Pública, há 
uma grande falha e defasagem em relação às 
vagas para especialidades médicas. E isso tudo 
reverbera também na necessidade que essas 
crianças e esses adolescentes têm ao 
tratamento. 

Acho muito importante, como o Doutor 
Hércules posicionou, que nós aqui, no estado, 
invistamos em políticas públicas efetivas para 
que esses tratamentos, que muitas das vezes 
são realizados externamente, sejam feitos aqui. 
Nós temos todo o potencial, temos profissionais 
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capacitados, estruturas médicas habilitadas, às 
vezes a desempenhar aquele serviço, e falta, de 
fato, uma efetivação e uma implementação da 
política. 

Então, eu reforço aqui a necessidade de 
nós repensarmos o acesso ao próprio TFD. 
Alguns meses atrás, por exemplo, eu fui 
procurada por uma mãe de uma criança de oito 
anos, e a mãe, ela tinha dificuldade de acesso às 
informações realizadas ao TFD. Ela fez a 
solicitação, mas não recebia retorno da 
secretaria. Então, a gente vê que há falhas 
desde essa informação, que é o básico de 
qualquer serviço público, até de fato ao custeio 
do tratamento, a todas as informações 
inerentes ao pós-concessão. Então, eu acho que 
nós temos que repensar isso de forma muito 
efetiva. A demanda é urgente, ela exige de nós 
um esforço conjunto e cooperativo. 

Eu desde já coloco, ao Doutor Hércules e 
a todos aqui, a defensoria pública à disposição 
pela coordenação de infância e juventude. 

Eu pediria também que houvesse um 
encaminhamento da ata dessa reunião da 
comissão à defensoria pública, para que nós 
possamos nos unir em esforços, efetivamente, 
para tratarmos dessa questão. (Inaudível). Era 
só isso, muito obrigada. 

 

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

Então, a Leila já ouviu, sabe que, além do 
Ministério Público, nós vamos encaminhar a ata 
para a defensoria pública para a gente unir força 
nesse sentido. 

Mais alguém quer usar a palavra? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Doutor Hércules, Doutor Hércules! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quem não usou ainda, por 
gentileza? Vamos dar a oportunidade primeiro a 
quem não falou ainda, depois, nós vamos falar 
pelo tempo que for necessário, está bom? Tem 
alguém que não falou? 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – A Secretaria de Saúde até agora não 
falou nada. Para mim, não. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – A Gilséia já deu algumas 
explicações. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Não, mas o que ela falou não pode 
ser... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Siqueira, Siqueira, se a 
gente não organizar a reunião, nós vamos ficar 
até de tarde e não vamos resolver nada. Nós 
temos que dar oportunidade para aqueles que 
não falaram. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Tá bom. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Se a explicação dela não 
satisfez a você, isso aí eu não posso resolver. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Não é isso, não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu posso tentar organizar a 
nossa reunião para que a gente tenha um 
sucesso, que está todo mundo querendo. Na 
verdade, eu tenho certeza, Siqueira, que a 
Gilséia, ela está fazendo o que ela pode, com o 
direito que ela tem de resposta. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR – Mas é o Estado que não está fazendo 
nada, Doutor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Siqueira, (Inaudível), 
Siqueira, dá licença um pouquinho. 

 
O SR. EDILSON MONTEIRO – (Inaudível) 

do norte do estado (Inaudível) na medida do 
possível, pode, Doutor? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Espera um pouquinho. 
Quem vai falar agora, por gentileza, se identifica 
para poder usar a palavra. Por favor. 
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O SR. EDILSON MONTEIRO – O Edilson, 
superintendente de Saúde Norte, Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 
 
O SR. EDILSON MONTEIRO – Eu queria 

falar algumas considerações enquanto 
superintendente da Norte. E, assim, fazendo 
continuidade à fala da Gilséia e do 
entendimento também do Siqueira, da 
Lourdilene, da Samira, que todo esse processo 
de reorganização que a Secretaria Estadual de 
Saúde está propondo junto ao TFD, ele não 
desarticula os serviços que já estão em 
andamento. Então, assim, é uma 
responsabilidade da Secretaria Estadual de 
Saúde, do secretário Nésio, que, de todo o 
corpo da secretaria, Siqueira, que esses avanços 
chegam para garantir acesso mais apropriado à 
população. 

A gente não precisa ficar refazendo. O 
Dr. Emílio, o Doutor Hércules, todos os 
deputados estaduais e a população viram como 
a pandemia pegou todos de surpresa. Mas nós 
também temos que dizer que, no estado do 
Espírito Santo, nós conseguimos fazer uma 
agenda de resposta de combate à pandemia e 
estamos retornando agora com muitos serviços. 

A Secretaria Estadual de Saúde está 
discutindo a reorganização de toda a grade 
hospitalar. Então, assim, é projeto. Não é 
vontade, viu, Siqueira. Não é uma vontade do 
secretário Nésio. É projeto do secretário Nésio 
que esses serviços que hoje a população só tem 
acesso fora do estado do Espírito Santo que ela 
passe a ter acesso a esses serviços no nosso 
estado, mas isso não é uma coisa que nós 
podemos anunciar agora. A fala Brasil, Gilceia, é 
nesse sentido. Não é no sentido de 
descontinuidade. Nós não vamos fazer 
descontinuidade das pessoas que estão sendo 
atendidas, dos atendimentos que estão sendo 
feitos. Mas nós vamos, sim, Doutor Hércules, 
enquanto Secretaria de Estado de Saúde, 
Governo do Estado, trabalhar diuturnamente 
para que esse acesso seja garantido dentro do 
nosso estado. É a vontade do governador, do 

secretário, porém isso depende de alguns 
entraves burocráticos que a gente entende, 
Samira, que já tivemos várias reuniões nesse 
sentido. 

A gente entende, Siqueira, que já 
tiveram vária falas nesse sentido e que o avião, 
realmente, não está na pista. Ele já está voando. 
Mas, assim, se precisar, a gente tem que 
abastecer no ar. 

Mas, assim, eu quero deixar uma fala de 
comprometimento, Doutor Hércules, enquanto 
superintendente e enquanto Secretaria Estadual 
de Saúde também, de garantir o acesso, a 
atenção na reorganização desse serviço do TFD. 
É uma vontade do secretário Nésio. É um 
projeto do secretário e do nosso subsecretário 
aqui. E fazer um apelo. Fazer um apelo para que 
todos os entes envolvidos, agora que a Gilceia 
vai ser realmente empoderada nessa função de 
referência estadual, para a gente organizar um 
fluxo de serviço em todo o estado. E enquanto 
superintendente, você pode ter certeza, 
Siqueira; pode ter certeza, Samira, que nós 
vamos estar mais atentos, eu, enquanto 
superintendente norte vou estar mais atento a 
esse contato. 

A nossa equipe está aqui 
acompanhando, as equipes das outras regionais 
estão acompanhando, porque não é a nossa 
missão aqui gerar desassistência para os 
pacientes. Entendeu? A nossa missão enquanto 
Sesa é garantir esse acesso e garantir mais 
perto. Mas a gente também compreende que os 
entraves são de muitos anos. Só que se nós 
ficarmos aqui, Doutor Hércules, enquanto 
presidente da comissão, o senhor que 
acompanha tanto tempo sabe que o problema 
não é novo, mas a gente não pode dar as 
mesmas justificativas. 

Então, que nós possamos fazer um grupo 
de trabalho nessas reuniões da comissão, nos 
fazermos presentes e somarmos forças, 
Siqueira, ouvindo os usuários, ouvindo os 
pacientes, ouvindo os relatos das mães, para 
que a gente garanta. Isto é compromisso da 
Sesa: um serviço mais adequado. Mas que nós 
possamos ter um ambiente, assim, de 
credibilidade uns com os outros; que vocês 
também não percam essa confiança; que nós 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, Documento assinado 

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



38 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 20 de novembro de 2020 

 

possamos ajudar; e que nós vamos fazer um 
planejamento para garantir avanços. Está bom, 
Doutor Hércules? Siqueira? Essa é a minha 
pequena contribuição e comprometimento 
enquanto Sesa, enquanto superintendente 
norte. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Edilson! A 
Roberta quer fazer uso da palavra? 

 
A SR.ª ROBERTA GOLTARA – Bom dia! 

Bom dia, Doutor Hércules, Dr. Emílio! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia! 

 
A SR.ª ROBERTA GOLTARA – Os colegas, 

os usuários, os que fizeram uso da palavra: 
Samira, Siqueira, companheiro Edilson, Gilséia, 
da secretaria. Bom dia a todos! 

Eu sou Roberta, sou superintende 
Regional da Metropolitana, estou aqui com a 
equipe do TFD também, que é referência 
técnica de assistência social, que conversa 
diariamente com os usuários e trazem sempre 
para mim as demandas, as angústias. 

Eu reafirmo as palavras do superintende 
Edilson, que é um objetivo do nosso secretário 
de Saúde, o Nésio, estar organizando. 

Infelizmente, a gente foi (Inaudível). 
Estamos há dois anos do secretário aqui. Este 
ano que foi atropelado pela pandemia, o que 
desorganizou um pouco a nossa rede e toda a 
(Inaudível) de a gente organizar as grades 
hospitalares, as referências, foram atropeladas 
pela pandemia. E o Nésio, junto com o 
subsecretário, tentam correr para fazer essas 
melhorias. 

A nossa equipe, aqui, está sempre à 
disposição dos usuários. A gente tem um 
celular. Os usuários, quando (Inaudível), eles 
têm um contato direto, manda um whatsapp, 
pede as informações. 

A Samira, vi uma angústia dela. Como 
que eu vou fazer se eu tiver (Inaudível) e 
precisar (Inaudível), com quem eu faço contato. 
A gente tem contato sempre direto com a 
equipe. As meninas sempre se reportam a mim 

também, se alguma coisa ficar fora do que está 
escrito na norma atual que a gente vai 
trabalhar, o grupo técnico. Sempre traz para o 
benefício do usuário, para ele ficar tranquilo lá 
fora. 

Só que quando, inesperadamente, sai do 
programado, porque às vezes ele vai ficar cinco 
dias, ele tem que ficar mais dois, mais três, às 
vezes não tem tempo hábil daquele recurso 
(Inaudível). Se ele avisa, em um dia, você vai 
ficar só dois e não tem tempo hábil (Inaudível). 
Se vai ficar cinco, dez, a gente consegue a partir 
do momento que o paciente faz o contato e 
(Inaudível) esses recursos. E são alguns pontos, 
são vários pontos, várias demandas que a gente 
pode ir trabalhando junto com a Gilséia, que 
assumiu essa gerência,  esse encontro, esse link 
entre as quatro superintendências, para poder 
(Inaudível) Esse link (Inaudível) Para a gente 
poder caminhar com objetivo comum, né? A 
gente vai seguindo nisso. Está ok? 

Obrigada, pessoal! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Obrigado, 
Roberta. 

Mais alguém que não falou ainda e quer 
usar da palavra? Nós estamos com uma hora e 
nove minutos de reunião. Teríamos que acabar 
a reunião com uma hora, mas, como não tem 
outra comissão para se reunir em seguida, nós 
vamos continuar falando sobre o assunto. 
Então, mais uma vez a palavra está franqueada 
para quem ainda não usou da palavra até este 
momento. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JUNIOR - Eu gostaria de falar, Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Você vai falar, mas deixa 
quem não falou ainda, quem não falou ainda, 
falar primeiro,  ok?  

Bom, enquanto eu não... Vou ceder a 
palavra para o Siqueira daqui a pouco. Só quero 
lembrar o seguinte: a Lourdilene lembrou da 
nossa luta, desde 2011, com a Neusa, também, 
que tem um filho com deficiência  auditiva. É 
uma luta muito grande. Estamos conseguindo, 
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deputado Dr. Emílio... Nunca se falou nesta 
Assembleia aqui do Terceiro Setor. Criei a Frente 
Parlamentar do Terceiro Setor, e você também 
participa dessa frente parlamentar muito 
importante, porque muita gente, totalmente, 
que estava aqui, órfão da luta em favor dessas 
pessoas...  E não é nenhum favor isso, isso é 
uma obrigação nossa!  

Muito bem, para se ter ideia, o banheiro 
- e já tivemos até algum deputado deficiente; 
tivemos até deputado presidente deficiente -, o 
vaso na Assembleia, que os deputados usam, 
até hoje não é para  usuário de cadeira de roda. 
Os banheiros daqui, felizmente, depois de muita 
luta o nosso querido presidente Erick Musso 
começou a mandar adaptar para usuário de 
cadeira de roda. Agora acabam de serem 
instaladas as faixas táteis, para deficientes 
visuais. 

Outra coisa: há quantos anos luto aqui... 
E agora o presidente mandou fazer uma 
licitação para contratar uma empresa, 
Lourdilene sabe disso, da nossa luta... 

O José Onofre tem uma filha que fez 
curso superior de Libras e ele teve dificuldade, 
passou até necessidade de alimentação para 
poder formar a filha em Libras, sinais de libras.   

Então, agora estamos conseguindo que 
a Assembleia possa contratar pessoas para 
transmitir as sessões ordinárias em sinais de 
Libras. É uma luta muito grande isso. O 
deficiente é muito esquecido, em todos os 
sentidos.  Você vê, agora que estão botando a 
faixa tátil na Assembleia; agora, este mês está 
sendo concluído esse trabalho. Olha que é luta 
de muito anos. 

Então, quero dizer também, Siqueira, que 
essa luta que a gente tem tido aqui, (Inaudível) 
você é um amigo lá de Vila Velha que tenho 
sempre conversado com você, sempre que posso, 
mas essa luta é muito grande, desde 2011. Mas, 
lembro ainda que mandei ofício para a doutora 
Elda, quando ainda procuradora-geral do Estado, 
em atendimento ao pedido de Antônia Lourdilene 

dos Santos Mozer, no sentido de interceder junto 
à Sesa acerca da questão da redução da diária 
de tratamento fora do domicílio, TFD.  

Enviei também para o dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação 

das Políticas de Saúde, o doutor Cleto Vinícius 
Vieira Pedrollo, que era o procurador que dava 
assistência à Secretaria de Saúde, e hoje é 
doutora Inês que faz esse trabalho, com muita 
competência. 

Ainda em 2016 fiz ofício ao secretário de 
Saúde Ricardo de Oliveira, em atendimento ao 
pedido também de Lourdilene, presidente da 
Apasod, no sentido de estudar uma solução 
para o impasse da redução da diária de TFD, isso 
em 2016 outra vez. Em 2016 fiz indicação para 
aumentar o valor do TFD, inclusive para o 
acompanhante, paciente e acompanhante. 

Em 2017, está aqui o número do ofício,  
também recebi a visita, na Comissão de Saúde, 
de Lourdilene, novamente; do Siqueira, que veio 
também, presidente do Condef; do José Onofre 
de Souza, presidente da Socepel; e do diretor 
também; e da senhora Mariângela Braga 
Pereira... 

Bom, é muita coisa que temos cobrado 
aqui. Não vou ler tudo, mas vou mostrar para 
vocês a lista que temos cobrado. Algumas coisas 
conquistamos, outras não, mas nem por isso 
vamos desanimar. Vamos continuar cobrando 
porque é o nosso dever aqui.  

Evidentemente, algumas coisas estamos 
conquistando. Agora, acho que tudo isso, 
Lourdilene, tudo isso, Siqueira, enquanto a 
gente não fizer mais cirurgias aqui de implante 
coclear, não fizer mais, e esse povo ainda, que 
foi operado em Campinas, em São Paulo, não 
tiver assistência técnica aqui, vamos continuar 
nessa luta, mas vamos continuar cobrando. Não 
tem jeito de parar de cobrar isso.  

Então, neste momento, vou passar a 
palavra ao Siqueira, para fazer a 
complementação das suas falas.  

 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR - Quero lembrar a todos os 
responsáveis pela Secretaria de Saúde, que o 
TFD... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Falta seu vídeo. Só tem o 
áudio. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR - Quero lembrar aos responsáveis pela 
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Secretaria de Saúde, que o TFD não é só usado 
pelos implantados cocleares, são todos os 
atendimentos que têm no atendimento à 
pessoa fora de domicílio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Com certeza. Nós sabemos 
disso.  

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – É um número incalculável, Doutor 
Hércules. Esses implantados cocleares são o 
mínimo. (Inaudível) na Grande Vitória. E quem 
está em São Mateus e precisa ir a Campinas, 
como é que é faz? Se a tarifa é medida através 
da quilometragem da distância da cidade de 
origem ao destino, como que faz? Isso está tudo 
tipificado na lei.  

E não vou, enquanto presidente do 
Conselho Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência, aceitar esse comportamento do 
Estado do Espírito Santo. Está dentro da 
ilegalidade, está dentro da ilegalidade. Tem que 
penalizar. A questão é muito autoritária, é uma 
questão de mando. É muito fácil falar que está 
organizando no ar condicionado e mandando o 
paciente para Campinas, para Ribeirão Preto, 
fora do estado, em plena pandemia. E a 
pandemia não pode ser criminalizada por coisas 
que já tinham antes pendência. Antes da 
pandemia já havia a questão do TFD, que era 
um absurdo, e só foi reconhecida a questão do 
Apart Hospital porque o Governo do Estado foi 
incompetente mais uma vez e fez um contrato 
de atendimento de treze pacientes implantados 
por um ano.  

Então, quando envolveu a iniciativa 
privada, já tentou logo resolver. Quando é 
direito do cidadão não é assim. É jogado no lixo, 
é jogado na masmorra, é jogado para o 
desconhecimento. É muito fácil.   
 Tenho muita pena da Samira, que, mês 
que vem, vai fazer isso. Mais uma vez, Samira, 
você está padecendo de uma dívida que você 
não tem, porque você vai sair daqui já em 
débito, em dívida, vai pedir dinheiro a amigos, 
fazer vaquinha, fazer rifa. É ridículo, é 
humilhante. E, enquanto isso: Ah, estamos aqui 
calculando! Não! A questão de toda a 

Superintendência, que falou aqui, neste 
momento, da Secretaria de Saúde, está jogando 
o problema para debaixo do tapete e está fora 
da cidadania. Eu não aceito! 
 Mais uma vez, Doutor Hércules, quero 
pedir ao senhor, em nome do Conselho Estadual 
da Pessoa com Deficiência, para a gente fazer 
uma petição ao Ministério Público para fazer 
essa ação de reconhecimento. É um absurdo, 
não é não? Falar que a pandemia...Não me 
interessa. Está fora da lei, tem que pagar! Tem 
que pagar!  
 E já que a Secretaria de Saúde se 
manifestou interessada, que volte ao valor 
anterior ou muito mais do TFD, porque, sem 
mais nem menos, uma canetada do Governo 
passado de Paulo Hartung, o secretário de 
Saúde o reduziu pela metade. Agora tem que 
tipificar o valor do TFD dentro dos gastos diários 
de cada paciente que for fora do domicílio de 
atendimento. É um absurdo isso. Isso tudo que 
está acontecendo é uma tragédia. É assinatura 
da Secretaria de Saúde na ilegalidade da lei. E 
não comungo com esses absurdos! É jogar os 
pacientes no lixo. Não! Jogar dinheiro no lixo, do 
implante coclear! Sonho de um cidadão que 
quer ter a audição normal. Não concordo com 
isso. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Muito bem, Siqueira. 
 Parece-me que a Gilceia fez sinal que 
queria falar. Você quer falar ainda, Gilceia? 
(Pausa)  
 Pois, não. Com a palavra, então, Gilceia. 

 
  A SR.ª GILCEIA SOSSAI - Só queira fazer 
um comentário, Doutor Hércules, porque a 
gente está numa reunião de um assunto 
específico, que é o TFD. 

O TFD é um benefício, não é? É 
simplesmente um benefício. Acho que a gente 
tem, também, que começar a pensar além disso, 
como um todo. Na verdade, são os direitos das 
pessoas com deficiência. Então, a gente está 
falando de rede de saúde. O TFD não é... Ou o 
TFD que é um setor que disponibiliza um 
benefício que é de direito garantido por lei, por 
portaria, ao cidadão. Não é o TFD 
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especificamente que vai resolver a problemática 
de uma rede de saúde. 
 Então, a gente tem que começar a fazer 
uma discussão maior. Envolver, sim, as pessoas, 
para a gente ver a rede de cuidados das pessoas 
com deficiência de retorno, porque aí a gente 
vai pactuar prestadores, demandas que podem 
ser resolvidas aqui. Isso não é TFD, isso é gestão. 
 O benefício, sim, tem que ser garantido 
para o cidadão. Tem, sim, que rever. Essa 
discussão é muito séria, essa questão do valor. É 
um benefício, não é uma migalha. Então, acho 
que tem, sim, que rever. Mas, se todo mundo 
aqui parar para pensar um pouquinho, a 
questão não uma especificidade de um 
pagamento de um benefício e, sim, a segurança 
e a garantia de direito e de assistência como um 
todo, como rede de atenção na atenção 
primária, na secundária e na terciária, para as 
pessoas com deficiência.   
 A gente está numa reunião específica. 
Sei que é específica. Muito, com a atenção dos 
pacientes surdos, e do implante coclear. Mas, 
por tudo o que tenho ouvido, e tenho, assim... 
Começando a pegar o gancho. E da experiência 
que a gente tem – técnica –, não consigo ver 
essas discussões focadas apenas no benefício, 
mas no direito como um todo, na organização 
da rede como um todo. Porque aí, sim, quando 
a gente fala em rede, a gente garante a 
assistência no município, a gente garante em 
nível regional, a gente garante essas referências 
em nível de Estado. E são essas discussões, 
também, que a gente quer puxar à tona.  

Não é o TFD que vai garantir que se 
tenha um serviço ou um prestador que faça uma 
cirurgia, uma manutenção, dentro do estado. 
Então, a gente tem que começar a pensar nisso 
como uma coisa maior, como um todo.  

O pagamento do benefício tem que ser 
assegurado, e, repito: acho que é muito legítimo 
e a gente tem, sim, que comprar essa briga e 
tentar rever essa situação dos valores. Porque já 
começa a ajudar.  

Mas vamos pensar, vamos começar a 
pensar como um todo: abrir esse canal, trazer 
pessoas para essa discussão, para a gente 
discutir, realmente, a rede de cuidados às 
pessoas com deficiência. 

Obrigada.  
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Gilceia. Agradeço a sua 
intervenção.  

Quero dizer, também... O que vou falar 
aqui, agora, peço que as pessoas não 
interpretem como nenhuma posição política, 
apesar de que sabemos que é através dos 
nossos mandatos que temos mais condições de 
cobrar das autoridades constituídas as políticas 
públicas de que as pessoas precisam.  

Vu pedir ao Siqueira que mande para 
mim o que ele falou; que mande para a 
Comissão de Saúde. Porque a Comissão de 
Saúde, além da ata, vai mandar para a 
Defensoria Pública, para a Adriana, e vai mandar 
também para o Ministério Público, para a 
doutora Inês, essa necessidade de que o 
Siqueira falou.  

Mas, o que vou falar aqui... Mais uma 
vez, peço a maxima venia a todos: que não 
interpretem como posição política. Mas, lutei 
muito para levar para Vila Velha, para aquelas 
salas da prefeitura antiga, em frente ao Marista, 
quase toda desativada, especialmente uma sala 
para a Apasod, para Lourdilene, e outra para a 
Afilpa, para o nosso Timóteo, que faz a cirurgia, 
aqui. A Afilpa seria para fenda palatina e lábio 
leporino.  

Lutei muito por uma sala, também - e 
tem muita sala desocupada, desativada, ali -, 
para fazerem a sede do Terceiro Setor. E o que é 
que seria isso? Seria uma sala - com uma 
mesinha, três cadeiras e um telefone - para as 
pessoas, do estado inteiro, que tivessem 
qualquer tipo de deficiência, qualquer tipo de 
reclamação sobre o Terceiro Setor, pudessem se 
dirigir a Vila Velha. E acontece que lutei por isso. 
Infelizmente, lutei durante três anos, e o 
prefeito não me atendeu. Não atendeu às 
pessoas com deficiência. Então, me afastei do 
prefeito.   

Mais uma vez insisto em dizer que não se 
trata de posição política. Trata-se, aqui, da 
verdade. Não posso esconder, e, como disse o 
Siqueira: varrer para debaixo do tapete. Na 
verdade, não consegui. Não consegui! Não tive 
força política para levar para Vila Velha, para 
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sala desocupada... Quem quiser vá lá ver 
quantas salas desocupadas que tem lá! A sede 
do terceiro setor, especialmente a Apasod e a 
Afilpa, não consegui levar para lá. Então, é isso 
que eu quero registrar, com muita tristeza! 

 E agora, mais uma vez.... Ou, se alguém 
quiser falar, antes do Siqueira, pode usar a 
palavra; se ninguém quiser falar, naturalmente 
vou ceder a palavra ao Siqueira. E lembrar ao 
Siqueira o seguinte: nós vamos conseguir isso, 
Siqueira, mas sem brigar. A briga nossa é a briga 
santa! 
 Eu quero que alguém desligue o 
microfone, porque está dando interferência. 
(Pausa) 
 A nossa briga é santa! Então, acho que a 
gente simplesmente bater muito, eu acho que 
não vai resolver muito! Nós temos que fazer isso 
com bastante tranquilidade, com bastante 
calma! Eu sei do desespero de todo mundo, e 
ninguém já está aguentando mais, mas nós 
vamos resolver, se Deus quiser, e Ele quer! 
 Com a palavra, então... Está franqueada. 
Se ninguém quiser usar, então o Siqueira vai 
falar. 
 

 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA – 
Doutor Hércules, posso fazer uma sugestão? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não! Doutor Edson! 
 

 O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA – Já 
em acho que 2018, nessa mesma reunião, eu 
havia dado uma sugestão e volto a reiterar 
agora: talvez, então, entrar em contato com o 
secretário de Saúde, doutor Nésio, e ver se o 
Estado autoriza a uma empresa – e nós temos 
várias aqui no estado – que se capacite para 
poder fazer a manutenção dessas pessoas 
portadoras de implante coclear no próprio 
estado. Vai diminuir o custo, no próprio estado, 
e a burocracia de ter que levar para fora do 
estado. Essa é uma sugestão que estou 
novamente reiterando aqui nesta comissão. 
 

 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Qual o nome do senhor? 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Edson. 

 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Edson, não é? 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – É. 
 
 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Doutor Edson, os implantes 
são todos de marcas internacionais. Então, 
qualquer problema que acontece seja com o 
cabo, seja com imã, seja com o processador de 
fala, qualquer equipamento do implante coclear 
vai... Por exemplo, da Cochlear, que é a marca 
da minha filha, ele vai para a Austrália. Não 
conserta nem em São Paulo. Todos esses 
equipamentos, em todo problema que dá com 
relação à quebra, tem que se mandar para a 
Austrália, dependendo da marca. Se for da 
Medel, é no Canadá. Mas não existe fazer a 
manutenção aqui, dentro do país. Não existe, 
porque é tudo fora. Manda para a Austrália, fica 
lá uns dias, e eles devolvem a parte do conserto 
para a gente. É isso que eu tenho para falar. 
 E eu queria também fazer só uma 
pergunta para a secretaria, não sei se alguém 
pode me responder, rapidinho: como é que vai 
ficar a questão da Lili, Lidiane, que não foi, 
pegou o dinheiro emprestado, já prestou conta 
e agora está devendo uma passagem que ela 
não foi? O que o TFD vai fazer com essa situação 
da Lili? 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Venda o celular dela. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Alguém pode responder? 
(Pausa) 
 Não. Então, vamos passar a palavra ao 
Siqueira. 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Essa situação narrada pela Lourdilene 
é um absurdo, porque é colocar... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bote seu vídeo no ar, só 
tem o áudio. 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Pois eu estou tentando aqui, mas eu 
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não estou conseguindo. Essa questão que a 
Lourdilene está colocando é um absurdo, ter 
que ser relatado dessa forma: o que a pessoa vai 
fazer! Está colocando mais AA/IL/23 um 
problema para a família do paciente, quando na 
verdade, isso não é inclusão! Ou o Estado 
(Inaudível) a questão dos implantados cocleares 
que foram atendidos a partir da doutora 
Carmem, em 2019 ou 2018, já estão sendo 
feitos, portanto, o TFD não atende. Mas os 
antigos atendimentos em Campinas e Ribeirão 
Preto têm que ser mantidos, pelo que a 
Lourdilene colocou!  
 Isso não é invenção minha, isso não é 
invenção do Doutor Hércules, isso não é 
invenção da Lourdilene! Está na lei do SUS, que 
regulamenta o implante coclear. E o TFD não é 
só para implantado coclear, não! Existem outros 
atendimentos de pacientes também que têm 
atendimento no TFD. A Gilceia falou que a 
questão, não é uma questão da pessoa com 
deficiência. A pessoa com deficiência não está 
sendo atendida pelo TFD dessa forma. E vou 
colocar mais: outras pessoas, outros pacientes, 
de outros atendimentos estão ficando, também, 
deficientes. A família já está deficiente há muito 
tempo, Gilceia. 
 Sabe, a questão não é essa, a questão é 
que não é o seu nome, não é o nome do Nésio, 
não é o nome do Doutor Hércules, não é o meu 
nome! Citei aqui a Secretaria da Saúde que está se 
omitindo em resolver! E não me venha com essa 
história da pandemia que nós estamos passando, 
antes já havia toda essa situação. Ou a gente 
resolve, ou então, o Estado do Espírito Santo 
declara: A partir de hoje, o TFD está suspenso para 
atendimento fora do domicílio, no Espírito Santo!  

 Porque é um absurdo o que se coloca! 
Além da expectativa do paciente viajar, por 
todos os traumas da viagem, por todos os 
percalços da situação, porque não está se 
pagando TFD para passagem aérea, a família 
tem que ficar negativa na sua economia, deixa 
de comprar as coisas para dentro de casa para 
ficar fazendo atendimento! Um sonho que 
está além da realidade! Isso não é sonho da 
pessoa com deficiência! É um pesadelo para o 
paciente! Pesadelo, Doutor Hércules! 

(Inaudível) falta de humanidade e civilidade!  

 Até agora não citei nome de Gilceia, não 
citei nome de Nésio, não citei nome de 
ninguém! Eu sempre falo e mantenho: a 
questão é atemporal! Temos que resolver essa 
questão do TFD, ou então, o estado do Espírito 
Santo assuma a condição de ilegal! Só isso! É 
fácil fazer, é simples fazer!  
 A ilegalidade vai estar presente ainda. 
Nós não podemos aceitar! O homem já foi à lua, 
o homem já foi à lua; a roda já foi inventada; 
não é preciso inventar caminhos tortuosos. Ah, 
fala com o fulano, que ele vai te ajudar. Oh, 
fulano…! Não! Eu quero cidadania: 
reconhecimento do direito do cidadão, do 
implantado coclear. Antes de ser feito no 
Espírito Santo, ele tem que manter. 
 Só que tem uma coisa. Esse implantado 
coclear, que antes era criança, agora é maior de 
idade e ele não pode ser acompanhado pela 
mãe, a não ser que ela banque o custo da 
passagem. O que antes era ruim, ficou pior 
diante da realidade. E o jovem, como tem a 
Lidiane, que se recusou a ir, e a Talita, que não 
vai porque a família também não quer deixar ela 
em pleno São Paulo fazer uma baldeagem para 
Campinas e não ter conclusão. Não tem 
segurança! 
 Então, a questão é muito simples: é 
dignidade! É muito fácil falar e transferir o 
problema para: Agora que eu comecei a 
assumir... Não! O problema já existia antes. Se 
você assumiu um cargo e está fazendo 
representação daquele cargo, você tem que ter 
responsabilidade de fazer cumprir a lei, 
indiferente. Senão nós vamos viver em um 
estado de tumulto da lei, o que antes era 
promulgado não vale mais? Isso não existe! 
 Desculpe-me, Doutor Hércules, ser tão 
ríspido, tão enfático e tão determinado na 
minha fala. É porque existem pessoas que 
querem ser mais que o próprio rei. Não 
(Inaudível) esse tipo de coisa. 
 É o Ministério Público! O Ministério 
Público! Não é outro caminho, é a lei. O chicote 
no… 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Siqueira, o seu áudio está 
falhando. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 370037003400390031003A00540052004100, Documento assinado 

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



44 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 20 de novembro de 2020 

 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – A Samira já… 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Seu áudio está falhando. 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Meu som está falhando? Ah! Deve ser 
interferência de alguma coisa. 
 Mas, sinceramente, Doutor Hércules, eu 
me sinto usurpado dos meus direitos como 
cidadão de ver, em plena pandemia do vírus, 
essa condição acontecer. Pena que nós não 
podemos mobilizar a sociedade para ir, como 
fazíamos antigamente, para a porta da 
Secretaria de Saúde. É crime hoje fazer isso. 
 Então, nesse vácuo da lei, é igual o 
Ricardo Sales falou de passar a porteira, naquela 
reunião presidencial. Eles estão se aproveitando 
da situação para imperar a lei da desordem, o 
próprio Estado brasileiro. É um crime isso! Nós 
não podemos aceitar de braços abertos. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – De braços cruzados, né? 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Em ano eleitoral, que a gente sabe… 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – De braços cruzados. 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Hein? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Você falou de braços 
abertos, mas acho que é de braços cruzados. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JUNIOR – Eles querem, além de (Inaudível), eles 
querem colocar mordaça na gente. Não vai 
colocar! Não vai colocar! A gente tem que 
reclamar sempre. 
 O secretário Nésio, tenho alguns 
encontros com eles algumas vezes, e sempre 
que eu encontro com ele, eu cobro, mas não 
adianta. Sabe? Temos que mobilizar a 
sociedade.   
 Lamentavelmente, Samira, você vai ter 
que procurar o seu banco ou os seus amigos 

para fazer essa vaquinha para você ir, e a 
vaquinha tem que ter um berro bem alto, 
porque senão fica sem ser ouvida.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Siqueira, muito bem! 
 Você falou, mais uma vez, Ministério 
Público. Eu já falei com você que é o Ministério 
Público e Defensoria Pública também. Adriana 
está aí, está ouvindo. Naturalmente, nós 
mandaremos a ata para a doutora Inês também, 
para a Adriana, da Defensoria Pública, para o 
Secretário da Saúde. Também eu quero que 
você faça essa exposição de motivo, você que é 
um jornalista renomado e tem tempo para isso, 
agora que está escondido também, está em 
cima do Sheik’s, onde você mora. Faz essa 
exposição de motivo e manda para nós que nós 
vamos encaminhar com certeza.  
 Mais alguém?  

Doutor Emílio quer falar alguma coisa? 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Doutor Hércules, eu quero sim, só para fazer a 
minha consideração final.  
 Eu acho esse debate fundamental, 
extremamente importante. Nós temos que 
escancarar os nossos problemas e procurar 
sugestões e condições que eles possam ser 
resolvidos com o menor impacto possível, 
principalmente nas pessoas que mais 
necessitam.  
 Então, a minha sugestão, como eu já 
falei e vou repetir, eu peço ao secretário de 
Saúde e equipe, que a gente possa tratar isso 
com certa urgência. Sabemos das dificuldades, 
da importância de se fazer a gestão da rede, 
sabemos dos problemas da pandemia, mas 
esses problemas são antigos. A gente tem, sim, 
uma grande expectativa de que este Governo, o 
Governo Renato Casagrande, possa, junto com a 
equipe da Saúde, de uma maneira geral, 
apresentar soluções para esse problema que, 
como eu lhe falei anteriormente, não é deste 
Governo, mas é uma responsabilidade deste 
Governo resolver uma questão, 
independentemente de que isso já vem de 
algum tempo.  

Então, a minha sugestão é que a gente 
trabalhe mais rápido. Eu sei como que é 
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burocracia. É reunião, marca uma reunião, 
depois é outra reunião, depois é outra reunião, 
e eu acho que é possível trabalhar com um 
pouco mais de rapidez. 
 Agradecer a todos que estão aqui 
participando. É importante essa discussão. 
Siqueira fez sua contribuição de maneira 
enfática, mas é um sentimento que ele tem, 
talvez por ele representar uma classe que tem 
muitas dificuldades de uma maneira geral, e os 
problemas são crescentes. Agradecer, também, 
às pessoas que ainda estão participando deste 
evento, agradecer ao Doutor Hércules. 

Dizer para vocês que nós nunca 
deixamos de trabalhar. Todos vocês conhecem 
muito bem o Doutor Hércules, melhor do que a 
mim, porque eu sou deputado de primeiro 
mandato, mas fiquem certos, esta comissão 
nunca vai se furtar em defender, principalmente 
aqueles que mais necessitam. Estamos aí para 
trabalhar, Doutor Hércules já deu os 
encaminhamentos. 

Um abraço a todos vocês. Que Deus nos 
abençoe! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 
 A Lourdilene, que foi a nossa principal 
convidada, se quiser fazer mais alguma 
explicação.  

 
 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Quero apenas agradecer, 
Doutor Hércules, por abrir mais essa porta, mais 
uma vez.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Lourdilene, liga seu vídeo, 
por favor. Você está sem vídeo, só o áudio. 
(Pausa)  
 Ainda está sem vídeo.  
  
 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Para mim está aparecendo 
aqui.    
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Para nós não, mas pode 
falar.  

 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Queria agradecer 
imensamente ao senhor por ser o nosso porta-
voz da Saúde. Eu agradeço, sinceramente, do 
fundo do coração, porque é através do senhor 
que a gente pode rasgar o verbo. Já temos feito 
isso algumas vezes. Agradecer à doutora 
Adriana pelo nosso convite, à Samira, ao 
Siqueira. E é isso. 
 Eu queria que vocês refletissem no caso 
da Lili. A Lili não viajou, mas teve que prestar 
conta, mesmo sem viajar. Dia 28 de abril ela 
viaja novamente. Como é que vai ser o caso da 
Lili? Gostaria que vocês anotassem este nome 
aí, é Lidiane, e tentassem ajudar, porque a 
família está passando uma situação muito difícil. 
Ter que pagar essa viagem a qual não viajou, 
pegou o dinheiro emprestado. Isso me 
preocupou, porque a mãe estava muito aflita.  
 Era isso. Obrigada a todos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Muito bem! 
 Leila, por favor, anota o nome que a 
Lourdilene falou. 
 Mais alguém quer falar alguma coisa? 
 Nós estamos com uma hora e quarenta e 
três minutos de reunião. A reunião era de uma 
hora. Felizmente, nós pudemos falar esse tempo 
todo. Mas estamos à disposição ainda. 
 
 A SR.ª ROBERTA GOLTARA – Doutor 
Hércules, Roberta, superintendente do 
Metropolitano. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Roberta, pois não! 

 
 A SR.ª ROBERTA GOLTARA – São várias 
falas, não sei se todos têm o mesmo 
entendimento de processo em TFD. Todo 
paciente que tem a viagem programada, ele 
viaja com o recurso, nenhum paciente viaja sem 
recurso, se a viagem é programada, né! A 
maioria dos pacientes já tem o dia em que ele 
vai fazer o retorno, o dia em que ele vai 
consultar, o dia em que ele vai fazer a cirurgia. E 
a gente tem essa planilha de todos os pacientes 
em vias de tramites, num processo para um 
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depósito daqueles dias que ele falou que vai 
ficar fora do estado. Então, ele viaja com o 
recurso já.  

Se ele chegar aqui hoje, amanhã ou 
depois de amanhã, e falar que vai viajar sexta, 
mesmo estando fora do prazo de apresentar 
aqui, a gente  autoriza a viagem, só que a gente 
fala para ele que, provavelmente, como é em 
cima da hora, vai viajar sem o recurso. O que 
acontece, às vezes, quando ele está lá e, por 
algum imprevisto tem que ficar mais tempo, se 
o tempo é curto, às vezes não tem tempo hábil 
de fazer o depósito na conta dele.  
 A outra questão que o Siqueira colocou, 
os pacientes que precisam de acompanhante 
acima de dezoito anos, existem vários pacientes 
que precisam de acompanhante, não só dessa 
patologia, de diversas patologias. É só o médico 
fazer um esclarecimento. Se o médico que faz o 
acompanhamento do paciente fala que o 
paciente necessita de um acompanhante, 
escreve num receituário, a gente autoriza e faz a 
viagem do paciente; faz um depósito de um 
auxílio, do recurso, da diária para o paciente e o 
acompanhante, mesmo ele tendo acima de 
dezoito anos. É só o médico que acompanha o 
paciente identificar no receituário de uma forma 
simples e anexa aqui, e isso não é impeditivo 
também. Eu queria esclarecer esses pontos que 
parece que ficaram... 
 No caso da Lidiane, eu acho que é 
paciente daqui, dessa superintendência. Porque, 
só falando nome assim, é bastante paciente, a 
gente tem setenta pacientes de implante 
coclear. A gente, com a questão da Hucam, que 
agora tem o serviço lá, a gente está pedindo à 
doutora Carmem para avaliar os pacientes, 
esses pacientes que estão (Inaudível) fora para 
ver se eles têm condições de fazer o 
acompanhamento aqui. 

 Tiveram pacientes que tiveram 
compatibilidade de fazer aqui o 
acompanhamento e teve mãe que ficou muito 
feliz de continuar aqui. Agora, assim, aqui 
mesmo na reunião a gente vê que tem gente 
que prefere ficar fora e tem gente que prefere 
continuar aqui. Mas, se for compatível o 
aparelho, se tiver como dar um tratamento para 
os usuários aqui do estado, a gente está 

indicando permanecer no estado, fazer o 
acompanhamento e a (inaudível) o aparelho 
aqui, com o aval da Hucam. Depois que a 
doutora Carmem, todos os pacientes está 
fazendo uma consulta, teleconsulta ou 
presencial, está fazendo essa conversa e aí 
depois ela indica se vai continuar aqui ou não. 

É isso a minha fala, a minha colocação; 
um esclarecimento.  

E sobre o caso da Etyane, colega, anotei 
o seu nome, Lucimara, não é? Pode pedir. A 
gente vai tentar entrar em contato conosco para 
gente entender o caso dela. Se ela viajou, a 
gente deixa para a próxima viagem, porque se 
ela não viajou, não usou o recurso. Então, ou ela 
devolve ou deixa para a próxima viagem que ela 
for ter para usar, tá? 

Obrigada, Doutor Hércules! 
 

 O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) – Obrigado! Roberta Goltara 
acabou dando as explicações. 
 Nós estamos chegando, neste momento, 
ao final da nossa reunião, uma hora e quarenta 
e sete minutos de reunião e pudemos, 
naturalmente, colocar todos os assuntos. 
 Mais uma vez eu insisto com o meu amigo 
Siqueira que possa mandar a exposição de motivo 
para a Comissão de Saúde. E não é o deputado 
Hércules, é a Comissão de Saúde que vai 
encaminhar, que é a autoridade constituída daqui, 
que é composta por Hércules e Dr. Emílio Mameri, 
que são os dois únicos membros efetivos desta 
Comissão. 

Quero agradecer a Deus, agradecer ao 
meu gabinete, à Comissão de Saúde, ao 
presidente da Assembleia, deputado Erick Musso, 
à Diretoria das Comissões Permanentes, Pedro 
Henrique, aos servidores da Engenharia e 
Tecnologia, aos repórteres da TV Assembleia, à 
Taquigrafia que, naturalmente, anotou toda a 
nossa fala até agora. Agradecer à Lara Monjardim, 
que esteve logo no início da reunião. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando todos para 
a próxima, que será às 9h da manhã, terça-feira 
que vem, no mesmo formato virtual. 

Muito obrigado! Bom dia a todos! Vão com 
Deus e em paz! 

 

  Está encerrada a reunião. 
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