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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 3867 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 15-A, § 1º da Resolução n° 
5.417, de 06 de abril de 2018, que regulamenta 
o auxílio-creche na forma de auxílio financeiro 
aos servidores da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, nos termos do art. 88 
e 91 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro 1994, e conforme processo nº 
10724/2020, cancelamento do auxílio-creche nº 
09/2020, resolve:  
 

CANCELAR, a partir do mês de 
dezembro de 2020, com base no “caput”, do 
art. 15-A, da Resolução nº 5.417/2018, o auxílio-
creche concedido por meio do Ato da Mesa nº 
3458, publicado em 23/09/2020, à servidora 
ANA CECÍLIA CARNEIRO, matrícula 210141, 
ocupante do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3868 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 

nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 11231/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 202/2020, resolve:  

 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora JESSICA 
NASCIMENTO DANTAS, matrícula 210164, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3869 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10893/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 200/2020, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora MARIA 
ROMANELI DOS ANJOS, matrícula 210218, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3870 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
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usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10794/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 197/2020, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor LUIS 
CARLOS COUTINHO, matrícula 209381, 
ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATO Nº 3871 
 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10076/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 191/2020, resolve:  
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor THOMAZ 
TOMMASI FILHO, matrícula 209804, ocupante 
do cargo em comissão de Técnico Sênior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TSGRP. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3872 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 10740/2020, requerimento de 
auxílio-saúde nº 195/2020, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor JULIANO 
LAUVERS, matrícula 209906, ocupante do cargo 
em comissão de Supervisor da Comissão de 
Assistência Social, Segurança Alimentar e 
Nutricional, código SCAS. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3873 
 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 10077/2020, requerimento de 
auxílio-creche nº 39/2020, resolve:  
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CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, §§3º e 4º, da Resolução nº 
5.417/2018 ao servidor THOMAZ TOMMASI 
FILHO, matrícula 209804, ocupante do cargo em 
comissão de Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, 
referente ao dependente GABRIEL CAMPI 
TOMMASI. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 21 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3874 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 
 DESIGNAR o servidor efetivo FABIANO 
TADEU NUNES ENDLICH, matrícula nº 204103, 
ocupante do cargo efetivo de Técnico Legislativo 
Júnior, para a Função Gratificada Especial de 
Gestão de Contratos – FGEGC3, para 
acompanhamento da prestação de serviços 
postais junto a Empresa de Correios e Telégrafos 
(ECT), nos termos da Resolução nº 2.890/2011, 
sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo 
e conforme processo nº 200913/2020, com 
vigência a partir de 01/01/2021. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3875 

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

 
CESSAR, a partir de 31/12/2020, os 

efeitos do Ato nº 1351, publicado em 
16/10/2018, que designou o servidor efetivo 
FABIANO TADEU NUNES ENDLICH, matrícula nº 

204103, conforme processo nº 180650/2018, 
para exercer a Função Gratificada Especial de 
Gestão de Contrato - FGEGC3, referente ao 
contrato firmado com a empresa de Correios e 
Telégrafos (ECT). 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3876 

 
 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, WAGNER ORTELAN BINDA, do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Enivaldo dos Anjos, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201532/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3877 
 

 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, SAMARA XAVIER 
SIGESMUNDO, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do 
próprio Deputado, contido no processo nº 
201533/2020. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3878 

 
 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, MARIA DE LOURDES PEÇANHA LOPES, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201529/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3879 

 
 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 n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, GABRIELA HENRIQUES 
CAMPO DAL ORTO, do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, do gabinete do 
Deputado Enivaldo dos Anjos, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201534/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3880 
 

 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, GUBIO MARCIO DE FREITAS, 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3881 

 
 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, RODOLPHO DE SÁ E PAIXÃO, 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3882 

 
 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, MARCELO DE JESUS PINHEIRO, 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3883 

 
 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, MARCIA SELVATICE 
TOURINHO, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3884 

 
 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, GABRIELA HENRIQUES CAMPO DAL 
ORTO, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3885 

 
 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, SAMARA XAVIER SIGESMUNDO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3886 

 

 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, WAGNER ORTELAN BINDA, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATO Nº 3887 
 
 

 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, MAX DAFLON DOS 
SANTOS, para exercer o cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, 
no gabinete do Deputado Hudson Leal, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201541/2020. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 3888 
 

 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, JOSIANE COSTA 
QUINTA, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Hudosn Leal, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
201540/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3889 

 
 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, GIZELLY PAIVA SIQUEIRA, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Coronel 
Alexandre Quintino, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
201537/2020. 

 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3890 
 

 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, PAULA DA COSTA MORAES BISSA, 
para exercer o cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, no gabinete do 
Deputado Coronel Alexandre Quintino, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 201538/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3891 

 
 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, LUCIANO ROCHA BARBOSA, 
matrícula nº 203329, para substituir CARLOS 
EDUARDO CASA GRANDE, matrícula nº 
034908, no cargo em comissão de Secretário 
Geral da Mesa, código SGM, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa, no período de 
04/01/2021 a 02/02/2021, por motivo de 
férias. 
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 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3892 

 

 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, DANIELLA STEFFENS MELGAÇO, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3894 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais 
e considerando a necessidade de 
disciplinar as atividades desta Casa de Leis, 
resolve: 

 
Art. 1º APROVAR o calendário anual 
referente ao exercício de 2021, contendo 
os feriados no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, na 
forma do Anexo Único deste Ato. 

 
§ 1º Os pontos facultativos serão 
rigorosamente compensados em até 60 
dias, segundo critérios estabelecidos pela 
Chefia imediata.  
 
 

§ 2º Excluem-se da medida prevista no 
artigo 1º deste Ato, os setores que 
desempenham suas funções em regime de 
escala e os que não admitem paralisação. 

 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ANEXO ÚNICO 

 
JANEIRO: 
01 - Confraternização Universal (sexta-
feira) 
 
FEVEREIRO: 
15 – Ponto facultativo (segunda-feira) 
16 - Carnaval (terça-feira) 
17 - Ponto facultativo (quarta-feira de 
Cinzas) 
 
ABRIL:  
02 - Paixão de Cristo (sexta-feira) 
12 - Nossa Senhora da Penha (segunda-
feira) 
21 – Tiradentes (quarta-feira) 
 
MAIO: 
01- Dia do Trabalhador (sábado) 
23 - Colonização do solo Espírito-Santense 
(domingo) 
 
JUNHO: 
03 - Corpus Christi (quinta-feira) 
 
 
JULHO: 
21 a 23 - Manutenção Predial 
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SETEMBRO: 
06 – Ponto facultativo (segunda-feira) 
07 – Independência do Brasil (terça-feira) 
08 – Nossa Senhora da Vitória (quarta-feira) 
 

OUTUBRO: 
11 – Ponto facultativo (segunda-feira) 
12 – Nossa Senhora Aparecida (terça-feira) 
 

NOVEMBRO: 
01 – Transferência do dia do Servidor Público 
(segunda-feira) 

02 – Finados (terça-feira) 
15 - Proclamação da República (segunda-feira) 
 
 
DEZEMBRO: 

 
24 – Véspera de Natal (sexta-feira) 
25- Natal (sábado) 
27 - Ponto facultativo (segunda-feira) 
28 a 30 - Manutenção Predial 
31 - Véspera de Ano Novo (sexta-feira) 

 
ATO Nº 3895 

 

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

 

Art. 1º Aprovar o Cronograma de Pagamento de vencimentos e benefícios referentes ao exercício de 
2021, dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, na forma do Anexo Único 
deste Ato. 
 

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

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ANEXO ÚNICO 
 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E BENEFÍCIOS - 2021 

MÊS VENCIMENTOS 
VALE-

TRANSPORTE 
AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO 
13º SALÁRIO 

JANEIRO 25/01/2021 08/01/2021 25/01/2021   

FEVEREIRO 25/02/2021 05/02/2021 25/02/2021   

MARÇO 24/03/2021 05/03/2021 24/03/2021   

ABRIL 23/04/2021 08/04/2021 23/04/2021   

MAIO 24/05/2021 07/05/2021 24/05/2021   

JUNHO 25/06/2021 09/06/2021 25/06/2021   

JULHO 26/07/2021 07/07/2021 26/07/2021   

AGOSTO 24/08/2021 06/08/2021 24/08/2021   

SETEMBRO 24/09/2021 10/09/2021 24/09/2021   

OUTUBRO 25/10/2021 07/10/2021 25/10/2021   

NOVEMBRO 25/11/2021 09/11/2021 25/11/2021   

DEZEMBRO 21/12/2021 07/12/2021 21/12/2021 21/12/2021 
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ATO N º 3896 
 

 A MESA DIRETORA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolve, 
 
 
 EXONERAR, a pedido,  na forma do 
artigo 61, § 2º, alínea “b”, da Lei 
Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, BRENO ZARDINI ROCHA, do cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, 
do gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, contida no processo nº 
201544/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATO Nº 3897 
 
 

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 n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, BRENO ZARDINI ROCHA, 
para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 
em 22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO N º 3898 

 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO, usando de suas atribuições legais, 
resolve: 
 
 EXONERAR, a pedido, na forma do 
artigo 61, § 2º, alínea “b”, da Lei 
Complementar n.º 46, de 31 de janeiro de 
1994, CARLOS PEREIRA DA SILVA, do cargo 
em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, 
do gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, contida no processo nº 
201545/2020. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 3899 

 

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 n.º 46, de 31 
de janeiro de 1994, CARLOS PEREIRA DA 
SILVA, para exercer o cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria, código ASS, 
da Secretaria da Assembleia Legislativa. 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 
22 de dezembro de 2020. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 927 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209998-01 
ANA PAULA 
DOS SANTOS 
QUARTO 

2020 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

19/07/2021 
à 

17/08/2021 
30(trinta) 

205090-03 
DILMA NUNES 
PIMENTA 
LAYBER 

2020 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

17/07/2022 
à 

31/07/2022 
15(quinze) 

208932-01 
FERNANDA 
ATALIBA DE 
SOUSA PIRES 

2020 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

06/01/2021 
à 

20/01/2021 
15(quinze) 

034138-01 

JORGE 
ANTONIO 
FERREIRA DE 
SOUZA 

2021 
18/01/2021 

à 
01/02/2021 

05/12/2022 
à 

19/12/2022 
15(quinze) 

206046-03 
LARISSA 
REISEN 

2020 
02/01/2021 

à 
31/01/2021 

01/07/2021 
à 

30/07/2021 
30(trinta) 

208871-01 

LENISE 
CURBANI 
CALLEGARI 
VENTORIN 

2020 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

04/01/2021 
à 

18/01/2021 
de 

14/06/2021 
à 

28/06/2021 

30(trinta) 

203248-01 

LISYANNE DA 
PENHA 
AMORIM 
BUNJES 
MARTINS 

2021 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

18/01/2022 
à  

01/02/2022 
15(quinze) 

208406-03 
MARLON 
CARLINI 
RANGEL 

2020 
02/01/2021 

à 
31/01/2021 

15/07/2022 
à 

29/07/2022 
de 

16/09/2022 
à 

30/09/2022 

30(trinta) 

035337-01 
MONICA 
PASSOS DE 
ABREU 

2016 
14/02/2022 

à 
28/02/2022 

16/03/2021 
à 

30/03/2021 
15(quinze) 

207871-01 
RICARDO 
PEREIRA THOM 

2020 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

07/06/2021 
à 

06/07/2021 
30(trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
21 de dezembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 928 
 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209402-01 
AMANDA 
AMARAL DE 
LIMA 

2020 
18/01/2021 

à 
01/02/2021 

04/01/2021 
à 

18/01/2021 
15(quinze) 

208637-02 
ADILSON 
CALHEIROS 

2020 
04/01/2021 

a 
02/02/2021 

05/07/2021 
à 

03/08/2021 
30(trinta) 

203290-01 
EMERSON 
BARBOSA 

2021 
11/01/2021 

à 
25/01/2021 

10/01/2022 
à 

24/01/2022 
15(quinze) 

208033-01 
ERON SANTOS 
PIMENTEL 

2019 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

19/01/2021 
à 

02/02/2021 
de 

14/07/2021 
à 

28/07/2021 

30(trinta) 

201408-01 
EVANDRO 
ARMINI 
GOMES 

2021 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

26/04/2021 
à 

11/05/2021 
de 

05/07/2021 
à 

19/07/2021 

30(trinta) 

207885-01 
FABRICIO 
PINHAL 
CARREIRA 

2020 
02/01/2021 

à 
31/01/2021 

05/07/2021 
à 

03/08/2021 
30(trinta) 

207847-01 
FREDERICO 
BREMENKAMP 
COELHO 

2020 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

12/03/2021 
à 

26/03/2021 
15(quinze) 

206833-02 
JOSE ROBERTO 
DA ROCHA 
MONTEIRO 

2020 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

07/06/2021 
à 

06/07/2021 
30(trinta) 

201120-01 

LUCIANA 
MARIA 
FERREIRA 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

2021 
19/01/2021 

à 
02/02/2021 

05/12/2022 
à 

19/12/2022 
15(quinze) 

201120-01 

LUCIANA 
MARIA 
FERREIRA 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

2020 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

04/07/2022 
à 

18/07/2022 
15(quinze) 

203318-01 

MARCOS 
ANTONIO 
RIBEIRO 
PEREIRA 

2021 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

19/01/2021 
à 

02/02/2021 
15(quinze) 

207720-01 
YANN 
PIOVANELI 
MACHADO 

2019 
04/01/2021 

à 
12/01/2021 

09/12/2021 
à 

23/12/2021 
9(nove) 

209213-02 

RAFAEL 
HENRIQUE 
GUIMARÃES 
TEIXEIRA DE 
FREITAS 

2020 
04/01/2021 

a 
02/02/2021 

04/10/2021 
à 

02/11/2021 
30(trinta) 

206245-08 
RONALD DE 
ANGELI 
MONTEIRO 

2020 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

05/07/2021 
à 

03/08/2021 
30(trinta) 

207884-01 

SAMARA 
JECKEL 
FERREIRA DE 
CASTRO 

2021 
04/01/2021 

à 
18/01/2021 

02/01/2023 
à 

16/01/2023 
15(quinze) 
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201447-01 
WELLINGTON 
PONTES LOPES 

2021 
04/01/2021 

à 
02/02/2021 

01/02/2021 
à 

15/02/2021 
de 

19/07/2021 
à 

02/08/2021 

30(trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de dezembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 929 

 
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 da 
servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209948-01 
RAFAELA 
ABDON 
SOARES 

2020 

20/07/2020 
à 

03/08/2020 
e de 

21/12/2020 
à 

04/01/2021 

04/01/2021 
à 

02/02/2021 

30 (trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de dezembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 930 

 
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 da 
servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207889-
01 

VANILZA 
MARQUES 
DA SILVA 

2020 
03/11/2020 

à 
02/12/2020 

15/10/2021 
à 

13/11/2021 

30 (trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de dezembro de 2020. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO  
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 
 

RESUMO DO CONTRATO N° 004/2021 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Contrato, conforme descrito 
abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONTRATADA: PRIME CONSULTORIA E 
ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. 

 
OBJETO: Contratação do serviço de 
gerenciamento do abastecimento de 
combustíveis e limpeza simples (lavagem e 
aspiração) da frota de veículos da ALES. 

 
VALOR: O valor estimado do presente 
CONTRATO é de R$ 764.856,23 (setecentos e 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380031003000320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 22 de dezembro de 2020 

sessenta e quatro mil, oitocentos e cinquenta e 
seis reais e vinte e três centavos). 
 
VIGÊNCIA: A vigência do CONTRATO terá início 
no dia 01/01/2021 e terá duração até 
31/12/2021. 
 
PROCESSO: 200532. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 33.90.30 e 3.3.90.39. 
 

ATIVIDADE: 2001. 
 

GESTOR: JORGE MOROSINI CALDEIRA. 
 

MATRÍCULA: 207149. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
18 de dezembro de 2020. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA - 22.12.2020 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião extraordinária virtual Comissão Especial de Fiscalização da BR 101 

03h30 Reunião Virtual Frente Parlamentar de Enfrentamento ao Câncer Infanto-juvenil 
 

05h50 Reunião ordinária virtual  Comissão de Segurança  
 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o trio da produtividade, a tecnologia que está duplicando a 
produtividade de pequenos produtores em Tocantins, com a adoção 
de técnicas simples e baratas 
 

07h30 MP com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a atuação do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca do tema 
“Segurança Pública”, além de abordar os processos criminais, 
investigações e como a população pode colaborar com este serviço 
 

08h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 

08h30 A Grande Reportagem 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  Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde  

10h40 Reunião ordinária virtual Comissão de Assistência Social 
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12h00 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado 
Marcelo Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de 
deputado estadual, ele destaca-se nos debates em prol das 
melhorias na infraestrutura do Espírito Santo, em especial a 
retomada do transporte aquaviário. O parlamentar também é autor 
da lei que cria o cadastro único de condenados por pedofilia. Além 
de presidir a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ele atua 
como membro titular de várias outros colegiados, além de 
comissões parlamentares de inquérito e frentes parlamentares 

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

13h00 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se 
aventurar por um romance 

13h30 Conexão Ciência A degradação ambiental é um dos principais motivos da destruição 
do ambiente natural dos animais silvestres. Para falar sobre o 
assunto, Conexão Ciência conversa com o presidente da Fundação 
Jardim Zoológico de Brasília, Gerson Norberto 

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 Tribunal de Contas do ES Trabalhos da Corte de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado 
Marcelo Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de 
deputado estadual, ele destaca-se nos debates em prol das 
melhorias na infraestrutura do Espírito Santo, em especial a 
retomada do transporte aquaviário. O parlamentar também é autor 
da lei que cria o cadastro único de condenados por pedofilia. Além 
de presidir a Comissão de Infraestrutura da Assembleia, ele atua 
como membro titular de várias outros colegiados, além de 
comissões parlamentares de inquérito e frentes parlamentares 

18h30 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se 
aventurar por um romance 

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 
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20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 
 

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

21h00 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 as obras de Cintia Moscovich 
 

22h00 Panorama Telejornal com as principais notícias do Legislativo Capixaba 
 

22h15 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado 
Marcelo Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de 
deputado estadual, ele destaca-se nos debates em prol das 
melhorias na infraestrutura do Espírito Santo, em especial a 
retomada do transporte aquaviário. O parlamentar também é 
autor da lei que cria o cadastro único de condenados por 
pedofilia. Além de presidir a Comissão de Infraestrutura da 
Assembleia, ele atua como membro titular de várias outros 
colegiados, além de comissões parlamentares de inquérito e 
frentes parlamentares 
 

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

23h15 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários 
livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o 
leitor a se aventurar por um romance 
 

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. 
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ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
Nota do Editor: Nas Atas publicadas no DPL do dia 
21/12/2020 às fls. 100, 121 e 122 e no DPL do dia 
17/12/2020 à fl. 78, o texto, no original, não conta 
com o realce em amarelo. 
 

PRIMEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 16 
DE DEZEMBRO DE 2020. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Boa tarde a todas e a todos que acompanham 
esta nossa audiência, uma parceria do Conselho 
Estadual de Direitos Humanos... (Pausa) 

Esta é uma atividade que pensamos para 
a nossa Jornada de Direitos Humanos, que foi 
no último dia 10, o Dia Internacional de Direitos 
Humanos, e temos feito diversos webnários com 
temas que consideramos centrais na atual 
conjuntura em relação aos direitos humanos. 
Então, hoje teremos dois convidados, um 
convidado e uma convidada, de muito peso, 
com opiniões muito respeitadas nas suas 
devidas áreas, não só no estado do Espírito 
Santo, mas no Brasil. 

Nosso primeiro painel tem como tema: A 
crise econômica e sanitária, aumento de 
desigualdades e retiradas de direitos. O nosso 
convidado para esse primeiro painel é o 
professor Marcio Pochmann, que, por razões de 
problemas de saúde na família, não pôde 
participar. Não vai poder participar conosco, 
porém, ele gravou, dentro do tempo 
estabelecido por nós de trinta minutos, um 
vídeo que daqui a pouco iremos exibir. Ele faz 
questão de responder todo e qualquer 
questionamento que for a ele endereçado. Vou, 
ao longo da abertura desse primeiro painel, dar 
os detalhes, porque ele receberá por e-mail e 
devolverá as respostas também por e-mail. 

Mas gostaria aqui de fazer uma breve 
introdução para que fique contextualizado o 

que nos motivou a buscar esse tema como um 
dos painéis do nosso webnário. Acho que vocês 
terão a compreensão ao longo do debate e 
depois das breves considerações que vou fazer a 
partir de agora. 

O Brasil, hoje, tem quatorze milhões e 
cem mil desempregados, segundo o 
levantamento divulgado pelo IBGE no final de 
novembro, portanto, há menos de um mês. Isso 
significa um recorde histórico no 
acompanhamento dos índices de emprego no 
Brasil. E temos mais de quarenta milhões de 
trabalhadoras e trabalhadores na informalidade, 
o que ocasiona, obviamente, o aumento da 
extrema pobreza, que voltou a assombrar o 
Brasil, depois de um tempo que conseguimos 
tirar o Brasil do Mapa da Fome, nos Governos 
Lula e Dilma. Então, não apenas voltamos para o 
Mapa da Fome, mas de uma maneira muito 
acentuada, com o maior número da história 
conhecida aqui, no Brasil, registrada e 
identificada no nosso país.  

Em 2017, praticamente um ano após o 
golpe que retirou a primeira mulher eleita 
presidenta do Brasil, a nossa companheira Dilma 
Rousseff - a quem eu aproveito aqui para 
parabenizar, deixar meu beijo, meu abraço pela 
passagem do seu aniversário -, depois da 
retirada da nossa primeira presidenta sem crime 
e sem provas, o seu vice, ao assumir o Governo 
do país, conseguiu aprovar na Câmara Federal a 
Reforma Trabalhista, que é um verdadeiro 
desmonte de direito de trabalhadores e 
trabalhadoras e um incentivo à precarização do 
trabalho e da informalidade entre as populações 
mais atingidas pela informalidade. Aí se 
encontram as populações sem instrução ou com 
no máximo o ensino fundamental incompleto.  

E tem mais um dado bastante relevante, 
que também está muito no debate deste 
momento no país, porque diz respeito à questão 
de um fato que procurou ser negado no Brasil 
há muito tempo, que se diz que no Brasil não 
havia racismo. Então, bem em acordo com os 
dados apresentados pelos movimentos de 
negras e negros no Brasil e do ponto de vista 
regional, como sempre, as Regiões Norte e 
Nordeste são as primeiras a serem atingidas. 
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A reforma da Previdência efetivada por 
essa pessoa, que a gente não sabe nem como 
classificar direito, que conduz a presidência da 
República e o seu ministro da Economia, o 
Guedes, essa reforma da Previdência foi um 
outro golpe duríssimo na vida de quem trabalha, 
e, a partir da aprovação da aposentadoria, a 
aposentadoria passou a ter um horizonte 
bastante distante para a classe trabalhadora. E, 
quando chegou a pandemia, esse quadro teve 
um aprofundamento bastante acentuado 
também entre as desigualdades que 
observamos, que o golpe de 2016 e a ascensão 
do Bolsonaro à presidência da República 
impuseram ao país.  

Então, é um contexto bastante 
complexo, difícil e muito duro para a classe 
trabalhadora. 

Para tratar das crises econômica e 
sanitária, nós convidamos dois especialistas 
reconhecidos pela qualidade de suas análises. 
Um é o professor Marcio Pochmann, que é 
doutor em Ciências Econômicas, professor do 
Instituto de Economia e Pesquisa do Centro de 
Estudos Sindicais da Unicamp. Eu tive a honra 
de trabalhar com ele. Quando estive à frente do 
Ministério de Políticas para as Mulheres, ele 
presidia o Ipea. E a nossa outra convidada, que 
vai falar mais sobre as questões sanitárias, é a 
professora Ethel Maciel, que é epidemiologista, 
pós-doutorada pela Universidade Johns Hopkins 
e professora da Universidade Federal do Espírito 
Santo. E aqui eu quero fazer um acréscimo de 
ter sido escolhida majoritariamente pela base 
da universidade, professores, alunos e 
trabalhadores, para ser a reitora, e, de maneira 
discricionária, o presidente da República não 
acatou a decisão da base das universidades, e 
por isso a Ethel não é hoje a nossa reitora. Seria 
a primeira mulher reitora da nossa universidade.  

Então, no primeiro tema - Precarização 
do trabalho e aumento das desigualdades: como 
a economia afeta os direitos humanos -, que 
ficou a cargo do professor Marcio Pochmann, 
ele nos enviou, como eu já disse, uma 
justificativa e nos enviou um vídeo que nós 
vamos apresentar. E também deixou assim 
claramente registrado que faz questão de 
responder todas as indagações que forem a ele 

endereçadas. Por isso, nós gostaríamos de pedir 
a todas e a todos, quando colocarem as 
questões, que incluam o e-mail para que o 
Pochmann possa responder uma a uma. Então, 
não esqueça: você tem uma questão para o 
Marcio Pochmann? Inclua o seu e-mail, porque 
ele vai responder. 

Então, a seguir, nós vamos passar a 
assistir ao vídeo que foi gravado pelo professor 
Marcio Pochmann, com suas opiniões e com 
suas proposições para a crise que encontra-se 
instalada. E, obviamente, ele deverá fazer um 
panorama do próximo ano, que se desenha um 
ano talvez mais difícil do ponto de vista 
econômico e social do que vivemos até agora, 
com o crescimento do desemprego.  

Nós, pelo menos eu que sou dona de 
casa, assim como tantas outras pessoas que 
estão aqui, sabemos como subiu o preço dos 
produtos de primeira necessidade que nós 
adquirimos nos supermercados, nas farmácias, 
em todas essas coisas que nós usamos no dia a 
dia. O arroz é só um exemplo. O preço do arroz 
é só um exemplo de como o preço da 
alimentação cresceu. Isso, obviamente, já 
remete, e foi admitido, já também, pelo 
governador Renato Casagrande no dia da 
comemoração, dia 10, da comemoração do Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. E a fome 
bate à porta da casa de brasileiros e de 
brasileiras, dos que estão empregados, porque 
tiveram que fazer uma reorganização das suas 
finanças para conseguirem fazer a manutenção 
da sua família e, também, principalmente, com 
mais dureza, daquelas pessoas que já se 
encontram entre os catorze milhões e cem mil 
desempregados identificados no país, ou os que 
estão na informalidade.  

Portanto, o professor Pochmann já 
deverá também entrar um pouco nesse 
panorama que nos preocupa profundamente. 
Acho que preocupa os parlamentares, os 
gestores que foram eleitos nas eleições deste 
ano, que já vão assumir as administrações com 
problemas.   

Eu, pessoalmente, penso que uma das 
questões mais importantes é que cada 
município, na minha opinião, deverá ter um 
plano de combate à fome para a gente assumir 
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e conseguir fazer uma travessia desse próximo 
período. 

Então eu vou agora, passar aos técnicos, 
para que deem início ao vídeo enviado pelo 
companheiro Marcio Pochmann. Nós tivemos 
um probleminha técnico aqui, por isso eu 
estiquei um pouco a minha fala. Mas agora já 
estamos com a imagem do professor Pochmann. 
Eu acho que já estamos prontos.  

Pergunto à Lara e ao Rodrigo se já 
estamos em condições de exibir o vídeo. (Pausa)  

 
A SR.ª LARA MARIA MAGALHÃES 

BONJARDIM SILVEIRA SERRI - Ok, deputada! Só 
vou fazer o teste de som. Ok?  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

–  Essas tecnologias, né, pessoal? Sempre nos 
dando um susto, por mais habituados que a 
gente a use. (Pausa) 

Por enquanto ainda está congelada a 
imagem do doutor Marcio. Veja se ela já pode 
ser liberada. (Pausa) 

Para mim, está sem som, hein! Tem que 
ver se as pessoas estão com som.  

 
A SR.ª LARA MARIA MAGALHÃES 

BONJARDIM SILVEIRA SERRI – Vocês não estão 
ouvindo o som, mas a imagem está correndo? 
(Pausa)  
 

(Problema no som e no áudio 
durante todo o tempo, sem 
possibilidade de transcrição)  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Ethel, boa tarde. Eu vi que você já está 
presente. Muito obrigada. Boa tarde. Seja bem-
vinda!  

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Boa tarde. Está 

me ouvindo direitinho? 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Eu estou te ouvindo perfeitamente.  
 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Tá. Eu não estou 

o ouvindo. Está mudo para mim. Eu estava aqui 
olhando e falei: o que que é?  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Ele está mudo para todo mundo.  
Então, eu queria ver contigo se nós 

podemos fazer uma troca, você faria a sua 
apresentação agora... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Sim. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Enquanto o pessoal da técnica tentaria 
resolver aqui, porque é um problema técnico.  

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Claro. Com 

certeza. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Então, nós vamos entrar...  
 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Eu não preparei 

nenhum material, tá, Iriny? Eu pensei que a 
gente fosse fazer tipo uma conversa. Não sei se 
só eu e você que vamos interagir ou se tem mais 
gente.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Não, tem muita gente acompanhando pelo...  
 
A SR.ª ETHEL MACIEL - YouTube. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Pelo Face, está certo? Certamente, ao final, 
teremos perguntas que a gente vai anotando e 
passaremos para... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Beleza. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Para você essas perguntas.  
 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Eu pensei de falar 

um pouco sobre o direito à saúde, claro, o 
direito à saúde, essa questão da vacina, o 
lançamento do plano hoje, pelo amor de Deus, 
essas coisas todas aí.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Tá. Eu vou só, Ethel, fazer aqui uma breve 
introdução...  
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A SR.ª ETHEL MACIEL - Tá bom. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Para ajudar a contextualizar o seu painel, e aí 
você entra com as questões de mérito. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Tá bom. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Nós vamos aqui só mesmo fazer alguns 
comentários que são fundamentais na vida das 
pessoas, mas não é exatamente o mérito, 
porque só você tem condições de falar como 
especialista no assunto e, por isso, foi convidada 
por nós. 
 Eu queria lembrar a todos e a todas que 
estão nos assistindo, que o Brasil perdeu até 
agora cento e oitenta e duas mil vidas para a 
Covid-19. Embora muitos queiram se apegar a 
que isso vá ter uma interrupção agora, mas eu, 
pelo menos, por tudo que leio, por tudo que 
vejo, acho que os meses de janeiro e fevereiro 
deverão ser muito difíceis e nós deveremos 
ultrapassar as duzentas mil mortes, um número 
exorbitante – exorbitante. Não é? Mesmo para 
uma doença desconhecida, onde os cientistas 
do mundo todo estão fazendo muito esforço, 
muitos Governos estão fazendo muito esforço, 
que não é o caso do Governo brasileiro – não é 
o caso do Governo brasileiro -, que tem grande 
responsabilidade o presidente da República 
nesse número altíssimo e nas perspectivas que 
nós temos. 
 Nós temos quase sete milhões de 
infectados e o Ministério da Saúde ocupado por 
militares sem qualquer planejamento para 
imunização da população em relação a essa 
doença. E ainda ficamos bastantes estarrecidos, 
nesta última semana, com o estelionato 
cometido pelo ministro da Saúde, general 
Pazuello, que colocou no documento entregue 
ao Supremo Tribunal Federal, o plano de 
vacinação brasileiro, constando o nome dos 
trinta e seis cientistas renomados - todos eles, e 
entre eles, você -, sem que o grupo tivesse tido 
acesso a esse texto que foi apresentado ao STF. 
 E devo também fazer o registro de que 
conversei com o secretário Nésio antes dessa 

barbaridade ser cometida. Ele tinha me dito 
que, na reunião dos secretários estaduais de 
Saúde com o Ministério, esse plano tinha sido 
apresentado e não tinha sido acolhido pelos 
secretários, daí a decisão de fazer uma 
falsificação, e o nome para isso é estelionato 
mesmo. 
 Esses cientistas não tiveram acesso ao 
texto que fazia um ultimato ao STF, para que o 
Ministério entregasse um cronograma mínimo 
de imunização, que terminaria hoje às 12h. 
 Então, nós estamos numa situação 
bastante delicada, com esse problema, e nós 
temos em curso uma segunda onda, que 
aparentemente parece ser mais letal que a 
primeira. E nós temos, também, um 
comportamento da sociedade, em parte porque 
está cansada do isolamento, em parte porque 
está induzida pelo presidente da República, que 
diz que isso é uma gripezinha, que faz 
propaganda - o que nós chamamos de 
negacionismo - faz uma propaganda de não 
utilização de máscara, nem de álcool, e as 
pessoas, assim, começaram a se aglomerar: bar, 
festa, casamento. E aquelas que já estavam se 
aglomerando anteriormente, porque tinham 
que trabalhar e utilizar um sistema de 
transporte totalmente despreparado para a não 
contaminação. 

Então, a gente não deixa de reconhecer 
o esforço de governadores e prefeitos, em 
debelar a disseminação do vírus, mas esse 
comportamento federal não ajuda os governos 
estaduais e governos municipais. 

Então, assim, por causa dessas questões 
todas, inclusive pelo motivo da politização, uma 
antecipação das eleições de 2022, a vacina virou 
um instrumento de disputa política! E quem 
está pagando o preço são as pessoas que ficam, 
que falecem, que adoecem, que ficam 
sequeladas temporárias. Eu não sei se 
temporariamente ou se isso vai ficar por muito 
tempo, porque eu, particularmente, já tem mais 
de um mês que eu recebi alta da Covid e sinto 
praticamente todos os sintomas que eu sentia 
anteriormente.  

E o que isso provoca, também, no SUS. O 
SUS está resistindo bravamente! Com seus 
servidores! Seus servidores que têm 
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compromisso com o povo brasileiro, têm 
compromisso com a saúde - não com a doença - 
com a saúde, e têm compromisso com o maior 
plano de saúde do mundo, que é o Sistema 
Único de Saúde brasileiro. 

Então, esse conjunto de coisas, nós 
precisamos falar sobre eles! Nós precisamos 
debater sobre eles. E é por causa disso que nós 
te convidamos para vir aqui e queremos te ouvir 
sobre todas essas questões. 

Então, eu novamente, te agradeço. Já 
tinha lido aqui a sua biografia, acrescentei a 
forma discricionária com que o Governo Federal 
não acolheu a sua escolha, incontestavelmente 
majoritária, para ser a nossa reitora - primeira 
mulher reitora da Ufes! Fiz questão de fazer 
esse registro aqui, porque foi um desrespeito 
com você como cientista, professora e mulher! E 
foi um grande desrespeito a todos e a todas que 
escolheram você para conduzir a Ufes. 

Não vai nenhuma crítica a quem está à 
frente da Ufes, mas é uma realidade 
incontestável, que fere de morte a nossa 
democracia. 

Então, eu gostaria, agora, de passar a 
palavra para você, agradecendo novamente a 
presença. 
  
 A SR.ª ETHEL MACIEL – Obrigada, 
deputada Iriny, pela oportunidade de estar aqui 
conversando com você e com todos e todas que 
nos assistem.  
 Bem, acho que você colocou tão bem 
todas as muitas questões que nós estamos 
vivendo desde o início da pandemia.  

Primeiro, quero te agradecer, colocar 
esse fato da reitoria, que é um fato que, 
infelizmente, nós temos vivido muitas ações 
contra, antidemocráticas, contra a nossa 
democracia, a nossa liberdade de expressão. 
Então, assim, é algo que nos preocupa muito.  

E, por isso, quando nesse momento do 
Plano Nacional de Imunização, a gente foi 
surpreendido, como você colocou, com os 
nossos nomes em um documento ao STF, eu 
fiquei sabendo, eu estava nesse grupo 
representando a Associação Brasileira de Saúde 
Coletiva, a Abrasco, e eu recebi o documento da 
Abrasco, direcionado por um jornalista a 

Abrasco, pedindo os esclarecimentos e a 
Abrasco me pedindo os esclarecimentos. Mas o 
que é isso? Que documento é esse? Eu olhei para 
ver o que era, aquela coisa meio rápida, e 
quando você abre, você olha: Plano Nacional de 
Imunização, STF. E você vê o seu nome lá? Foi 
inacreditável! No primeiro momento você acha 
que não é um documento verdadeiro. Você fica 
assim: não, não deve ser verdadeiro um 
documento ao STF, a nossa mais alta corte, um 
documento que eu nunca vi com meu nome, 
né?  

E ali também, deputada, tinha vários 
outros pesquisadores da Abrasco que sequer 
foram convidados para nenhuma discussão. Eles 
nem contribuíram com nada. Assim, foi um 
choque aquilo.  

Eu não participei de algumas reuniões, 
ainda que nós tivéssemos feito uma série de 
recomendações que não constavam ali. Então, 
isso também foi estranheza. Primeiro é ter o seu 
nome em um documento que você nunca viu. 
Então, é algo muito grave. Acho que você já 
citou bem o nome que a isso se dá, uma coisa 
bastante grave.  

A Abrasco, inclusive, fez um documento 
ao STF informando isso, formalizando que nós 
não elaboramos aquele documento, que nosso 
nome está abaixo da palavra elaboração, que é 
mais grave ainda, é como se a gente tivesse 
produzido aquele documento.  
 E ali, minha primeira reação, acho que 
recebi isso por volta das 18h, e a minha primeira 
reação foi dizer assim: – porque, obviamente, o 
documento que foi tornado público, pela 
imprensa, inclusive – Olha, eu nunca vi esse 
documento. O meu nome está aí, mas eu não sei 
porque. Inclusive, discordo de algumas coisas.  
 E aí, eu coloquei isso no meu perfil do 
Twitter e comecei a receber uma série de 
ligações da imprensa: O que é que está 
acontecendo? A coisa é tão inacreditável que 
ninguém pode pensar que isso seja possível. Um 
órgão, uma instituição do Estado brasileiro envia 
para uma outra instituição informações que não 
são corretas.  

Enfim, daí fomos à imprensa, falamos 
que já tínhamos mandado um documento do 
Ministério da Saúde pedindo a incorporação. 
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Por que qual era o nosso... E aí eu vou falar por 
mim, porque eu me manifestei exatamente 
desse jeito na reunião com o Ministério da 
Saúde. Qual era o incômodo maior? É que a 
gente tivesse um plano que refletisse apenas os 
acordos negociados, as doses de vacinas 
negociadas que o ministério tinha feito até 
então, e era isso que eles estavam um pouco 
apresentando para a gente, ainda de forma 
muito preliminar. E aí a gente discutiu na 
reunião e eu, então, me coloquei, aí os outros 
colegas também se colocaram e a gente chegou 
num consenso ali. Eu falei: Olha só, está 
acontecendo um equívoco aqui. Um Plano 
Nacional de Imunização tem que constar todas 
as pessoas que precisam ser vacinadas 
prioritariamente.  

E a gente nem está falando em acesso 
universal à vacina, que é o que eu defendo. Eu 
defendo que todas as pessoas tenham acesso a 
esse maior conhecimento da humanidade dos 
últimos tempos, que é esse avanço tecnológico 
de a gente ter, em pouco tempo, uma vacina 
contra um novo vírus. Isso é algo espetacular. A 
gente precisa agradecer a todos esses cientistas 
envolvidos nessa descoberta, que vai, 
certamente, mudar a história.  

E aí, a gente, então, discutiu isso. Não faz 
sentido que o plano tenha só as doses 
negociadas que ministério tem até agora, no 
caso, o acordo como AstraZeneca e o acordo 
com aquela iniciativa Covax, da Organização 
Mundial da Saúde, que a gente ainda não sabe 
qual vai ser o fabricante, qual é a vacina ali. E aí, 
nós falamos assim: Primeiro, esse plano deve 
constar todas as vacinas que forem seguras e 
eficazes. Então, todas as vacinas o ministério 
tem que fazer acordo. E todos os grupos 
prioritários têm que estar incluídos. Tem que 
entrar os indígenas, que já estavam lá, mais a 
população privada de liberdade, a população 
quilombola, a população ribeirinha, as pessoas 
com deficiência, os refugiados, migrantes, todas 
essas pessoas que estão numa situação de 
vulnerabilidade, além daquelas que a gente já 
sabe que têm uma gravidade maior quando se 
infectam com esse vírus: as pessoas acima de 
sessenta anos, pessoas com comorbidades. 
Então, isso aí já era um ponto pacífico. Tanto o 

ministério quanto a gente acreditava que – e os 
trabalhadores da saúde – tinham que ser grupos 
prioritários. Mas esses outros grupos 
vulneráveis não estavam. 

E a outra questão é que Ministério 
estava querendo colocar apenas os professores 
e nós discordamos dizendo assim: Olha, não dá 
para vacinar o professor e não vacinar a pessoa 
que prepara a merenda, ou que limpa a escola. 
Então, tem que ser todos os trabalhadores da 
educação. Não pode ser só os professores, 
porque os outros trabalhadores estão na mesma 
condição de vulnerabilidade ali para 
transmissão e doença.  

E aí, fizemos um documento. Essa 
reunião foi no dia 9 de dezembro. A gente fez 
um documento, colocamos isso tudo no papel, 
com evidências científicas, descrevemos essas 
populações vulneráveis, por que elas deveriam 
entrar, e não recebemos resposta. Um dia 
depois a gente fica sabendo dessa história do 
STF que não tem nenhuma das nossas 
recomendações e que está o nosso nome lá.  

Aí, é aquela situação surreal, deputada, 
que você tenta dizer para as pessoas... Inclusive, 
eu comecei a ver colegas indo para a televisão 
comentar sobre o plano um pouco 
constrangidos dizendo assim: Não! O plano tem 
pessoas muito preparadas que fizeram o plano. 
As pessoas não sabiam muito como colocar o 
plano. E a gente falou, tipo assim: Nós não 
fizemos isso. Alguns que o nome está ali nem 
participaram de nada. Então, é uma situação 
muito estranha.  

Enfim, teve toda essa movimentação na 
imprensa, essa pressão. Inclusive, vários 
parlamentares entraram com ação, informaram 
ao STF e informaram que estava havendo um 
problema, que as pessoas estavam lá sem 
autorização, como você colocou. Isso, partidos 
diferentes, pelo que eu estou acompanhando, 
inclusive.  

E o Ministério, então, não entrou em 
contato oficialmente com a gente, nem falou 
nada, não pediu desculpas, tal.  

Quando foi ontem, eles nos convocaram 
para uma reunião, que seria ontem, depois 
desmarcaram, depois marcaram para hoje cedo 
a reunião, 8h. Mas, ontem, eles soltaram um 
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convite chamando os governadores para o 
lançamento do plano nacional, que a gente ia 
ter uma reunião 8h da manhã hoje e o 
lançamento era 10h. Então, é uma situação 
assim, é muito surreal tudo. 
 Mas vamos colocar aqui o que temos de 
positivo agora. Aquelas recomendações que nós 
tínhamos feito e que não tinham entrado no 
plano sobre as populações vulneráveis, nesse 
que foi lançado hoje, eles incorporaram, eles 
reconheceram que havia a necessidade de 
inclusão dessa população. Então, os ribeirinhos, 
quilombolas, pessoas com deficiência grave e 
trabalhadores da educação, eles ampliaram. 
Eles não colocaram uma coisa que a gente tinha 
recomendado que era também colocar no 
plano, caso tivesse a vacina, os trabalhadores 
essenciais, aqueles que a gente não pode 
prescindir deles. Além dos profissionais da 
saúde e da educação, as pessoas, por exemplo, 
motoristas de transporte coletivo, 
caminhoneiro, pessoas da indústria alimentícia, 
que estão em toda essa cadeia de produção da 
nossa alimentação.  

Porque, qual é a discordância do 
princípio que estava naquele primeiro plano? 
Ele só considerou as doses que o ministério 
tinha e fez a população para vacinar essas 
pessoas. Então, era isso. O que a gente queria? 
Que o plano constasse todos os que 
precisassem ser vacinados e aí, no próprio 
plano, o ministério podia dizer: Olha, eu 
consegui doses para esses daqui agora, então, a 
gente começa assim, mas está todo mundo 
listado lá. 
 Então, agora, essa nova versão já tem 
isso. Essa nova versão ainda não incorpora algo 
que a gente tinha pedido como especialista que 
era a inclusão de todas as vacinas. Está escrito 
ali que vai ter um acordo com a CoronaVac, mas 
não tem nada concreto, está muito ainda 
genérico. 

Acho que, como a deputada falou no 
início, a gente tem uma questão política que 
está contaminando toda essa situação e, como a 
deputada falou muito bem, o Brasil tem pressa, 
são mais de cento e oitenta mil pessoas que já 
morreram. 

 Então, quando o ministro, hoje, na 
coletiva de lançamento do plano diz assim: Não 
sei por que as pessoas estão nervosas! Não sei 
por que as pessoas estão fazendo essa confusão 
toda!, ele precisa ouvir: Porque as pessoas estão 
morrendo. Pergunta às famílias que perderam 
pessoas por que elas têm pressa. Porque a 
gente não quer que outras famílias fiquem 
chorando. Então, assim, eu acho até 
desrespeitoso esse tipo de fala, porque o Brasil 
tem pressa, porque é uma doença, assim como 
o mundo tem pressa. 
 Então, depois do esforço todo feito pela 
ciência para essa descoberta maravilhosa, a 
gente não ter a vacina por uma questão de falta 
de planejamento é muito triste.  
 E aí chegamos a este ponto que estamos 
hoje que, muito provavelmente, a vacina que a 
gente vai ter mais acesso e que vai ser possível 
distribuir para várias partes do Brasil vai ser a 
CoronaVac e nós não temos nada de concreto 
ainda com o Instituto Butantan, um acordo 
dizendo quantas doses, como que essas doses 
vão chegar, em que tempo, como que a gente 
vai poder começar essa vacinação. 
 O que temos até agora é o acordo com a 
AstraZeneca, Oxford, com Fiocruz, mas essa 
vacina, muito provavelmente vai atrasar. Vai 
atrasar. A gente não sabe quando, quanto 
tempo, porque teve aquele problema de meia 
dose que foi administrada e eles estão tendo 
que revisar, fazer várias outras análises. Então, é 
possível que essa vacina, que é a única que o 
Governo tem até o momento, demore. Talvez só 
março, maio, a gente não sabe quanto tempo 
vai demorar isso.  

Então, as que nós temos certeza até 
agora é a Pfizer, que já pediu a aprovação 
regulatória em outras agências, a Moderna, que 
pediu também, e o Butantan que anunciou que 
vai pedir na semana que vem. Então, 
concretamente, é isso que a gente tem.   

E o que o Brasil tem de acordo com essas 
empresas? Nada ainda.  
 Então, o que o plano fala é que o Brasil 
estaria negociando um acordo com a Pfizer, 
mas, como os outros países já se adiantaram, a 
Pfizer só teria dois milhões de doses para o 
Brasil no primeiro trimestre. Então, a gente 
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demorou muito e estamos nessa situação, 
deputada. 
 Então, linhas gerais, é assim que nós 
estamos. A senhora quer me perguntar alguma 
coisa? (Pausa) 
 Está fechado, deputada, o microfone. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Olha só, eu fico aqui prestando bastante 
atenção nas questões que você está colocando e 
eu fico muito preocupada, porque, na minha 
opinião, se os Governos Estaduais não tomarem 
iniciativas, como o Flávio Dino fez no Maranhão, 
a população vai ficar totalmente desprotegida. 
Totalmente desprotegida.  
 E aí, assim, tem as mortes, tem a 
contaminação, tem os óbitos, tem as sequelas e 
a continuidade da contaminação sem nenhum 
controle e tem as questões do mundo real. Isso 
atinge a universalidade das pessoas no país e eu 
vou pegar, por exemplo, o caso do namorado da 
minha neta, que a avó faleceu e ele não 
consegue entrar em Portugal, porque Portugal 
não permite que ele entre sem vacina. 
 E o Brasil só tem perspectiva... Estou 
repetindo assim o que eu ouvi. Eu praticamente 
não assisto televisão há quase quinze anos, mas, 
de vez em quando está passando em algum 
lugar, a tevê está ligada e você ouve. Então, o 
ministro deu uma entrevista prevendo para 
maio, é uma previsão. Não é assim: Estamos 
marcando para maio. Porque aí vêm outros 
debates, que as pessoas tendem a não 
compreender porque o Governo não se esforça 
para explicar. Pelo contrário.  É tipo assim: eu 
não vim explicar, eu vim complicar. Não é? 

Então, assim, nós já estamos assistindo 
rebeldia por parte de muitas pessoas. Por que 
os detentos vão receber e nós não? Então, 
assim, perde, perde o elo com a realidade, não 
consegue se lembrar que a contaminação é por 
causa da aglomeração. E a aglomeração, aí, 
assim, vem aqui, vamos imaginar que já temos 
vacina para um determinado grupo. Ora, os 
detentos recebem visita de seus parentes. Aí os 
parentes vão lá, visitam, contaminam e vêm 
aqui contaminar as demais pessoas. 

Então, assim, como eu disse, como você 
repetiu, é a incompetência. Não faz um 

planejamento e não explica à população por que 
está fazendo, por que precisa ser de 
determinada forma. É, assim, um tanto absurdo 
e trabalha muito, como em quase tudo nesse 
Governo, trabalha em cima da intolerância, do 
preconceito, para poder gerar uma política. 
Então, assim, é uma coisa muito perigosa e nós 
podemos passar aí um pouco de 2021 batendo 
cabeça. Batendo cabeça. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Exatamente! 

Exatamente, deputada. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Assim, tinha que anular tudo que eles fizeram 
até agora e retornar do zero. Do zero não, do 
que vocês... Ora, eu posso falar muita coisa 
sobre a política, eu posso falar muita coisa 
criança, porque eu sou mãe, sou avó, sou 
bisavó. Eu posso falar sobre... Mas eu não posso 
falar sobre doença, eu não sou especialista. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Sei. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Cada um tem a sua formação e presta um 
serviço à comunidade de acordo com o que 
pode. Então, assim, tem que respeitar vocês. É 
medieval, é medieval essa ideia de um 
pseudoconflito entre a ciência e a religião e 
outras coisas. Então, assim, precisava 
desmontar, em minha opinião, tudo que eles 
fizeram e começar do que vocês acumularam. E 
deixar vocês falarem, porque vocês sabem sobre 
o que vocês estão falando. Eles precisam ter a 
humildade de entender que eles não sabem 
nada sobre esse assunto. Eles não sabem nada. 
Eles só têm a autoridade do cargo, mas eles não 
dominam o mérito do problema.  

Então, eu queria que você comentasse 
um pouco sobre essa questão. Eu estou aqui no 
meu gabinete e o meu gabinete dá de frente 
para uma praia aqui, que não sei se é Ilha do 
Boi, eu não sei... Lotada a praia! Daqui eu tô 
vendo! 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – É triste. 
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A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Eu tô vendo daqui. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Por isso, né? Por 

isso Iriny, por isso deputada. Porque você tem 
um presidente que acaba sendo uma pessoa 
que desinforma a população. Não precisa usar 
máscara, tem que voltar ao trabalho, a 
pandemia está no finalzinho. Então, assim, são 
desinformações para as pessoas. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Exatamente. 
 
A SR.ª ETHEL MACIEL – E eu penso que, 

assim, a própria cerimônia de hoje, que eu ia 
falar, ela é muito simbólica, né? Você vê o 
presidente sem máscara, o ministro da saúde 
sem máscara, várias pessoas na cerimônia sem 
máscara, e aí você vê a entrada do Zé Gotinha, 
que é o nosso símbolo do Sistema Único de 
Saúde, do Programa Nacional de Imunização, o 
Zé Gotinha entrando de máscara. Então, assim, 
é um constrangimento. Você olha aquela cena, a 
foto oficial do Zé Gotinha de máscara, o 
presidente sem máscara, o ministro sem 
máscara. Então, assim, é algo... É surreal, 
porque não adianta o que você fala, a imagem 
fala muito mais, né? 

Então, assim, quanto mais tempo a gente 
demora para informar a população, mais os 
próprios agentes públicos vão desinformando. 
Então, nós estamos num momento muito difícil! 
Porque imagina que a humanidade fez este 
esforço gigante para que a gente tivesse em um 
ano uma vacina segura e eficaz. Isso nunca 
aconteceu na história porque a gente nunca 
estudou uma vacina dentro de uma pandemia, 
então só foi possível por causa disso. E aí, nós 
temos os próprios agentes públicos 
desacreditando, querendo colocar barreiras, 
que as pessoas assinem termo de 
responsabilidade. Ora, o artigo 196 da 
Constituição é bem claro, a saúde é um direito, 
o Estado tem que prover saúde. O Estado não 
pode passar responsabilidade para o indivíduo. 
A responsabilidade não é do indivíduo se 
alguma ação de efeito adverso surgir a partir da 
vacina. Quem tem que cuidar dele é o Estado. 

Então, isso não tem o menor sentido em 
nenhum lugar do mundo. 

Então, são questões extremamente 
sérias que nós estamos vivendo, de pessoas, 
como a deputada muito bem colocou, que 
desconhecem o assunto e que vão criando 
barreiras que não devem existir. Essas pessoas 
que pensam em um termo de consentimento, 
elas certamente nunca entraram numa sala de 
vacinação, numa unidade de saúde em qualquer 
lugar do Brasil, para saber que as salas são desse 
tamanho. Não tem como você fazer uma 
campanha, que tem uma fila de gente, um 
monte de gente para vacinar, aplicando o termo 
de responsabilidade pra dizer: Olha, você toma 
a vacina, se acontecer alguma coisa, a 
responsabilidade é sua! Isso não tem o menor 
sentido num produto que foi liberado pela 
Anvisa. 

Então, é isso deputada. É um momento 
complexo este que estamos vivendo. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– (Inaudível) 
 
A SR.ª  ETHEL MACIEL – Está sem som, 

deputada. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Complexo e perigoso. Este é o momento em 
que nós nos encontramos. Quando pensamos 
que vamos ter aí Natal, ano-novo... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Isso. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (IRINY LOPES - PT) - 

Aí você pensa, assim, janeiro vai ser um terror, 
né? 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Exatamente. 

Exatamente. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

- Porque nós vimos o que aquele feriadão de 
setembro provocou de consequências às 
pessoas. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Exatamente. 
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A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
- As pessoas (Inaudível), viajaram, foram a 
boates, foram não sei aonde, não sei aonde, não 
sei aonde. Então... E depois nós tivemos aquele 
crescimento. Porque havia um decréscimo e aí 
depois veio o crescimento, veio um aumento. 

Ethel, eu queria... Nós temos cinco 
pessoas que deixaram, por enquanto, aqui, não 
sei se vai chegar mais, que deixaram ou 
comentários ou perguntas. Eu não sei se você 
quer responder uma a uma, ou eu falo... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - De repente faz 

um grupo de perguntas, que aí fica mais fácil, 
porque, às vezes, uma tenha a ver com a outra. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

- Ok. 
O Silas Gonçalves, ele fez uma pergunta 

aqui, que eu, particularmente, não entendi 
direito, mas talvez você possa decifrar melhor. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Hum... hum. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

- Será que seria preciso adquirir uma cota - eu 
entendi aqui para alimentar a vacinação -, e essa 
cota ser mantida no Brasil? Essa é a pergunta do 
Silas. 

A Jaqueline Rocha, ela faz um 
comentário. Ela faz um comentário, ela não faz 
uma pergunta. Ela afirma que o Governo 
Bolsonaro não dá credibilidade à Ciência. Então, 
talvez, se você comentar essas duas... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Concordamos, 

não é Jaqueline? Concordamos. Eu concordo 
totalmente com a Jaqueline, tanto que a gente 
pode até comprovar com esses últimos 
acontecimentos. 

O Silas, não sei se eu entendi, 
exatamente, Silas, se você está falando daquele 
percentual de imunidade de rebanho, que a 
gente tem que atingir. No caso, para essa 
vacina, a gente está calculando que setenta por 
cento da população precisa ser imunizada, para 
que a gente garanta essa imunidade. Quer dizer, 
aqueles trinta por cento que não se vacinarem, 

eles estariam protegidos por esses setenta que 
se vacinaram. 

Não sei exatamente se é isso que você 
está falando ou se você está falando para a 
gente adquirir uma cota com os fabricantes de 
doses de vacinas, que também é uma 
necessidade. 

A gente, por enquanto, só tem essa da 
Pfizer. Desculpa, da AstraZeneca, que está 
negociada, com certeza, pelo Governo, em 
torno de cem milhões de doses. Cem milhões de 
doses, daria para vacinar cinquenta milhões de 
pessoas, pensando que, cada pessoa tem que 
tomar duas doses. E a gente tem a iniciativa 
Covacs, que é mais ou menos quarenta milhões 
de doses, que também daria para vacinar vinte 
milhões de pessoas. Não sei se é exatamente 
isso. Se não for, você coloca de novo.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Nós temos aqui, também, uma afirmação do 
Luiz Amilton Sabino, que disse que o 
negacionismo do Governo Bolsonaro é tão 
absurdo, que o presidente brinca com a saúde 
do povo. Isso aqui é uma afirmação. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Concordamos 

também, não é deputada! Concordamos com o 
Luiz Amilton. Até o próprio fato de ele falar para 
não usar máscara; depois, que todo mundo 
podia ir para rua, é uma gripezinha; e agora que 
está no finalzinho. São várias informações que 
vão deixando as pessoas muito confusas. E 
certamente colocou várias pessoas em risco. A 
pessoa não usa máscara porque o presidente 
falou que não é para usar máscara. Vai sair e vai 
se infectar. Então vai ser colocada em risco pela 
desinformação daquele que deveria informar.  
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Exatamente. Além do deboche. Primeiro ele 
diz que é uma gripezinha. E quando falou que 
está morrendo muita gente, ele disse: eu não 
sou coveiro. Isso é um deboche com a saúde dos 
brasileiros. 

O Silas voltou aqui. Vamos ver aqui o que 
ele colocou: O Governo de São Paulo está 
esperando os outros estados comprarem a 
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vacina. É uma informação de que o estado do 
Espírito Santo já deu entrada nas negociações.  
 

A SR.ª ETHEL MACIEL – Ah sim! Agora 
entendi. Essa cota é em relação a isso. Aí Silas, 
eu acho, essa é a minha opinião, baseada até 
naquilo que a gente viveu nos primeiros meses 
até agora... Nós temos um programa nacional 
de imunização que é reconhecido 
internacionalmente. É um programa de sucesso, 
é um programa que tem uma experiência e que 
sabe fazer campanha. Temos esse programa há 
mais de quarenta anos no Brasil e super bem 
sucedido. Nós não podemos deixar – e aí eu 
digo: nós sociedade – de eximir o Governo 
Federal de cumprir o papel dele. O papel dele é 
fazer a coordenação nacional. Se os 
governadores forem cada um, pelo desespero... 
E eu entendo, é um desespero porque você está 
vendo a inatividade do órgão, a demora, e os 
estados que estão ali vendo seus cidadãos que 
são mais próximos e que cobram mais, porque é 
onde acontece, é no município e no estado 
onde as coisas acontecem... 
Então têm pressa e querem essa vacina logo. E 
começaram a fazer essas negociações. Discordo 
disso. Acho que a gente deve evitar esse tipo de 
ação porque essa foi a mesma ação que a gente 
fez no primeiro semestre. O Governo Federal 
lavou as mãos e cada governador teve que se 
virar pensando em como comprar respirador, o 
que fazer, como comprar a EPI... Foi aquela 
confusão; cada estado tentando criar a sua 
estratégia para combater a pandemia em um 
país continental que devia ter coordenação 
nacional. E os governadores assumiram para si 
esse papel. Entendo, mas vimos no que deu: 
muita confusão, vários estados com muitas 
dificuldades... Os estados não têm situações 
fiscais semelhantes, então você cria e aprofunda 
a desigualdade.   

Então, hoje, se o estado do Espírito 
Santo tem dinheiro para comprar a vacina e 
outro estado não tem dinheiro para comprar 
vacina, é justo isso? É justo a gente deixar que a 
população brasileira fique à mercê da situação 
fiscal dos estados para comprar vacina? Acho 
isso um equívoco enorme que aprofundará as 
desigualdades sociais e, agora, o acesso à vacina 

no Brasil. Então a gente tem que cobrar isso 
para o Governo Federal. A verba foi liberada 
para que ele fizesse isso. A gente não pode 
deixá-lo fazer a mesma coisa que fez antes, que 
nem conseguiram gastar as verbas para o 
controle da pandemia e, aí, cada estado ficou 
tentando fazer o que conseguia. Então, isso está 
errado. A gente tem um programa e vamos 
precisar desse programa nacional, porque 
vamos ter vacinas de diferentes fabricantes no 
Brasil e é preciso que o programa coordene isso, 
porque quem tomar a primeira dose de um 
fabricante tem que tomar a segunda dose do 
mesmo fabricante. E, aí, se um estado tiver uma 
coisa, outro estado tiver outra, sem uma 
coordenação nacional, a gente pode ter 
problema de segurança encorpante.  

Então é isso, Silas. Uma pergunta 
pequena e uma resposta comprida. 
  

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Pois é! Você casualmente respondeu. A 
próxima pergunta seria exatamente essa. Vou 
até ler para você ver se quer acrescentar alguma 
coisa porque praticamente já respondeu a 
próxima pergunta, que é da Lena Azevedo.  

Quais problemas o País teria sem uma 
coordenação nacional da imunização - o Brasil 
que é referência mundial em vacinação em 
massa -, sem qualquer planejamento para a 
vacinação do coronavírus? 
  

A SR.ª ETHEL MACIEL - Lena, acho que 
até já respondi mesmo; né, deputada? E aí a 
gente tem que brigar pelo fortalecimento do 
programa nacional.  

O Congresso agora liberou muito 
dinheiro para que o Governo Federal possa 
fazer as negociações que precisam ser feitas. 
Porque não são só vacinas, né? São as seringas; 
é toda a rede de frio, que a gente fala que é 
onde a vacina vai ser armazenada... A gente têm 
pontos de armazenamento, por exemplo, o 
aeroporto de Guarulhos. Como que esse freezer 
vai estar lá? Porque não adianta a vacina chegar 
num lugar com a temperatura errada, pois a 
vacina não vai funcionar. Então tudo isso tem 
que ser muito bem coordenado e o Programa 
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Nacional de Imunização tem experiência e sabe 
como fazer isso.  

Agora, o que precisa é que os técnicos 
tenham a governabilidade para fazer o que eles 
sabem fazer, porque eles sabem. O problema é 
a interferência política que está acontecendo 
agora, né? Mas é isso, Lena, tem que ter 
coordenação nacional! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Tem também aqui... Você falou que já tem 
dinheiro. O Congresso Nacional liberou - se não 
me falha a memória, se a memória aqui não me 
trair -, inicialmente, um bi e novecentos milhões 
para começar o processo, para dar garantia. E 
tem essas questões dos insumos que as pessoas, 
às vezes, exatamente por falta de informação, 
não lembram que é necessário ter: 
armazenamento correto, técnicos, pessoas que 
possam manusear, tirar do avião, colocar na 
estocagem... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL - Exatamente! Na 

temperatura correta. Tudo isso é 
importantíssimo! 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Exatamente! O tempo máximo que ela pode 
ficar nessa transição, sair de um ambiente para 
entrar num outro. Tudo isso são questões 
absolutamente técnicas que qualificaram o 
Brasil como um expert, que tem bastante 
expertise nessa questão...  

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Exatamente! 

Exatamente!  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Então, esses técnicos estão inutilizados porque 
não lhes é dada nenhuma atribuição para 
poder...  

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Poder de 

decisão, não é, Iriny? Poder de decisão, não é? 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Exatamente! 
 

A SR.ª ETHEL MACIEL – São técnicos 
experientes, precisam de poder de decisão. 
Porque, se o técnico fala: Tenho que fazer isso. E 
o outro fala: Não, você não pode negociar ali 
porque aquele lá é adversário. Não, então tem 
que fazer isso. Não, você não pode fazer isso 
porque ali... Não tem como, não é? Quem 
entende do assunto tem que ter o poder de 
decisão para poder fazer as negociações, ver o 
que precisa. Então, evitar essa interferência 
política neste momento em que a gente precisa 
preservar vidas. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– É, isso nos remete a outro debate, que acho 
que foi, talvez, o calcanhar de Aquiles, que 
permitiu o golpe de 2016, que foi o 
republicanismo efetivo exercido pelo ex-
presidente Lula e pela ex-presidenta Dilma.  

Então, não quero saber se é o PSDB ou se 
é o DEM, que está governando tal município ou 
tal... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Exatamente! 

Exatamente! 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Por mais importância que essas pessoas 
tenham, elas não são mais importantes do que a 
população. Então, não estamos vivendo nem o 
período democrático e muito menos o 
republicano. Então, vale mais os interesse da 
luta política do que os interesses da população. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – É, infelizmente. 

Infelizmente... 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– É lamentável. 
 
A SR.ª ETHEL MACIEL – É lamentável, 

mas é isso.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– É lamentável e amedrontador, porque, por 
exemplo, vou sempre escutar a minha família... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Iriny! Iriny! Vou 

fazer uma provocação aqui, até porque você 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380031003000320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, terça-feira, 22 de dezembro de 2020 Diário do Poder Legislativo - 27 

esteve num lugar muito importante para nós 
mulheres, não é? Você nos representou muito 
bem. E fico sempre com essa pergunta; aquela 
pergunta que fica: e se Bolsonaro fosse mulher, 
ele já teria sofrido um impeachment por qual 
das muitas coisas que foram feitas?  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Olha, vivemos em um país machista, misógino, 
e assistimos a esses absurdos que foram feitos 
contra a ex-presidenta Dilma, que foi deposta 
sem crime.  

Se o Bolsonaro fosse uma mulher, ele já 
teria sido impeachmado, primeiro, pela 
inequívoca relação com as milícias do Rio de 
Janeiro, e os indícios fortíssimos de como essas 
milícias tiveram papel no homicídio da Marielle. 
Depois veio todo o esquema de rachadinhas, em 
que aparece a mulher dele com os cheques, 
com o chofer, com o motorista. Depois, nós 
tivemos a clareza, também inequívoca, das 
ilegalidades cometidas no processo eleitoral. 
Seria suficiente para anular e chamar novas 
eleições. E provocadas por ele essas 
ilegalidades.  

 E agora, por último, tem essa questão da 
Abin, que nos envergonha internacionalmente 
até a medula, porque o presidente da República 
usar um órgão da instituição executiva, de um 
Poder – nós temos três Poderes. Usar a Abin 
para proteger os seus filhos, especialmente o 
senador Flávio, de ser processado, isso é a 
quebra total de todas as regras – de todas as 
regras! – para que a gente tenha um país, 
vamos dizer, minimamente equilibrado, onde 
você tem uma perspectiva de crescimento, de 
investimento que possa trazer melhorias 
efetivas nas condições de vida das pessoas, 
redução de desemprego, investimento na 
educação. Essas barbaridades que foram ditas 
pela base do Bolsonaro contra o Fundeb, que foi 
uma conquista na luta especialmente da 
categoria de professores, mas teve a 
participação de outras categorias e teve uma 
intensa participação de pais e alunos. Agora faz 
um acordo para aprovar e depois… 
 Olha, Ethel, se ele fosse mulher ele já 
teria ido para as cucuias. Sabe? Tinha ido caçar 
coquinho há muito tempo. Há muito tempo!  

 
 A SR.ª ETHEL MACIEL – É muito louco 
isso. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Nós temos uma pessoa completamente 
desvairada conduzindo duzentos milhões de 
pessoas, duzentos e cinco milhões de pessoas. 
(Inaudível) E que está causando tudo que 
estamos vendo. Enfim, a fome… (Inaudível)  
 Além de ter quebrado praticamente 
todos os nossos direitos, alguns inclusive que já 
tinham praticamente um século de conquista – 
um século! – e foram dinamitados naquele 
Congresso que está, na sua maioria – não vamos 
generalizar – de costas para o povo e voltado 
para o presidente.  
 Um minutinho que eu vou pedir um 
socorro aqui. Só um minutinho! (Pausa) 
 Essa questão da fome, essa questão da 
fome, a gente voltar para o Mapa da Fome. E 
agora, não só voltamos para o Mapa da Fome, 
como, a partir da pandemia, que afetou 
profundamente a economia, não tinha como ser 
diferente, nós vemos as pessoas como não 
víamos há muito tempo. Famílias inteiras 
batendo na porta da casa da gente, pedindo 
comida. 
 Além de um impeachment, se ele fosse 
mulher, talvez se ele fosse mulher, há várias 
coisas que ele não teria cometido. Certo? Talvez 
tivesse mais atenção e mais sensibilidade com 
determinadas coisas. 
 
 A SR.ª ETHEL MACIEL – É verdade! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Voltando aqui, Ethel, o Adolfo Oleari, uma eu 
tenho certeza que você já respondeu, mas eu 
vou ler de qualquer forma, ele coloca duas 
questões aqui. Essa primeira eu acho que você 
já respondeu. 
 Pelo que eu entendi, não há nenhuma 
clareza acerca do início da distribuição da 
vacina. O que falta realmente para que o 
Espírito Santo, por exemplo, inicie um plano de 
vacinação com a Coronavac? Você já comentou 
isso, mas talvez lembrá-los do que você falou. 
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 E o Adolfo também coloca a questão: se 
a negligência do Governo Federal se mantiver, 
os estados não podem se endividar para 
oferecer vacina para a população? Essas são as 
duas questões que o Adolfo Oleari coloca para 
nós. 
 
 A SR.ª ETHEL MACIEL – Então, Adolfo, o 
que eu acho que está mais próximo da gente é a 
Coronavac. Pela informação deles, eles vão 
entrar com o pedido na Anvisa na semana que 
vem. E a Anvisa aí teria, teoricamente, alguns 
uns dias para fazer essa liberação. A gente 
espera que seja rápido e que isso também não 
tenha nenhum uso político. Essa é uma grande 
preocupação no momento. Porque, 
infelizmente, essa liberação pode ficar sendo, 
vamos dizer assim, postergada por questões 
políticas. Então, isso seria muito ruim. 
 E os estados, não é que eles não possam 
se endividar para comprar a vacina; é que nós 
isentaríamos, vamos dizer assim, o Governo 
Federal de cumprir com o papel dele. E nós 
deixaríamos o presidente, vamos dizer assim, 
numa posição muito confortável para dizer 
contra as campanhas de vacinação. Então, nós 
precisamos comprometer o Governo Federal 
nessa ação. A gente já está vendo aí, por todas 
as outras coisas que aconteceram, as chances da 
gente não obter uma cobertura que a gente 
precisa. Ela vai ser grande, não é? Nós estamos 
numa distopia tão grande que no dia que o 
Governo lança a Campanha Nacional de 
Nacional de Vacinação contra a Covid-19, os 
trending topics no Twitter são Eu não vou me 
vacinar. Entendeu? Percebem? A gente está 
numa guerra de narrativas muito grande. O 
plano é lançado um dia depois que o presidente 
vai a rede nacional, numa emissora de televisão, 
dizer que ele não vai tomar vacina. É muito 
grave isso. É muito grave. Enquanto em outros 
países, os líderes estão dando o exemplo, estão 
se unindo para tomar a vacina. 
 Você vê, por exemplo, nos Estados 
Unidos, todos os ex-presidentes vivos já estão 
se unindo, vão tomar a vacina para darem o 
exemplo, entendeu? 
 Imagina a gente ouvir isso de um líder. 
Ele não é uma pessoa qualquer, ele não é uma 

pessoa que pode dizer na esquina da casa que 
não vai tomar vacina. Ele é o presidente deste 
país e o que ele diz, ele tem que ter 
responsabilidade com isso. 
 Então é muito grave esse momento que 
a gente está vivendo. Muito, muito, muito 
grave. E a gente precisa comprometer esse 
Governo com isso, porque senão ele vai minar, 
como ele fez com todos os outros estados até 
agora, tudo que aconteceu com relação aos 
governadores, tensionando, as medidas que 
foram tomadas. Que momento, não é? Que 
momento! (Pausa) 
 Você está sem, o microfone desligado, 
Iriny. (Pausa) 
 Microfone ainda está desligado, Iriny. 
(Pausa) 
 Seu microfone está ainda... Isso. Agora 
deu. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Eu ia começando a comentar uma questão 
que eu não concluí por causa da provocação que 
você fez sobre a questão das mulheres. Eu fico 
aqui pensando na minha família. 
 Até hoje tivemos eu, o meu esposo e a 
minha filha, uma das minhas filhas, e eu temo 
pelos demais, pelos outros filhos, pelos meus 
sobrinhos, meus irmãos. Será que as pessoas só 
vão entender a gravidade disso quando 
acontecer na família delas? 
 Agora eu também saio um pouco da 
questão da responsabilidade do Estado e desse, 
não tem outro nome, é um genocida. Tanto é 
que o processo contra ele na OEA começou a 
tramitar, crimes contra a humanidade. 
 Então ele brinca, abusa e debocha da 
população brasileira, mas ele esquece que nós – 
nós, que estou falando, são gerações e gerações 
e gerações antes de nós, a nossa geração e as 
novas gerações – temos lutado ao longo dos 
séculos para construir um mundo civilizado. 
 
 A SR.ª ETHEL MACIEL – Sim. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Civilização. Nem estamos… 
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 A SR.ª ETHEL MACIEL – A gente só está 
pedindo civilidade; a gente não está pedindo 
muita coisa, não. É só o básico. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– É o básico do básico do básico! E foi com 
muito custo que nós chegamos, muitas guerras, 
muitos desentendimentos, muitas disputas para 
a gente chegar ao ponto que nós chegamos, e 

olha que o mundo ainda está muito longe de 
ser um mundo igualitário, solidário, tudo 
aquilo e aquelas questões que são 
fundamentais. É a espinha dorsal de um 
mundo que traga dignidade e felicidade para 
as pessoas. 

Ele brinca, mas essas lutas que nós 
fizemos nos trouxeram, também, alguns 
frutos. E ele, eu espero que seja punido à 
altura. Cento e trinta e dois mil mortos, 
milhões de contaminados e uma ausência de 
um plano quando, praticamente todos os 
outros países do mundo já iniciaram o seu 
processo de vacinação, ou tiveram...  

Todo mundo fala que a África é 
ignorante, a África é pobre. Foi uma das 
menores incidências de contaminação que 
ocorreram, por medidas que os governos 
locais foram adotando. 

Essa empáfia, essa maneira 
autoritária de ver e de fazer as coisas 
custará caro a ele. Custará mais caro ainda à 
população. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Com certeza. 

É triste isso, mas é verdade. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 

PT) – É lamentável que o Brasil tenha 
chegado ao fundo do poço. Mas eu sou uma 
pessoa que tenho esperanças. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Eu também! 

Sou otimista!  
Iriny, eu vou precisar me despedir de 

vocês, porque eu vou ter agora outro 
evento. A gente está correndo hoje de um 

lado para o outro por causa desse 
lançamento do Plano, para poder esclarecer. 

Mas assim, somos otimistas! Né, 
Iriny? Para falar se eu acredito, eu acho que 
a gente tem que cobrar. Nós fizemos esses 
dias, cobrando o Governo por esse plano, 
apontando críticas. Eu acho que a gente tem 
que fazer isso, porque é assim que a gente 
vai aperfeiçoar, para que a gente tenha um 
melhor plano. Eu confio muito no Programa 
Nacional de Imunização, e acredito que a 
gente vai conseguir. E também com apoio 
dos governadores, para que o Governo 
Federal possa eliminar essas questões de 
polarização política que, nesse momento, só 
atrapalham. A gente precisa de uma trégua 
para resolver esse problema das vacinas. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 

PT) – Olha, Ethel, eu compreendo e fico até 
feliz que você precise nos abandonar, 
embora a conversa esteja sendo de altíssimo 
nível e muito informativa para a nossa 
população, e esse é o objetivo da nossa 
jornada de Direitos Humanos. Mas eu fico 
feliz, porque tem outras pessoas também 
promovendo debates e te levando para 
falar! 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Sim. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 

PT) – Então, assim, a multiplicação das 
informações pode nos ajudar muito. 

Eu quero agradecer profundamente a 
você por ter aberto a sua agenda num dia 
tão apertado para estar aqui, conosco, para 
uma conversa tão... 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – É um prazer. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 

PT) – Não é? É uma conversa tão 
elucidadora, tão preciosa para o nosso povo 
e para o nosso querido Espírito Santo. 
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O nosso gabinete está aberto para as 
questões que você quiser trazer para o 
debate aqui. Eu me sinto, claro, muito à 
vontade para voltar a te convidar para 
outras questões, outros debates a qualquer 
momento, porque você sempre tem muita 
disposição de ajudar. Muito obrigada. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Pode contar 

comigo, deputada. Pode contar comigo, tá? 
É um prazer estar aqui com você, sempre.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 

PT) – Um beijo e um bom trabalho para 
você. 

 
A SR.ª ETHEL MACIEL – Obrigada! 

Tchau. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 

– Tchau. 
Bom, gente, para quem acompanhou a 

abertura dessa etapa do nosso webnário, da 
nossa jornada sobre direitos humanos, nós 
tivemos um problema técnico com o vídeo 
enviado pelo Marcio Pochmann. A TI da 
Assembleia Legislativa vai fazer uma última 
tentativa de fazer rodar o vídeo. Depois, nós 
vamos, se for o caso, recolher e enviar para o 
Marcio todas as perguntas que vierem 
acompanhadas do devido e-mail de cada pessoa 
que fizer a pergunta. 

Então, eu peço a Lara para ver se nós 
conseguimos, dessa vez, ouvir o professor 
Marcio Pochmann. (Pausa) 

 
  (É exibido o vídeo) 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – 
PT) – Bom pessoal, eu quero agradecer 
profundamente à Lara e equipe que está 
trabalhando com ela, que fez um grande 
esforço para que a gente pudesse ter acesso 
com áudio e vídeo em boas condições para 
entender toda a exposição do Marcio 

Pochmann, mas por questões técnicas não 
se conseguiu. 

Volto a registrar que ele não está 
presente no estado para esse debate porque 
aconteceu um problema de saúde com o 
filho dele e ele não pôde estar aqui. Peço mil 
desculpas a todas as pessoas que nos 
acompanharam até agora, na expectativa de 
ouvir a intervenção do Marcio Pochmann. 
Procuraremos meios de utilizar esse vídeo. 
Vamos disponibilizá-lo de alguma forma nas 
redes sociais para que as pessoas tenham 
acesso às informações e às opiniões que o 
Marcio Pochmann colocou. Mas, 
infelizmente neste momento - com todo 
esforço, que volto a agradecer, do pessoal 
da TI, coordenados pela Lara, fez - não nos 
foi possível garantir a veiculação do vídeo. 

Com isso, encerro esse webnário 
agradecendo muito a todos e a todas que nos 
acompanharam, que foram parceiros. Aqui 
quero resgatar a parceria do Conselho Estadual 
de Direitos Humanos, dos nossos convidados e 
convidadas que vieram e participaram conosco 
de todas essas etapas, de todas as mesas, que 
foram riquíssimas e que enriqueceram bastante 
a reflexão sobre o momento que estamos 
vivendo, a que violações de Direitos Humanos 
estamos assistindo e como nós podemos fazer, 
tomar iniciativas, estabelecer parcerias para 
superá-las. 

 
Agradeço profundamente a todos e a 

todas. 
 
Encerro aqui lembrando que nós sempre 

teremos atividades sobre o tema de Direitos 
Humanos porque hoje Direitos Humanos se 
refere a praticamente tudo: Direito Ambiental, 
direito à comunicação, direito à alimentação, 
direito à moradia. Direitos Humanos hoje é falar 
de dignidade das pessoas. 

Muito obrigada. Um grande abraço. Que 
continuemos todos nós firmes na luta. 

 

 (Está encerrada a reunião) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380031003000320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380031003000320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



 

 
 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 

 

SECRETARIA-GERAL 
 

 
Diretor-Geral 

 

CARLOS EDUARDO CASA GRANDE 
Secretário-Geral da Mesa 

 

RAFAEL HENRIQUE GUIMARÃES TEIXEIRA DE FREITAS 
Procurador-Geral 

 

MARCUS VINICIUS SOUZA COELHO 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

MARGÔ DEVOS MARTIN 
Secretária de Comunicação Social 

 

 
Chefe de Comunicação Social da Presidência 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral 

 

RICARDO BENETTI FERNANDES MOÇA 
Subprocurador-Geral 

 

DIRETORIAS LEGISLATIVAS 
 

PEDRO HENRIQUE SANTOS BARBOSA 
Diretor das Comissões Parlamentares 

 

MARCUS FARDIN DE AGUIAR 
Diretor de Processo Legislativo 

 

WANDERSON MELGAÇO MACEDO 
Diretor de Redação 

 

JOSÉ ARIMATHEA CAMPOS GOMES 
Diretor da Procuradoria 

 

OZIEL DOS SANTOS ANDRADE 
Diretor de Taquigrafia Parlamentar 

 

DORIMAR MANDATTO 
Diretor de Tecnologia da Informação 

 

ERYKA DA SILVA CORTELETTI 
Diretora de Documentação e Informação 

 

JOSÉ ROBERTO SILVA HERNANDES 
Diretor da Consultoria Temática 

 

LUIZ ANTONIO ROMEIRO IANNUZZI 
Diretor de Infraestrutura e Logística 

 

SANDRO FERREIRA DA SILVA 

Diretor de Segurança Legislativa 
 

JANAÍNA DO NASCIMENTO VALOIS 
Diretora de Finanças 

 

RAFAEL NUNES CORREA 
Diretor de Controle Interno 

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380031003000320030003A00540052004100, Documento assinado 

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


	CAPA DIR para  02.10.2020_ok.pdf
	CAPA DIR para  06.07.2020.pdf
	DPL______01.07.2020.pdf
	CAPA DIR para  16.06.2020.pdf
	CAPA DIR CORRIGIDA  para  08.06.2020.pdf
	CAPA DIR para  06.01.2020.pdf
	CAPA DIR para  06.09.2019.pdf
	CAPA DIR para  19.02.2019.pdf
	Sem titulo






	CAPA CONTRA   06.01.2020.pdf
	CAPA DIR para  06.01.2020.pdf
	CAPA DIR para  06.09.2019.pdf
	CAPA DIR para  19.02.2019.pdf
	Sem titulo







		2020-12-22T15:42:49-0300




