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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.017 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a ASSOCIAÇÃO PROJETO ESPERANÇA 

PORTO DE SANTANA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Associação Projeto 
Esperança Porto de Santana. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.018 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DE 
PESSOAS COM SÍNDROME DE DOWN DE 

CARIACICA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 

Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Associação de Pais e 
Amigos de Pessoas com Síndrome de Down de 
Cariacica. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.019 

 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a VERA LÚCIA DE BACKER 

WANDERMUREM 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Vera Lúcia de Backer 
Wandermurem. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.020 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a LEANDRO XAVIER MARTINS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Leandro Xavier 
Martins. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.021 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a FERNANDO VIEIRA DE SOUZA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Fernando Vieira de 
Souza. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.022 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a ROMÁRIO BATISTA VIEIRA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Romário Batista 
Vieira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.023 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a EVANILDO JOSÉ SANCIO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
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Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Evanildo José 
Sancio. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.024 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a GILSON DANIEL BATISTA. 
 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Gilson Daniel Batista. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.025 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a FERNANDO MILANEZZI 

SANTÓRIO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Fernando Milanezzi 
Santório. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.026 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a MANOEL MESSIAS DONATO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Manoel Messias 
Donato. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.027 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a MARCELO MIRANDA MORAES. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Marcelo Miranda 
Moraes. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.028 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a LUCIANO PEREIRA VENTURA. 

 

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

Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Luciano Pereira 
Ventura. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.029 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a JOSIAS MÁRIO DA VITÓRIA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Josias Mário da 
Vitória. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.030 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a FERNANDA SIQUEIRA SUSSAI 
MILANESE. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Fernanda Siqueira 
Sussai Milanese. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.031 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a CHRISTIANO SPADETTO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Christiano 
Spadetto. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.032 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a JOÃO PAULO SCHETTINO MINETI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a João Paulo 
Schettino Mineti. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.033 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a JOCENEI MARCONCINI 
CASTELARI. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Jocenei Marconcini 
Castelari. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 

de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 7.034 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a DORLEI FONTÃO DA CRUZ. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Dorlei Fontão da 
Cruz. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.035 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a SÉRGIO FARIAS FONSECA. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Sérgio Farias 
Fonseca. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.036 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a CLEUDENIR JOSÉ DE CARVALHO 

NETO. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
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17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Cleudenir José de 
Carvalho Neto. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.037 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a FABRÍCIO PETRI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Fabrício Petri. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 

agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.038 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a MARCOS LUIZ JAUHAR. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Marcos Luiz 
Jauhar. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.039 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a LEVI MARQUES DE SOUZA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Levi Marques de 
Souza. 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.040 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a VICTOR GAROZI LINHALIS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Victor Garozi 
Linhalis. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.041 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a WANDERSON BORGHARDT BUENO. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 

XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Wanderson 
Borghardt Bueno. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.042 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a ARNALDO BORGO FILHO. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 17, 
XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e pela 
Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada pelas 
Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 de 
03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Arnaldo Borgo Filho. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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RESOLUÇÃO Nº 7.043 
 

Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 
Balestrero” a WAGNNER DE LIMA ZANON. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Wagnner de Lima 
Zanon. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.044 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a JORGE LUIZ POTRATZ. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Jorge Luiz Potratz. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.046 

 
Admite na Ordem do Mérito “Domingos 

Martins” DIONE DE NADAI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 alterada pela Resolução nº 
6.979, de 08.06.2021 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, alterada pela Resolução 
nº  6.978, de 08.06.2021 promulga a seguinte 
Resolução: 
 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Oficial” Dione de Nadai, 
concedendo-lhe as insígnias e o Diploma do 
respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de agosto de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.047 
 

Concede Comenda de Mérito Jornalístico “João 
Pereira dos Santos” a JOÃO CARLOS PEDROSA 

DA FONSECA. 
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A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução nº 2.257, de 20.08.2005, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda de Mérito 
Jornalistico “João Pereira dos Santos” a João 
Carlos Pedrosa da Fonseca. 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

 

RESOLUÇÃO Nº 7.049 
 

Concede Medalha “Carlos Fernando Monteiro 
Lindenberg” a LETICIA PAOLIELLO LINDENBERG. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.497, de 18.12.2007, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha “Carlos 
Fernando Monteiro Lindenberg” a Leticia 
Paoliello Lindenberg. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 

de agosto de 2021. 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.050 

 
Concede Comenda do Mérito Agrícola a 

RODRIGO DA SILVA DIAS. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 5.247, de 05.12.2017, promulga 
a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Agrícola a Rodrigo da Silva Dias. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.051 

 
Concede Comenda “Monsenhor Rômulo Neves 

Balestrero” a PABLO ALVES PEREIRA. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009 e 
pela Resolução 2.688, de 1º.9.2009, alterada 
pelas Resoluções nº 2.940 de 13.4.2011 e 3.589 
de 03.12.2013 promulga a seguinte Resolução: 
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Art. 1º Fica concedida a Comenda “Monsenhor 
Rômulo Neves Balestrero” a Pablo Alves 
Pereira. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

FRENTE PARLAMENTAR BRASIL – ES - CHINA 

 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado Dr. RAFAEL 
FAVATTO 
LOCAL: Plenário “Dirceu Cardoso” 
DATA: 10/09/2021 
DIA DA SEMANA: Sexta-feira 
HORÁRIO: 14 horas 
 

PAUTA DA FRENTE PARLAMENTAR BRASIL – 
ESPÍRITO SANTO - CHINA 

 

1 – EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
2 – COMUNICAÇÕES: 

 
Tema da reunião: “As relações comerciais e de 
negócios bilaterais Brasil – China, no que tange 
ao Espírito Santo”.  

 
3 – CONVIDADOS: 

 
Evair Vieira de Melo – Deputado Federal; 

Greyce de Queiroz Elias – Deputada Federal; 

 
José Carlos Rizk Filho – Presidente da OAB do 
Espírito Santo; 
 
Thomas Law – Presidente do Instituto 
Sociocultural Brasil China – IBRACHINA e 
Presidente da Coordenação das Relações 
Bilaterais Brasil- China na OAB Nacional; 
 
Sóstenes Marchezine – Vice-Presidente da 
Coordenação das Relações Bilaterais Brasil – 
China na OAB Nacional; 
José Carlos Ceolin Júnior - Coordenador 
Estadual da Coordenação das Relações Bilaterais 
Brasil – China no Estado do ES; 
Deyvid Pereira – Servidor Público (Câmara dos 
Deputados). 

 
 

(*) FRENTE PARLAMENTAR DAS PARCERIAS 
PÚBLICO E PRIVADAS  

 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
SECRETÁRIO EXECUTIVO: Deputado RENZO 
VASCONCELOS 
LOCAL: Reunião Virtual “On-Line” 
DATA: 01.09.21 
DIA DA SEMANA: Quarta-feira 
HORÁRIO: 12h e 30 min  

 
 

PAUTA DA REUNIÃO DA FRENTE 
PARLAMENTAR DAS PARCERIAS PÚBLICAS E 

PRIVADAS. 
 

1 – EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período.  

 
2 – COMUNICAÇÕES: 

 
Tema da reunião: “Reunião de 
acompanhamento dos trabalhos de revitalização 
da Avenida Abido Saadi e do Contorno de 
Jacaraípe”. 
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3 – CONVIDADOS: 
 

- Membros da Comissão de Fiscalização das 
Obras da Avenida Abido Saadi e do Contorno de 
Jacaraípe; 
- Instituições Representativas. 
 

(*) Reproduzido por ter sido redigida com incorreções. 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1388 
 

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

 
CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir 

de 12/07/2021 (data da posse/exercício no 
novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus FLÁVIO DE 
ALMEIDA SANTOS, matrícula nº 208600, 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, referente aos 
períodos analisados: da Ales de 03/02/15 a 
31/12/18 e dos períodos averbados da SEAMA 
de 29/11/13 a 02/04/14 e da SEG de 04/04/14 a 
01/01/15 (anteriores à vigência da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020). 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1389 
 

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, GUSTAVO COUTO ANTUNES 
DA ROCHA, do cargo em comissão de Supervisor 
Geral de Gabinte de Representação 
Parlamentar, código SGGRP, do gabinete do 
Deputado Freitas, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
211673/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1390 

 
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, RICARDO SCHLENZ DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Marcos 
Madureira, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211671/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1391 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, CLEITON FERREIRA 
MONTEIRO, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa, a partir de 
31/08/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1392 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1266, 
publicado em 05/08/2021, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, ao 
servidor ALEXANDRE UHLIG DA SILVA, matrícula 
nº 209845-01, ocupante do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1393 
 

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, ERILDO AUGUSTO DA SILVA, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Freitas, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211670/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1394 

 
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, GUSTAVO COUTO ANTUNES DA 
ROCHA, para exercer o cargo em comissão de 
Coordenador Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, no 
gabinete do Deputado Freitas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
211674/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1395 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
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de 1994, ANNE RIBEIRO AGUIAR FAVORETO, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado 
Marcos Madureira, por solicitação do próprio 
Deputado, contida no processo nº 
211672/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1396 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, a servidora 
IZABELLA SOSSAI ALTOE, matrícula nº 206887-
05, ocupante do cargo em comissão de Técnico 
Junior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, indicado pelo 
Deputado Adilson Espindula, conforme processo 
administrativo nº 211617/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1397 
 

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

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
GUSTAVO COUTO ANTUNES DA ROCHA, 
matrícula nº 206013, ocupante do cargo em 
comissão de Coordenador Geral de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código CGGRP, 
indicado pelo Deputado Freitas, conforme 
processo administrativo nº 211675/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 
de agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1398 
 

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 9480/2021, 
requerimento de auxílio-saúde nº 242/2021, 
resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 ao servidor SAYMON DE 
OLIVEIRA VEIGA, matrícula 210455, ocupante do 
cargo em comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 31 de 
agosto de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1399 
 

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

Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre 
os vencimentos, na forma do artigo 3º, 
Parágrafo Único do Ato nº 1.442, publicado em 
29/10/2010, ao servidor GUILHERME RIBEIRO 
DE SOUZA LIMA matrícula 209591-05, ocupante 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, que se encontra no 
efetivo exercício das funções de direção de 
veículos indicado pela Supervisão de Transporte 
e Logística. 
 

Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o 
responsável exclusivo por informar a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 
regularidade de sua habilitação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 01 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

PORTARIA Nº 586 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 

TORNAR INSUBSISTENTE, os Resumos de 
Contrato de Complementação Educacional, 
publicado em 26/08/2021, que contratou as 
estagiárias CLARISSA ZANOTTI BOTELHO 

SILQUEIRA e ANA LUIZA DE ALMEIDA NEVES, 
por haver sido publicado com duplicidade.  
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

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

 

PORTARIA Nº 587 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora CLAUDIA MARÇAL RODRIGUES CRUZ, 
matricula 35409, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 90 (Noventa) dias, com 
início em 31/07/2021 e final em 28/10/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 588 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
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RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ELIANA SANTOS DE SOUZA, matricula 
201873, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 142, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início em 
09/08/2021 e final em 13/08/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 589 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora SCHEILA MARY ROSINDO, matricula 
208063, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 13 (Treze) dias, com início em 
23/08/2021 e final em 04/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
 Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 590 

 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ELIZABETH MIRANDA SIMOES, 
matricula 201440, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 18/08/2021 e final em 20/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria. 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 591 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora PATRICIA FERREGUETE DE MEIRA 
RANGEL, matricula 200755, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 20/08/2021 e final em 
20/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 592 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora DANIELY DA SILVA ROSSI DALVI, 
matricula 209002, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 18/08/2021 e final em 20/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 593 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora EMILIANE DELBONI DE FREITAS 
CALDEIRA, matricula 207533, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (Tres) 
dias, com início em 18/08/2021 e final em 
20/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 594 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora SCHIRLEY CRISTINA MOTTA OLIVEIRA 
DE CARVALHO, matricula 210265, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 142, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (Tres) 
dias, com início em 10/08/2021 e final em 
12/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 595 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor ADEILSON MINCHIO BROETTO, 
matricula 210363, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início 
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em 19/08/2021 e final em 20/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 596 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor GENECY ALVES HENRIQUE, matricula 
209953, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 15 (Quinze)dias, com início em 
08/08/2021 e final em 22/08/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

18 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

 Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 597 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MARILUCE SALAZAR BOGHI, matricula 
200885, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
20/08/2021 e final em 20/08/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 598 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor MARCOS VINICIUS PIMENTEL, 
matricula 208884, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois)dias, com início 
em 23/08/2021 e final em 24/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 599 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
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PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MYRIAN COSTA SCHULER, matricula 
207922, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início em 
23/08/2021 e final em 27/08/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
26 de agosto de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 600 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora EDNA DOS SANTOS DA SILVA, 
matricula 209493, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum)dia, com início 
em 17/08/2021 e final em 17/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 601 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor CLEITON FERREIRA MONTEIRO, 
matricula 207833, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco)dias, com início 
em 23/08/2021 e final em 27/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 602 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor VESPASIANO GOMES DE FARIAS, 
matricula 203155, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 09 (Nove)dias, com início 
em 23/08/2021 e final em 31/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de agosto de 2021. 
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TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 603 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MARISA DE OLIVEIRA PONTES 
MERCON, matricula 203324, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 05 
(Cinco) dias, com início em 16/08/2021 e final 
em 20/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

26 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 604 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora CLEANE ALAIDE DE OLIVEIRA 
MONTEIRO MANSK, matricula 206386, deste 
Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 (Dois) 

dias, com início em 26/08/2021 e final em 
27/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria  
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 605 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora LORENA NASCIMENTO DE CARLI 
SIMONASSE, matricula 210429, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 23/08/2021 e final em 
23/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 606 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
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ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor ANTONIO LUIZ NUNES LOURO, 
matricula 202614, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum)dia, com início 
em 23/08/2021 e final em 23/08/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

 
PORTARIA Nº 607 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora Maridalva Souza Del Fiume, matricula 
203954, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início em 
23/08/2021 e final em 27/08/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER  

Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 608 
 

 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, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANTIDADE 

DE DIAS 

201950-02 
ROBECY 
XIMENES 
JUNIOR 

2021 
08/08/2021 à 
06/09/2021 

01/09/2022 
à 

30/09/2022 
30 (trinta) 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 609 
 

 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, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares do 
servidor abaixo relacionado: 
 

MATRÍCULA SERVIDOR EXERCÍCIO 
PERÍODO 

MARCADO 
PERÍODO 

TRANSFERIDO 
QUANTIDADE DE DIAS 

204858-02 
ALEXANDR
E SANTOS 

DA PAIXAO 
2021 

03/08/2021 
à 

01/09/2021 

06/09/2022 
à 

05/10/2022 
30(trinta) 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 610 
 

 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, 
 

 SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares da servidora abaixo 
relacionada: 
 

Matrícula Servidora 
Exercíci

o 
Período 
marcado 

A partir 
de 

Marcar 
para 

Quantid
ade de 

dias 

209655-
02 

ALLYNE 
SILVA 

CORREIA 
2020 

19/08/2021 
à 

02/09/2021 

26/08/20
21 

13/10/2021 
à 

20/10/2021 
08(oito) 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 611 

 
 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 

207848-01 
BERNARD 
RIBEIRO 

MAGNAGO 
2021 

24/09/2021 à 
08/10/2021 

16/11/2021 à 
30/11/2021 

15(quinze) 

200747-01 
EDUARDO 

PEDRA REIS 
2021 

23/08/2021 à 
02/09/2021 de 
08/09/2021 à 
22/09/2021 

14/11/2022 à 
09/12/2022 

26(vinte 
seis) 

208301-01 
LUCAS 
FARIA 
ALVES 

2020 
18/01/2022 à 
28/01/2022 

16/11/2021 à 
26/11/2021 

11(onze) 

207944-01 

RAQUEL 
SALAROLI 

DE ARAUJO 
LUGAO 

2021 
03/03/2022 à 
17/03/2022 

10/09/2021 à 
24/09/2021 

15(quinze) 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, 
em 31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

PORTARIA Nº 612 
 

 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 

201902-02 
AUREA 

DEMONER 
BRANDAO 

2021 
16/09/2021 à 
30/09/2021 

15/10/2021 à 
29/10/2021 

15(quinze) 

209651-01 
FERNANDA 
OLIVEIRA 

DUTRA 
2021 

01/09/2021 à 
15/09/2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 

15(quinze) 

201161-02 

GERUSA 
AUXILIADOR
A ANGELI DA 

SILVA 

2021 
15/10/2021 à 
29/10/2021 

16/09/2021 à 
30/09/2021 

15(quinze) 

209732-01 
LETICIA 
BESSE 

ROBERTO 
2021 

01/09/2021 à 
15/09/2021 

02/03/2022 à 
16/03/2022 

15(quinze) 

209007-01 
LIGIA CUNHA 

BUZIN 
2021 

02/05/2022 à 
31/05/2022 

09/09/2021 à 
23/09/2021 de 
17/05/2022 à 
31/05/2022 

30(trinta) 

207908-01 
LUAN 

MAGALHAES 
ANTUNES 

2021 
17/01/2022 à 
15/02/2022 

13/10/2021 à 
11/11/2021 

30(trinta) 

209843-01 
MARIA 
ELVIRA 
BAZET 

2021 
01/09/2021 à 
30/09/2021 

03/01/2022 à 
01/02/2022 

30(trinta) 

209813-02 
SAVIO LIMA 

E SILVA 
2021 

01/09/2021 à 
30/09/2021 

23/09/2021 à 
07/10/2021 de 
01/07/2022 à 
15/07/2022 

30(trinta) 

210093-01 

VICTORIA 
LIMA DA 

SILVA 
FERNANDES 

2021 
16/11/2021 à 
30/11/2021 

17/03/2022 à 
31/03/2022 

15(quinze) 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO 5° TERMO ADITIVO AO 
CONTRATO N° 016/2017 

 

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, parágrafo único da Lei nº 8.666, de 21 de 
junho de 1993, torna pública a celebração do 
Termo Aditivo, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: DELTA AUTOMOTORES EIRELI. 
 
OBJETO: O objeto do presente TERMO ADITIVO 
é a prorrogação pelo prazo de 12 (doze) meses 
do CONTRATO Nº 016/2017, com início no dia 
04 de dezembro de 2021 e término no dia 03 de 
dezembro de 2022. 
 
VALOR: O valor do presente Termo Aditivo é de 

R$ 99.979,20 (noventa e nove mil, novecentos e 

setenta e nove reais e vinte centavos). 

 
VIGÊNCIA: O presente TERMO ADITIVO entra 
em vigor na data de 04 de dezembro de 2021 
até 03 de dezembro de 2022.  
 
PROCESSO: 210914. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em,  
30 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO 

AO CONTRATO EXTERNO  
N° 9912334992/2021  

 
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 
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna pública a celebração 
do Termo Aditivo ao Contrato, conforme 
descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: EMPRESA BRASILEIRA DE 
CORREIOS E TELEGRÁFOS. 
 
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por 
objeto a prorrogação da vigência do Contrato 
Original por mais 12 (doze) meses.  
 
VALOR: R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais). 
 
VIGÊNCIA: A vigência do CONTRATO terá início 
em 01/01/2022 e término em 31/12/2022. 
 
PROCESSO: 211151. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
30 de agosto de 2021.  

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 
RESUMO DO CONVÊNIO PARA CONSIGNAÇÃO 

DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO 
 
A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do Convênio, conforme descrito 
abaixo: 
 
CONVENIADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONSIGNATÁRIA: COOPERATIVA DE CRÉDITO 
SUL SERRANA DO ESPIRITO SANTO - SICOOB. 

 
OBJETO: O objeto deste convênio constitui-se 
de rotinas administrativas a serem observada 
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pelas CONSIGNATÁRIA E CONVENIADA, com 
vistas a atender as necessidades operacionais de 
débito na folha de pagamento do 
CONSIGNADOS, em decorrência de operações 
de crédito contratadas entre estes e a 
CONSIGNATÁRIA. 

 
VIGÊNCIA: O presente convênio vigorará pelo 
prazo de 36 (trinta e seis) meses, a partir de sua 
assinatura. 
 
PROCESSO: 210831. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
30 de agosto de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
AVISO DE LICITAÇÃO 

Processo n.º 211039/2021 
Pregão Eletrônico – Registro de Preços n° 

025/2021 

 
Objeto: contratação de empresa especializada 
em fornecimento de medalhas de 
homenagens, conforme especificações contidas 
no anexo I do edital. 
O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, menu “Compras e Licitações”, 
“Consulta a Licitações” e www.licitacoes-
e.com.br. 

A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 16/09/2021, às 
14h00min. 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 

Vitória/ES, 31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

Processo nº 201246/2020 
Pregão Eletrônico nº 022/2021 

Ata nº 017/2021 
 

Órgão gerenciador: Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
Compromitente: Pontal Distribuidora LTDA. 
Objeto: fornecimento, com entrega parcelada, 
de açúcar cristal. 
Valor Total: R$ 19.600,00 (dezenove mil e 
seiscentos reais). 
Vigência da ata: 01 (um) ano a partir do dia 
posterior à publicação. 
A ata encontra-se à disposição no site 
www.al.es.gov.br, links “Transparência”, menu 
“Compras e Licitações”, “Atas de Registro de 
Preços”. 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 31 de agosto de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 01.09.2021 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Audiência Pública Híbrida  Comissão de Finanças 

03h05 Reunião Ordinária Híbrida  Comissão de Agricultura 
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04h25  Audiência Pública Virtual  Comissão de Infraestrutura 

06h45 Reunião Ordinária Presencial Comissão de Educação 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os azeites de oliva 
extra virgem produzidos na região têm se destacado pelo frescor e pela 
qualidade 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará o tema transporte público. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias alternativas. 

09h00 Sessão Ordinária Híbrida (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

12h10 Reunião Ordinária (V) Comissão de Meio Ambiente  

13h00 Dedo de Prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance policial 
"Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros",pode ser conferido nesta 
edição do programa Dedo de Prosa.  

13h30 Parlamento Brasil Projeto em análise no congresso prevê suspensão de despejo e de remoção na 
pandemia. No Maranhão, plano de resíduos sólidos está sendo atualizado. No 
Senado, ideias de estudantes podem virar lei. E ainda, na Bahia, após 30 anos 
de silêncio, sinos das igrejas voltam a tocar 

14h00 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias alternativas 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Sessão Solene (V) Entrega da Comenda do Mérito Agrícola  

18h00 Com a Palavra Entrevistado desta edição do “Com a Palavra”, Alexandre Xambinho/PL é 
formado em Administração de empresas pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. É natural da serra onde foi vereador por duas vezes. Na Assembleia 
Legislativa esta no primeiro mandato de deputado estadual e é o mais jovem 
parlamentar da atual legislatura.  Nos 30 minutos de bate-papo, o deputado 
falou da atuação dele em uma das mais importantes comissões permanentes 
do parlamento Capixaba: a de Finanças. Ele também fala de Ciência e 
Tecnologia, bem como sobre os desafios de políticas públicas de lazer e 
educação para a Juventude e da necessidade de ampliar espaços para os jovens 
na política 

18h30 Dedo de Prosa O talento do jovem escritor capixaba Marcelo Felix, autor do romance policial 
"Martyn o detetive e o sumiço dos encrenqueiros",pode ser conferido nesta 
edição do programa Dedo de Prosa.  

19h00 Sessão Solene (V) Comenda da Ordem do Mérito Monsenhor Rômulo Neves Balestrero 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Entrevistado desta edição do “Com a Palavra”, Alexandre Xambinho/PL é 
formado em Administração de empresas pela Universidade Federal do Espírito 
Santo. É natural da serra onde foi vereador por duas vezes. Na Assembleia 
Legislativa esta no primeiro mandato de deputado estadual e é o mais jovem 
parlamentar da atual legislatura.  Nos 30 minutos de bate-papo, o deputado 
falou da atuação dele em uma das mais importantes comissões permanentes 
do parlamento Capixaba: a de Finanças. Ele também fala de Ciência e 
Tecnologia, bem como sobre os desafios de políticas públicas de lazer e 
educação para a Juventude e da necessidade de ampliar espaços para os jovens 
na política 

22h45 Sessão Ordinária Híbrida Trabalhos do Legislativo Estadual 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
DÉCIMA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 23 DE 
AGOSTO DE 2021.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Boa tarde a todos os colegas deputados! Boa 
tarde aos nossos servidores da Comissão de 
Finanças! Boa tarde a todos servidores da 
Assembleia Legislativa, bem como, a todos os 
telespectadores que nos assistem através das 
nossas mídias e através da TV Assembleia! 

Havendo número legal e invocando a 
proteção de Deus declaro abertos os trabalhos 
da Comissão de Finanças, para a décima quinta 
reunião ordinária, da terceira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura. 

Solicito à nossa secretária Rosa que faça 
a leitura das atas, acredito que são duas. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima quarta 
reunião ordinária, realizada no 
dia 09 de agosto de 2021, e da 
ata da quinta reunião 
extraordinária, realizada no dia 
16 de agosto de 2021) 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Coloco as atas em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Marcos Madureira?  
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Como lida. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como lida. 

Como vota o deputado Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação. 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Pela aprovação. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Pela aprovação. Como lida, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Pela aprovação; como lida. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? (Pausa) 
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
O deputado José Rocha Esmeraldo está 

votando pela aprovação da ata como lida. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? (Pausa) 
Também voto pela aprovação como lida. 
Já temos votos suficientes para a 

aprovação das duas atas. 
Ficam aprovadas como lidas. 
Solicito à Rosa que faça a leitura do 

Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
Ofício n.º 11/2021, do deputado 
Marcelo Santos. 
No uso de suas prerrogativas 
constitucionais e regimentais, vem 
justificar a V. Ex.ª sua ausência na 
reunião ordinária desta comissão do dia 
02/08/21. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício PRO n.º 240/2021, do presidente 
da Câmara Municipal de Anchieta, 
senhor Edson Vando de Souza, 
encaminhando Requerimento n.º 
76/2021, do vereador Robson Mattos 
dos Santos, ao presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
solicitando informações sobre a Emenda 
Parlamentar n.º 9.036/2016, para fins de 
fiscalização de seu objeto. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. E informamos que o número da emenda 
parlamentar que o senhor vereador Robson 
Mattos dos Santos, do município de Anchieta, 
mencionou no requerimento não consta da LOA, 
da Lei Orçamentária Anual de 2016, conforme 
pesquisa realizada no site da Transparência da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo e do Diário Oficial. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Ofício Interno n.º 118/2021, do 
deputado Adilson Espindula. 
No uso de suas prerrogativas 
constitucionais e regimentais, vem 
justificar a V. Ex.ª sua ausência na 
reunião ordinária do dia 09/08/21, 
devido a compromisso parlamentar. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Ofício n.º 106/2021, do deputado 
Alexandre Xambinho. 
Vem através deste, justificar sua 
ausência na reunião ordinária desta 
comissão, no dia 09 de agosto de 2021, 
tendo em vista que o mesmo 
encontrava-se em compromisso 
previamente agendado em Secretaria de 
Governo do Estado do Espírito Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Ofício Interno n.º 21/2021 - 
OF/SEFAZ/GABSEC N.º 307/2021, do 
secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando anexo o extrato do I 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo 
Invest-ES n.º 025/2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício Interno n.º 12/2021, referente ao 
Ofício n.º 03765/2021-3, do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, 
encaminhando o Relatório Trimestral de 
Atividades – 2.º trimestre de 2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Ofício Interno n.º 13/2021, referente ao 
Ofício n.º 03740/2021-3, do Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo, 
encaminhando Prestação de Contas 
referente ao mês de julho de 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 
  Deputado Emílio Mameri: PL n.º 
302/2019. 

Deputado Marcelo Santos: PL n.º 
488/2019. 

Deputado José Esmeraldo: PL n.º 
28/02019. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI N.º 742 /2019. 
Autor: Deputado Rafael Favatto. 
 
PROJETO DE LEI N.º 707 /2019. 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 
 
PROJETO DE LEI N.º 298/2019. 
Autora: Deputada Janete de Sá. 

 
PROJETO DE LEI N.º 298/2021. 
Autor: Deputado Emílio Mameri. 

 
PROJETO DE LEI N.º 274/2019.    
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Autor: Deputado Carlos Von. 
 
PROJETO DE LEI N.º 220/2019.   
Autora: Deputada Janete de Sá. 

 
 PROJETO DE LEI N.º 150/2020.  

Autor: Deputado Carlos Von. 
 
PROJETO DE LEI N.º 937/2019. 
Autor: Deputado Carlos Von. 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.º 

19/2015. 
Autor: Deputado Sergio Majeski. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, Rosa. 
Passamos, agora, para a Ordem do Dia. 
Na Ordem do Dia, temos alguns projetos 

temos alguns projetos para oferecer relatório. 
Temos projetos com o deputado Adilson 
Espindula, temos projetos com o deputado 
Emílio Mameri, com o deputado Alexandre 
Xambinho, não vejo o deputado Alexandre 
Xambinho ainda na sala, e com o deputado Dary 
Pagung. Eu também ainda não o vi na sala. E 
tem duas PECs para que eu possa relatar. 

Pergunto se o deputado Emílio e o 
deputado Adilson Espindula estão prontos para 
relatar. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Estou pronto, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Adilson? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Também estou pronto, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Vou relatar as duas PECs, e passamos a palavra 
para V. Ex.as, até ver se os outros colegas 

chegam para relatar os projetos que estão de 
posse deles. 

Passo a relatar primeiro a Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 04/2019, que tem 
como autor o deputado Fabrício Gandini e 
outros, que pretende ver acrescentado o art. 
91-A à Constituição Estadual, para instituir a 
obrigatoriedade de elaboração e cumprimento 
do Plano de Metas pelo Poder Executivo 
Estadual, com base nas propostas apresentadas 
na campanha eleitoral. 

Então, o deputado Fabrício Gandini e 
outros parlamentares querem incluir um artigo 
na Constituição Estadual para determinar que o 
Poder Executivo cumpra o Plano de Metas 
estabelecido nas campanhas eleitorais. Ocorre, 
conforme já mencionado e esclarecido, o que 
pretende o deputado Fabrício Gandini e outros, 
a Constituição da República, no seu art. 165, § 
1.º, já normatizou a forma expressa que o chefe 
do Poder Executivo apresentaria as metas de 
Governo da administração, indicando os meios 
para a implementação das políticas públicas, 
bem como orientando tacitamente... (Pausa) 

Deputado Emílio, desliga para nós o 
microfone, por favor. 

Então, vou repetir, a Constituição da 
República, no seu art. 165, § 1.º, já normatizou a 
forma expressa que o chefe do Poder Executivo 
apresentaria as metas de Governo da 
administração, indicando os meios para a 
implementação das políticas públicas, bem 
como orientando tacitamente as ações do 
Estado para consecução dos objetivos 
pretendidos, qual seja no PPA, no Plano 
Plurianual, de iniciativa do próprio Poder 
Executivo, votando posteriormente pelo Poder 
Legislativo. 

Então, já está preceituado na 
Constituição da República, no art. 165, § 1.º, o 
que pretende o deputado Gandini e outros. 
Nesse mesmo sentido, a Procuradoria da 
Assembleia Legislativa deu um parecer pela 
inconstitucionalidade da proposta, uma vez que 
está restringindo o planejamento administrativo 
do governador a quem cabe exercer 
privativamente a direção superior da 
administração púbica estadual, dispondo sua 
organização e funcionamento. 
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Nesse sentido e seguindo a orientação 
técnica da nossa Procuradoria, meu relatório é 
pelo indeferimento da proposta, votando pela 
rejeição. A Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas é pela rejeição da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 04/2019, de iniciativa do 
excelentíssimo senhor deputado Fabrício 
Gandini e outros. É o relatório.  

Coloco o relatório em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, eu 

colho os votos. Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relatório, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Acompanho o voto do relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa)  

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa) 

O deputado José Rocha Esmeraldo vota 
com o relator. Ele deve estar no trânsito com 
alguma impossibilidade e está mandando 
mensagem aqui de que vota com o relator.  

Eu consulto o procurador se eu valido a 
votação do deputado José Rocha Esmeraldo. Dr. 
Merçon? 

 
O SR. GUSTAVO MERÇON – Pode validar, 

sim, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Então está validado o voto do deputado José 
Esmeraldo. 

Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? Eu percebo que está on-line, está na 
sala, mas eu não consigo ouvi-lo. (Pausa) 

Nós já temos votos suficientes para 
aprovar o relatório. Fica rejeitada a matéria do 
deputado Fabrício Gandini e outros. 

Sigo relatando e passo a relatar uma 
proposta de emenda constitucional, agora do 
deputado Sergio Majeski e outros. 

O deputado e outros pretendem 
acrescentar o artigo 153-A à Constituição do 
Estado do Espírito Santo, destinando a 
devolução espontânea de recursos financeiros 
do Poder Legislativo, do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e do Tribunal de Contas para 
a educação. E é muito claro no corpo da 
proposta que visa acrescentar o artigo n.º 153-
A, pelo deputado Sergio Majeski e outros, que a 
devolução dos recursos do Legislativo, 
Judiciário, do Ministério Público e outros seria 
exclusiva para a Educação. 

Depreende-se da justificativa da 
proposição a busca pela promoção e valorização 
da educação, através da ampliação dos 
investimentos destinados única e 
exclusivamente à educação no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 

Nota-se que os recursos que menciona 
serão oriundos de devolução espontânea. Nesse 
contexto, o projeto de lei em exame não vai ao 
encontro do princípio do interesse público, uma 
vez que direciona a destinação dos recursos 
devolvidos espontaneamente pelos Poderes 
apenas para a educação.  

A proposta tem um parecer técnico da 
Procuradoria pela inconstitucionalidade, tem 
um parecer da Comissão de Constituição e 
Justiça também pela inconstitucionalidade. 

Em que pese a boa iniciativa do 
deputado Sergio Majeski de cada vez mais 
valorizar a educação no âmbito do estado, não é 
constitucional que os recursos de devolução 
sejam exclusivos para o setor da educação, e 
fere também um princípio da constituição, 
limitando as prerrogativas do Governo do 
Estado.  

Por essas razões, o nosso parecer na 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é 
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pela rejeição da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2019, de autoria do 
deputado estadual Sergio Majeski e outros 
parlamentares. 

Eu coloco o parecer em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcos Madureira?  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Adilson Espindula? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Vota com o relator. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? Se já me escuta. (Pausa) 
A matéria tem cinco votos pela 

aprovação do seu relatório. 
Fica rejeitada a proposta de emenda 

constitucional do deputado Sergio Majeski e 
outros.  

Dando continuidade, eu concedo a 
palavra ao deputado Adilson Espindula para 
relatar o projeto que está sob sua relatoria.  

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente e demais colegas desta 
comissão, o Projeto de Lei de n.º 1.031/2019, de 
autoria do ilustre deputado Doutor Hércules, 
tem por finalidade dispor sobre a 
obrigatoriedade de grandes centros comerciais 
e locais de elevada aglomeração de pessoas 
disponibilizarem área para atendimento de 
primeiros socorros aos seus frequentadores e 
atendimento de remoção médica.  

 Na sessão ordinária do dia 17 de 
dezembro de 2019, a matéria foi lida e a 
Diretoria de Redação ofereceu estudo de 
técnica legislativa no dia 18 de dezembro de 
2019. A Comissão de Constituição e Justiça 
emitiu parecer pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
ao referido projeto de lei, com a aprovação da 
Emenda Supressiva de n.º 01/2021. A Comissão 
de Saúde e Saneamento também emitiu parecer 
pela aprovação do projeto, com a aprovação da 
Emenda Supressiva de n.º 01/2021. Por fim, o 
projeto de lei veio a esta Comissão de Finanças 
para exame e parecer, na forma do disposto no 
art. 42 do Regimento Interno.  
 O parecer desta comissão se cinge à 
análise do mérito quanto ao aspecto econômico 
e financeiro das proposições que concorram 
diretamente para aumentar ou diminuir a 
despesa, assim como receita pública em 
conformidade com o art. 42, incisos V e XIX do 
Regimento Interno.  
 Sob a ótica de finanças, economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de 
contas, a proposição não possui impedimento à 
aprovação, pois, além de ser relevante e 
oportuno no entendimento aos interesses da 
coletividade, não gera aumento de despesa ou 
redução de receita para a administração pública 
estadual. 
  Diante do exposto, relato pela aprovação 
do Projeto de Lei de n.º 1.031/2019, de autoria 
do excelentíssimo senhor deputado Doutor 
Hércules, com a alteração promovida pela 
Emenda Supressiva n.º 01/2021, de autoria da 
Comissão de Constituição e Justiça. 
 Só lembrando que, com essa emenda 
supressiva, fica suprimido o art. 6.º da Lei 
1.031/2019, renumerando-se os artigos 
seguintes.  
 É como voto, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok. 
 Nós colocamos em discussão o parecer 
do deputado Adilson Espindula ao projeto do 
deputado Doutor Hércules. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Vota com o relator. 

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa) 
 O deputado José Rocha Esmeraldo vota 
com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Marcos Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Um problema. Eu não entendi 
bem, mas como a maioria...  

V. Ex.ª não votou ainda?  
Vou votar com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – A 

matéria foi muito bem relatada, deputado 
Marcos Madureira, observando todos os 
pareceres e observando, inclusive, o que rege a 
Constituição Federal para a Comissão de 
Finanças. 

Eu acompanho o relatório muito bem 
elaborado do deputado Adilson Espindula. 

Nós temos cinco votos para a aprovação 
do relatório do mesmo.  

Eu consulto ainda se o deputado Rafael 
Favatto... Mas agora eu nem vejo mais o 
deputado na sala. 

Então, com cinco votos a matéria fica 
aprovada na Comissão de Finanças.  

Com a palavra o deputado Adilson 
Espindula para o seu próximo relatório.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, demais membros desta 
comissão, passo a ler o relatório do Projeto de 
Lei n.º 940/2019, de autoria também do 
deputado Doutor Hércules. 

A presente proposição visa instituir o 
certificado de qualidade de acessibilidade 
municipal denominado selo de acessibilidade a 
ser outorgado aos municípios capixabas que 
promovam a acessibilidade e a inclusão de 
pessoas com deficiência ou mobilidade 
reduzida.  

Na sessão ordinária do dia 11 de 
novembro de 2019, a presidência determinou a 
publicação e distribuição às comissões 
permanentes, após o cumprimento do exposto 
no art. 120 do Regimento Interno . 

Após o projeto ter sido publicado no 
Diário do Poder Legislativo e permanecer em 
pauta durante três sessões ordinárias 
consecutivas, foi encaminhado à Comissão de 
Constituição e Justiça, recebeu o parecer que 
conclui pela constitucionalidade, legalidade, 
publicidade e boa técnica legislativa. A 
proposição ainda recebeu o parecer das 
Comissões de Defesa da Cidadania e Direitos 
Humanos; da Comissão de Saúde e Saneamento; 
da Comissão de Finanças, Economia, Orçamento 
e Fiscalização, Controle e Tomada de Preços, 
para exame de mero parecer nos termos do art. 
42 do Regimento Interno. E todas concluíram, 
senhor presidente, por sua aprovação. 

O parecer desta comissão se cinge à 
análise de mérito quanto ao aspecto econômico e 
financeiro das proposições que concorram 
diretamente para aumentar ou diminuir a despesa 
assim como a receita pública, em conformidade 
com o art. 42, inciso V e X, e inciso V e IX do 

Regimento Interno. Sendo assim, quanto ao 
aspecto econômico e financeiro, verifica-se que 
a proposição se figura como de interesse 
público, pois não concorre diretamente para 
aumentar ou diminuir a despesa, assim como a 
receita pública a par do seu alcance social 
entrementes por incentivar os municípios a 
adotarem medidas que garantam a todas as 
pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida o 
direito de transitar por espaços públicos e 
privados sem encontrar barreiras arquitetônicas 
que impossibilitem o convívio ou trânsito social 
nessas áreas de acesso de circulação ou 
permanência.  

Diante do exposto, senhor presidente e 
demais colegas, relato pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 940/2019, de autoria do deputado 
Doutor Hércules.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok! 
Coloco o relatório em discussão.  
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Dr. Emílio Mameri?  
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Marcos Madureira?  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Aguardando o voto do deputado José 
Esmeraldo. 

Eu acompanho o relator. 
Nós temos quatro votos, mas eu não 

consegui ainda identificar o voto do deputado 
José Esmeraldo, que continua on-line, continua 
na sala. Até então eu estava identificando o 
voto, o chat, mas agora eu não identifico mais. 
 Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Nós temos quatro votos, mas nós não 
temos voto suficiente para a aprovação da 
matéria. 

Deputado José Esmeraldo me ouve? 
(Pausa) 

Se já tiver digitado e puder digitar 
novamente, José Esmeraldo, porque eu não 
consegui identificar. (Pausa) 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Presidente! Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ei.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu estou vendo o nome de Dary 
Pagung aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Dary Pagung deve estar entrando.  
Dary Pagung? (Pausa) 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Ele entrou.  

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Nós temos quatro votos do relatório do 
deputado Adilson Espindula, relatando favorável 
ao Projeto de Lei n.º 940/2019, do deputado 
Doutor Hércules. Nós temos quatro votos, falta 
um voto para a aprovação.  

Como vota V. Ex.ª? (Pausa) 
O sinal do deputado Dary também 

parece que não está bom. (Pausa)  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Estou com paciência, porque é 

importante a gente ir limpando esta pauta.  
Deputado Rafael Favatto?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 

Freitas, você se ouve?  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Estou te ouvindo, deputado Dary.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Ah, tá! 

Porque o meu vídeo parece que está com 
problema.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Sua voz já é o suficiente.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Oi.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 

Seu áudio é o suficiente.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Ok.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Pelo menos, o que consta aqui, até agora, 
ninguém manifestou o contrário, ninguém faz 
muita questão de ficar vendo sua figurinha. 
Agora o áudio é muito importante.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – V. Ex.ª 
está colhendo voto, é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – É 
isso. Nós temos quatro votos favoráveis ao 
relatório do deputado Adilson Espindula. Falta 
um voto para... 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 
com o relatório do deputado Adilson Espindula.  
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok.  

É o quinto voto. Agora, nós já temos 
votos... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu também, deputado Freitas. 
Rafael Favatto, que chegou aí, à área.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Rafael Favatto, eu agradeço. 
E a matéria fica aprovada à unanimidade 

dos presentes.  
Muito obrigado.  
Eu devolvo a palavra ao deputado 

Adilson Espindula para o próximo projeto, de 
sua relatoria. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, Projeto de Lei n.º 176/2019, 
de autoria do deputado Fabrício Gandini, que 
tem por finalidade dispor sobre a vedação de 
qualquer proibição imposta pelos mercados e 
supermercados, no âmbito do estado do Espírito 
Santo, acerca da possibilidade de o consumidor 
efetuar registros por fotografia ou filmagem no 
interior dos estabelecimentos.  

 A matéria foi protocolizada em 18 de 
março de 2019 e lida no Expediente da sessão 
ordinária do dia 19 de março de 2019.  

A Comissão de Constituição e Justiça 
emitiu parecer pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 
A Comissão de Defesa do Consumidor emitiu 
parecer pela aprovação também. Por fim, o 
projeto de lei veio a esta Comissão de Finanças 
para exame do parecer, na forma do disposto 
do art. 42 do Regimento Interno. 
 O parecer desta comissão se cinge à 
análise de mérito quanto ao aspecto econômico 
e financeiro das proposições que concorram 
diretamente para aumentar ou diminuir a 
despesa assim como a receita pública, em 
conformidade com o art. 42, inciso V e XIX, do 
Regimento Interno. 
 Sob a ótica das finanças, economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de 
contas, a proposição não possui óbice à 
aprovação, pois, além de ser relevante e 

oportuna no atendimento ao interesse da 
coletividade, não gera aumento de despesa ou 
redução de receita para a administração pública 
estadual.  
 Diante do exposto, senhor presidente, 
relato pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
176/2019, de autoria do excelentíssimo senhor 
deputado Fabrício Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu acolho o projeto e coloco em discussão. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o brilhante relatório do 
deputado mais pomerano do Brasil, deputado 
Adilson Espindula. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 
com o relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Rafael Favatto e deputado Dary 
Pagung votaram com o relator. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu também acompanho o relator. 
 Deputado José Esmeraldo de Freitas? 
(Pausa)  
 Não consigo identificar o voto do 
deputado José Esmeraldo. 
 A matéria já tem votos suficientes para 
ser aprovada à unanimidade dos votantes na 
Comissão de Finanças. 
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 Devolvo a palavra ao deputado Adilson 
Espindula para relatar o último projeto de sua 
relatoria. 

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Projeto de Lei n.º 856/2019, do deputado 
Fabrício Gandini. 
 A presente proposição, senhor 
presidente, tem por finalidade dispor sobre a 
obrigação das instituições financeiras sediadas 
no estado do Espírito Santo afixar cartaz ou 
aviso informando os consumidores do direito a 
desconto na liquidação antecipada de débito. 
  O projeto de lei foi protocolado no dia 9 
de outubro de 2019, lido no Expediente da 
sessão ordinária do dia 14 de outubro de 2019.  
 A Procuradoria da Casa se manifestou 
pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, na 
Comissão de Constituição e Justiça, desde que 
com a adoção de emenda supressiva nos termos 
das manifestações do subcoordenador da 
setorial legislativa e o procurador-geral, tendo o 
parecer técnico parcialmente divergente. 
 A Comissão de Constituição e Justiça 
emitiu parecer pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa, 
com a aprovação da Emenda Supressiva n.º 01. 
A Comissão de Defesa do Consumidor emitiu 
parecer pela aprovação. Por fim, este projeto de 
lei veio a esta Comissão de Finanças, na forma 
do disposto no art. 42 do Regimento Interno. 
 O parecer desta comissão, senhor 
presidente e demais membros, se cinge à 
análise de mérito quanto ao aspecto econômico 
e financeiro das proposições que ocorram 
diretamente para aumentar ou diminuir a 
despesa, assim como a receita pública, em 
conformidade com o art. 42, incisos V e XIX, do 
Regimento Interno.  

Sob a ótica das finanças, a proposição 
não possui óbice à aprovação, pois além de ser 
relevante e oportuna no atendimento, ao 
interesse da coletividade, não gera aumento de 
despesa ou redução da receita para a 
administração pública estadual. 
 Diante do exposto, proponho aos nobres 
colegas desta comissão a aprovação do referido 
projeto, com a emenda supressiva, que diz:  

Emenda Supressiva n.º 1/2020, ao 
Projeto de Lei n.º 856/2019.  
 
Ementa: Suprime os incisos IV, V e 
VI do caput, e o Parágrafo Único, 
do art. 2.º, do Projeto de Lei n.º 
856/2019. 

 
Art. 1.º. Ficam suprimidos os 
incisos IV, V e VI, do caput, do art. 
2.º, do Projeto de Lei n.º 
856/2019.  
 
Art. 2.º. Fica suprimido o 
Parágrafo Único, do art. 2.º, do 
Projeto de Lei n.º 856/2019.  
 

 Relato pela aprovação do Projeto de Lei 
de n.º 856/2019, de autoria do excelentíssimo 
senhor deputado Fabrício Gandini, com a 
adoção da emenda supressiva, aprovada na 
Comissão de Constituição e Justiça, nos termos 
da fundamentação supra, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu acolho o parecer técnico emitido pelo 
deputado Adilson Espindula. 

Coloco em discussão, com a emenda. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 

Meu voto é com o relator, com a emenda.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado o Dr. Rafael Favatto?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o brilhante relatório, com as 
emendas do deputado pomerano, Adilson 
Espindula. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dary Pagung?  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Deputado, eu voto com o relator.  
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator, com a emenda. 

Como vota o deputado Marcos 
Madureira?  

 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Exatamente com o relator. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu acompanho o relator. Voto com o relator, 
com a emenda.  

Pergunto ao deputado José Rocha 
Esmeraldo. (Pausa) 
 Tento identificar o voto do Zé Esmeraldo, 
via chat. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Emílio Mameri já votou? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Estou observando que já temos voto suficiente 
para aprovação da matéria. Não identificando o 
voto do deputado José Esmeraldo, fica aprovada 
a matéria, com emenda, na Comissão de 
Finanças. E da mesma forma, como eu não tinha 
falado que o Projeto de Lei n.º 1031/2019, do 
deputado Doutor Hércules, relatado pelo 
deputado Adilson Espindula, foi pela aprovação, 
com a emenda supressiva. 
 Eu passo a palavra agora para o 
deputado Dary Pagung.  

Tem uma matéria que está sob a 
relatoria do deputado Dary Pagung. Por 
favor. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 

Freitas, primeiro, cumprimentar V. Ex.ª; 
cumprimentar todos os deputados que estão 
aqui nesta sala virtual, os funcionários; 
cumprimentar quem nos acompanha pela TV 
Assembleia, também pelas redes sociais. 

Estou com um projeto de lei aqui, 
presidente, o n.º 259/2019, que dispõe sobre o 
direito da mulher agredida, devido ao gênero, 
de ficar com um animal de estimação que 
compartilha com o agressor. Esse projeto 
tramitou em todas as comissões, inclusive na 
Comissão de Justiça. Estou aqui com um parecer 
em mãos. A Comissão de Justiça deu pela sua 

constitucionalidade. Mas eu sempre gosto de 
seguir, senhor presidente, a Comissão de 
Justiça. E a Comissão de Justiça deu pela 
constitucionalidade. E eu, também, como na 
Comissão de Finanças, a gente analisa muito a 
repercussão financeira, e eu não vejo aqui que 
tenha aspecto econômico e financeiro, então eu 
vou relatar pela sua aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu vou acolher o relatório do deputado Dary 
Pagung, e vou colocar o relatório em discussão. 
(Pausa) 

E eu próprio vou discutir a matéria. 
E na discussão, deputado Dary Pagung, 

com todo carinho, respeito, admiração que 
tenho por V. Ex.ª, mas no meu entendimento, 
talvez seja mais interessante a gente rejeitar 
uma matéria no âmbito das comissões, no 
âmbito do plenário, do que correr o risco de 
depois, no âmbito do plenário, a gente aprovar 
uma matéria que tem vício de 
inconstitucionalidade e ficar acrescentando 
Adins em nível de Supremo Tribunal Federal. 

É ruim para o Estado a gente ficar 
discutindo Ação Direta de Inconstitucionalidade 
lá no Supremo Tribunal Federal.  

Essa matéria, no meu entendimento, é 
flagrantemente inconstitucional. Por quê? 
Porque o deputado autor, que é a deputada 
Janete de Sá, e é uma amante dos animais, e eu 
também gosto muito dos animais, mas eu não 
posso estabelecer uma partilha de bens quando 
duma separação, independente de qual é o 
motivo da separação. E aqui é o que pretende a 
autora. Dispõe sobre o direito da mulher 
agredida, devido ao gênero, de ficar com o 
animal de estimação que compartilha com o 
agressor.  

Eu penso que nós não detemos essa 
autoridade. Essa autoridade é do Judiciário. E 
nesse entendimento, o parecer técnico da 
Procuradoria versa pela inconstitucionalidade. O 
parecer da Comissão de Justiça, que V. Ex.ª disse 
que gosta de acompanhar, também é pela 
inconstitucionalidade e opina pela rejeição do 
despacho do prosseguimento do presidente da 
Assembleia Legislativa. Porque o presidente deu 
o despacho para seguir tramitando. A Comissão 
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de Constituição e Justiça deu o despacho 
contrário.  

Então, eu aqui na Comissão de Finanças, 
eu quero seguir a Procuradoria da nossa Casa, e 
eu divirjo, e acho que a matéria é 
inconstitucional e, portanto não deve ser 
aprovada. 

Essa é a minha discussão. 
A matéria continua em discussão. 

(Pausa) 
Não havendo mais quem queira discutir, 

eu passo a colher os votos. 
Como vota o deputado Marcos 

Madureira?  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu voto contra o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri?  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto contra o relatório do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu voto com o relator, deputado 
Freitas, até não consegui discutir a matéria, mas 
como faço parte da Comissão de Justiça, a 
Comissão de Justiça tá aí justamente para isso, 
para fazer o parecer no seu processo e até, às 
vezes, divergente do parecer da Procuradoria da 
Casa. Então, a Comissão de Justiça foi favorável 
à matéria e eu vou acompanhar o voto do 
deputado Dary Pagung. Por ser uma matéria de 
relevância. Eu acho que nós não temos esse 
tema ainda explícito na Constituição Federal, na 
realidade, até porque... 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Dr. Rafael Favatto, deixe-me 
apartear? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Pode apartear. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Nós temos... Eu não sei por que está tendo... 
(Pausa) 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Estou te ouvindo agora. Pode 
falar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Tem divergência do voto da Comissão de 
Constituição e Justiça.  
 Eu identifiquei o parecer da Comissão de 
Justiça pela rejeição. E a Procuradoria também.  
    

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – O voto da Comissão de 
Constituição e Justiça? O voto de todos os 
membros? 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – O 

parecer final da Comissão de Constituição e 
Justiça é pela rejeição da matéria. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Na realidade, pelo que me 
recordo foi pela aprovação dessa matéria em 
específico.  

Mesmo assim eu vou acompanhar o 
parecer do relator até pelo meu entendimento 
como defensor, como presidente da Comissão 
de Meio Ambiente. Acho que as mulheres 
agredidas... Se o cara agride a mulher, ele não 
tem condição de criar nem um animal. Porque 
se ele agride a mulher, a sua esposa, a sua 
companheira, a pessoa que ele escolheu para 
amar, para vivenciar, para estar junto, esse 
indivíduo não tem condição nenhuma de ter um 
animal de estimação. Porque se ele faz isso com 
a esposa que não é obrigado a ficar – ninguém é 
obrigado a ficar com ninguém –, mas se ele faz 
isso com a esposa, ele não tem condição 
nenhuma de ter nenhum animal de estimação. 

Então, já pensando nesse caso e para 
evitar qualquer mal maior, deputado Freitas, eu 
voto com o parecer do relator, deputado Dary 
Pagung.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Nós agradecemos, deputado Dr. Rafael Favatto, 
agradecemos, deputado Dary, pelo brilhante 
relatório.  

A matéria fica rejeitada na Comissão de 
Finanças por três votos contra dois votos.  
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O deputado Adilson Espindula não votou.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado Adilson, o seu microfone está 

desligado.  
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 

acompanho o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado José Rocha Esmeraldo, escuta-me? 
Para desempatar. (Pausa) 

Deputado José Rocha Esmeraldo. (Pausa) 
Doutor Gustavo Merçon, como a gente 

desempata? São três... 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Freitas, se não tiver 
voto, na realidade ficar três a três, você volta 
com a matéria na semana que vem, na próxima 
sessão.  

 
O SR. GUSTAVO MERÇON – 

Perfeitamente. Essa resposta do deputado 
Rafael está correta. Ela fica sobrestada para a 
próxima reunião.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – A 

matéria fica sobrestada. Um empate de três 
votos favorável à matéria, três votos contrário à 
matéria e ela volta à pauta na próxima reunião.  

Eu concedo a palavra ao deputado Dr. 
Emílio Mameri para relatar as matérias que 
estão sob a sua relatoria.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Lei n.º 284/2020. A propositura em 
questão objetiva proibir a entrada ou 
permanência de pessoas, utilizando capacetes 
ou qualquer acessório similar que promova a 
ocultação da face em estabelecimento e dá 
outras providências. Ou seja, possui a finalidade 
imediata de segurança da população na busca 
pela redução da violência, assaltos e crimes 
praticados por pessoas, que ocultam o rosto, 
fazendo valer desse artifício para não serem 
identificadas. 

Em sua justificativa, o autor argumenta 
exatamente sobre isso. Para ele a utilização 
indevida de capacete, é como instrumento para 

práticas criminosas e a presente proposição 
objetiva trazer mais segurança à população ao 
coibir a prática do crime e facilitando também a 
identificação quando inevitável.  

O projeto de lei, sem dúvida, impacta 
positivamente e não apresenta impacto 
orçamentário ao sistema do estado. Nesses 
termos, o voto do relator é pela aprovação, 
considerando emendas sugeridas pela 
Procuradoria: Emenda n.º 1 e Emenda n.º 2.  

Então, pela aprovação, com as emendas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Foi o projeto 284, relatório do deputado Dr. 
Emílio Mameri.  

Coloco em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Dr. Rafael saiu momentaneamente; 

como vota o deputado Adilson Espindula? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Acompanho o relatório do ilustre relator, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, eu acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Também acompanho o relator. 
Já temos cinco votos. 
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Não identifico o voto do deputado José 

Esmeraldo. 
Nós já temos cinco votos.  
A matéria fica aprovada, com emenda, 

na Comissão de Finanças. 
Devolvo a palavra ao deputado Dr. Emílio 

Mameri para continuar relatando. 
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei n.º 544/2019. Trata-se do Projeto 
de Lei, repetindo, n.º 544/2019, de iniciativa do 
excelentíssimo deputado Dary Pagung, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade das operadoras 
de planos de saúde avisarem individualmente 
aos consumidores sobre o descredenciamento 
de hospitais e médicos no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 

Observa-se a nobre intenção do 
parlamentar de apresentar esse projeto visando 
instituir, no âmbito do estado do Espírito Santo, 
regulamentação quanto às informações 
prestadas aos consumidores, bem como terem 
prazo hábil a não causarem aos consumidores 
interrupções em seus tratamentos, gerando 
enormes prejuízos aos mesmos. 

Observa-se que, no que tange ao Projeto 
de Lei n.º 795/2019, em apenso ao presente 
Projeto de Lei nº 544/2019, nos termos do 
artigo 178 do Regimento Interno, entende-se 
que, na qualidade de proposição mais nova, 
deva obedecer à tramitação desta, que é mais 
antiga. 

Verifica-se que a proposição se afigura 
como de interesse público, pois não concorre 
diretamente para aumentar ou diminuir 
despesa, assim como a receita pública, a par do 
seu alcance social. 

Nesse sentido, o voto deste relator é 
pela aprovação com as emendas sugeridas pela 
Procuradoria da Casa. Pela aprovação, com as 
emendas sugeridas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Coloco em discussão o parecer do deputado Dr. 
Emílio Mameri. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Dary Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, eu voto com o relator. 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Marcos Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Adilson Espindula? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Acompanho o relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu também acompanho o relator. 
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Não identifico o voto. 
Matéria aprovada por cinco votos na 

Comissão de Finanças. 
Terminou os projetos de relatoria do 

deputado Dr. Emílio Mameri, restando aqui três 
projetos do deputado Alexandre Xambinho. 

O deputado Alexandre Xambinho tem 
faltado nas últimas reuniões nossas. Esses três 
projetos, estão todos os três vencidos há pelo 
menos um mês, cada um dos três projetos.  

Consulto os colegas se a gente aguarda 
mais uma sessão ou se a gente redistribui esses 
três projetos para serem relatados agora nesta 
reunião.  

Consultando os colegas, Dary Pagung... 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente, sugiro a V. Ex.ª que V. Ex.ª 
possa relatar esses projetos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu consulto os outros colegas, Deputado Marcos 
Madureira, deputado Dary, deputado Dr. Rafael, 
se a sugestão seguir a orientação do deputado 
Adilson Espindula, eu posso relatar esses 
projetos.  

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – À vontade, deputado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Então, com o aval dos colegas, eu vou fazer o 
relatório.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300037003700390035003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quarta-feira, 01 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 39 

A primeira matéria é o Projeto de Lei n.º 
07/2019, que tem como autora a deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre a obrigação de 
as empresas concessionárias de rodovias em 
atividade no estado do Espírito Santo realizarem 
o resgate e a assistência de emergência de 
animais acidentados nas rodovias e estradas por 
elas administradas e dá outras providências.  
 O sentido aqui, acredito... Tem a Eco101 
e tem a... Como é o nome da empresa que tem 
a concessão de Vitória a Guarapari? (Pausa) 
 RodoSol.  
 Realizarem o resgate e a assistência de 
emergência de animais acidentados nas 
rodovias e estradas por elas administradas, e dá 
outras providências. 
 A proposição foi protocolizada no dia 04 
de fevereiro de 2019. O presidente da Mesa 
Diretora proferiu o despacho, admitiu a 
tramitação, entendendo inexistir 
inconstitucionalidade ou um dos demais vícios 
previstos. A Procuradoria da Casa manifestou-se 
pela constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade e boa técnica legislativa. A Comissão 
de Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação deu parecer pela constitucionalidade. 
 Como não acrescenta nenhum adicional 
orçamentário econômico no erário, nosso 
parecer é pela aprovação da presente matéria 
na Comissão de Constituição e Justiça.  
 Eu coloco em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Adilson Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho V. Ex.ª, senhor presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Marcos Madureira? 

 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Acompanho, presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 
o relator, presidente.  

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o brilhante relatório.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu agradeço.  
 Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 

Como vota o Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Freitas, Adilson, Madureira, Rafael e 

Dary, cinco votos. Nós já temos cinco votos para 
aprovação da matéria. Eu não identifico mais na 
sala... Não, está aqui: deputado Dr. Rafael 
Favatto.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Freitas, repete, porque 
falhou aí, eu não ouvi, não.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok. O Dr. Emílio é quem não votou ainda.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu votei (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Nós temos cinco votos para aprovação da 
matéria.  

Fica aprovada a matéria na Comissão de 
Finanças.  

Eu passo a relatar o segundo projeto, 
que estava sob a relatoria do deputado 
Alexandre Xambinho. É o Projeto de Lei n.º 
596/2019, que tem como autor o Doutor 
Hércules da Silveira, que determina 
atendimento prioritário às pessoas com doenças 
raras nas redes públicas e privadas de saúde do 
estado do Espírito Santo e dá outras 
providências.  

A matéria foi protocolada em julho de 
2019, lida no Expediente da sessão no dia 
5/8/2019. A Diretoria de Redação ofereceu 
estudo técnico e legislativo em agosto de 2019. 
Parecer convergente da Procuradoria e da 
Comissão de Constituição e Justiça é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa.  
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Como não gera nenhum custo adicional 
para o erário, é apenas determinar prioridade 
para o atendimento das pessoas portadoras de 
doenças raras, muito boa iniciativa do deputado 
Doutor Hércules, o nosso parecer é pela 
aprovação da matéria na Comissão de Finanças.  

Coloco em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcos Madureira? 

 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator. Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Freitas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator. Como vota o deputado Adilson 
Espindula? (Pausa)  
 Deputado Adilson Espindula, como vota? 

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho V. Ex.ª, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado, deputado Adilson. Como vota o 
deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 
com o relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Matéria aprovada por unanimidade dos 
presentes na Comissão de Finanças. 

Eu passo a relatar o último projeto desta 
reunião, Projeto de Lei n.º 397/2019, de autoria 
do deputado Renzo Vasconcelos, que quer 
instituir o pagamento de meia-entrada às 
doadoras de leite humano materno no estado 
do Espírito Santo.  
 A Procuradoria desta Casa se manifestou 
pela constitucionalidade, juridicidade, 
legalidade e boa técnica legislativa, no que foi 
acompanhado pela Comissão de Constituição e 
Justiça.  

Ato contínuo, em cumprimento à 
distribuição dessa proposição para a Comissão 
de Cultura e Comunicação Social, recebeu 
também análise pela constitucionalidade e foi 
acompanhado pela Comissão de Saúde. 

Sendo assim, aqui na Comissão de 
Finanças, não há óbice de aceitar a matéria, 
uma vez que ela não amplia despesas para o 
poder público e é de grande interesse público a 
matéria. Nós damos o parecer pela aprovação 
na Comissão de Finanças e eu coloco em 
discussão o parecer. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Adilson Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho V. Ex.ª, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relatório do deputado 
Freitas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Dary Pagung? (Pausa)  
 Deputado Dary Pagung?  

 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 
com o relator, presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – A 
matéria fica aprovada pela unanimidade dos 
presente neste momento na Comissão de 
Finanças.  

Não há mais matéria na Ordem do Dia. 
Passamos para a fase das Comunicações. Não há 
oradores inscritos.  

Vou encerrar a presente reunião da 
Comissão de Finanças. Antes, porém, convoco 
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os senhores para a próxima, que será ordinária, 
no dia 30/08/2021, às 13h30, local a definir. 
 Estão encerrados os trabalhos na 
Comissão de Finanças.  
 Muito obrigado a todos. 
 

(Está encerrada a reunião) 
 

 
QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE COOPERATIVISMO, 
REALIZADA EM 24 DE AGOSTO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Bom dia a todos os 
presentes nessa videoconferência. Invocando a 
proteção de Deus, e havendo número legal para 
o nosso quórum da reunião, eu declaro abertos 
os trabalhos da nossa Comissão Permanente do 
Cooperativismo da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 

Antes, eu quero fazer a leitura de um 
versículo da Bíblia que se encontra em 
Provérbios, no capítulo dezesseis e do verso 
três. 

 
(O Senhor Deputado Pr. Marcos 

Mansur lê Provérbios, 16:3) 
 

Eu gostaria que, neste momento, 
pudesse ser feita a leitura da ata pelo nosso 
secretário e, depois, a leitura do Expediente.  

O secretário está com a ata na mão para 
fazer a leitura, secretário? 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 

– Eu posso fazer a leitura.  
 
O SR. SECRETÁRIO – (ANTÔNIO 

GUTEMBERG BARROS) – Sim, deputado. Estou 
com a ata na mão. 

 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Quem é que está aí? 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 

– É o Thiago.  

O SR. SECRETÁRIO – (ANTÔNIO 
GUTEMBERG BARROS) – O Gutemberg. 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 

– O Gutemberg também.  
Gutemberg, pode fazer a leitura. 
 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Então, proceda, por favor, à 
leitura da ata de forma sintética, viu 
Gutemberg? 

 
O SR. SECRETÁRIO – (ANTÔNIO 

GUTEMBERG BARROS) – Ok, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Faça uma leitura de forma 
sintética. O começo, o meio e o final dela, para a 
gente poder liberar os deputados aqui na 
aprovação. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (ANTÔNIO 

GUTEMBERG BARROS) – Bom dia a todos! 
  
 O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício GDRL n.º 127/2021, da 

excelentíssima senhora deputada Raquel 
Lessa, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária... 

 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Só um minutinho. 
Gutemberg, esse é o Expediente. Eu gostaria, 
antes do Expediente, de fazer a leitura da ata, 
para liberar os deputados que estão presentes. 

Thiago, você tem a ata aí? (Pausa) 
Thiago me ouve? 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 

– Estou ouvindo. Vou ter que solicitar à 
secretária para pegar a ata. Um minuto. 

 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Enquanto a gente faz a 
leitura do Expediente, providencie, com 
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urgência, porque senão eu vou considerar como 
lida e disponibilizada.  

Então pode prosseguir à leitura do 
Expediente, Gutemberg, por favor. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício GDRL n.º 127/2021, da 

excelentíssima senhora deputada Raquel 
Lessa, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária desta Comissão, realizada no dia 
29/06/2021. 
 
 O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ciente. Inclua-se na 
frequência da parlamentar. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Ofício GDRV n.º 360/2021, do 

excelentíssimo senhor deputado Renzo 
Vasconcelos, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária desta Comissão, realizada no 
dia 29/06/2021. 
 
 O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ciente. Também inclua-se 
na frequência da parlamentar. (Pausa) 
 Houve uma queda, Gutemberg, na sua 
internet. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
...da Cooperativa Educacional de São 

Mateus/Coopesma.   
 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Gutemberg! 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Convidados Participantes: senhor Carlos 

André Santos de Oliveira, superintendente 
da OCB/ES; 

 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Gutemberg! 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Senhor David Duarte Ribeiro, assessor de 

Relações Institucionais da OCB/ES; 
 
O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Gutemberg! 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Senhora Juliana Marques Linhares, 

assessora jurídica da OCB/ES; senhora Eniálide 
Faroni da Silva, analista de desenvolvimento 
humano do Sistema OCB/ES; senhora Theresa 
Raquel Trancoso, analista de monitoramento do 
Sistema OCB/ES; senhora Bianca Rocha, analista 
de desenvolvimento humano do Sistema 
OCB/ES; senhor Valdemar Fonseca dos Santos, 
gerente de desenvolvimento cooperativista da 
OCB/ES; senhor Renan Reis, estagiário de 
relações institucionais da OCB/ES; senhora 
Michelli Schiavo, cooperativa educacional de 
Muqui/Coopem; senhora Queila Gomes 
Zorzanelli, diretora pedagógica Cooperativa 
Educacional de Linhares; senhora Ana Caroline 
Torres, Cooperativa Educacional de São Gabriel 
de Palha/Coopesg; senhora Simone Aparecida 
Rigo, Cooperativa Educacional de São Gabriel de 
Palha/Coopesg; senhora Patrícia Neta Sampaio 
Grifo, Cooperativa Educacional de 
Pinheiros/Coopepi; senhora Amanda Schulz 
Wruck, Cooperativa Educacional Centro 
Serrana/Santa Maria; senhora Loreda Falchetto 
Venturim, presidente da Cooperativa Regional 
de Educação e Cultura Venda Nova do 
Imigrante/Coopeducar; senhor José Adelso 
Viçosi, Cooperativa Regional de Educação e 
Cultura Venda Nova do Imigrante/Coopeducar. 

Somente, deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE –  (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ok, então. 

Gutemberg, você poderia reler, para nós, 
antes da Ordem do Dia, as proposições 
recebidas e distribuídas, porque houve uma 
falha na sua internet. Só aquela fase das 
proposições. (Pausa) 

Acho que a comunicação com o nosso 
amigo Gutemberg está ruim. 
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Então, vamos lá: 
Proposições recebidas, proposições 

distribuídas, proposições sobrestadas e 
proposições baixadas de pauta, não 
aconteceram, não ocorreram no período. Eu 
faço a leitura para poder constar aqui, ok? Faz 
parte do rito. 

Pergunto ao Thiago... 
 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 

– Excelência! 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Pois não, Thiago. Já temos a 
ata disponibilizada aí? 
 
 O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 
– Estamos com a ata. Só que a ata é muito 
grande, tem doze páginas. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Não, mas é que eu quero 
que faça a leitura sintética da ata, por favor. 

Leia para nós a introdução dela; cita, se 
puder, os tópicos e a conclusão, para a gente 
poder... Porque ela fica disponibilizada no site, 
depois, da Assembleia.  
 Só para os deputados poderem aprovar. 
Estão aqui, e cada um fazer o que precisa fazer. 
Faça o favor para nós. 
 
 O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 
– Ok. 
 A ata do dia 13 de julho foi 
disponibilizada pelo Diário Oficial. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Isso. 

 
O SR. THIAGO RODRIGUES ARÊAS LÚCIO 

– E nós temos aqui a leitura do Expediente, com 
ofício recebido da senhora Raquel Lessa, 
justificando ausência; tivemos a leitura da 
proposição do deputado Doutor Hércules, onde 
houve aprovação, com parecer da comissão. 
Parecer escrito, que já tem a assinatura, 
inclusive, do deputado Marcos Mansur, do 
Alexandre Xambinho, só faltando a do deputado 
Hudson. Nós temos também, após a aprovação, 

os demais deputados aprovaram e discutiram o 
tema Apresentação do Anuário do 
Cooperativismo Capixaba, com o senhor Victor 
Henrique Ribeiro Lima e também outros 
convidados participantes. Após a subsequência 
de atos, a sessão teve uma discussão entre os 
participantes acerca do tema, e foi encerrada 
pelo deputado Marcos Mansur. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ok. 
 Eu pergunto aos deputados presentes, 
primeiro ao deputado Hudson. De acordo com 
essa breve apresentação e a ata disponibilizada 
nos anais da Casa, como você vota em relação à 
ata, deputado Hudson? Se há alguma discussão 
ou só votação? 
 
 O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 
10) – Eu voto conforme lida a ata. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Ok, então. Muito obrigado! 
 
 O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 
10) – Deputado Marcos Mansur! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Pois não. 
 

O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 
10) – Eu não vou poder participar. Estou numa 
audiência pública aqui na Assembleia sobre os 
efeitos da barragem de Mariana, as 
repercussões aqui no estado do Espírito Santo, e 
não vou poder participar. 

Qualquer coisinha, você me aciona e eu 
volto aí para a sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, deputado 
Hudson! 

Antes de você sair, você quer deixar uma 
palavra aos participantes? (Pausa) 

Fica à vontade, então, para fazer a sua 
participação e você ficar disponível aí. 

 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Mansur, nós confiamos pela segunda e 
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terceira vez a presidência a você porque como 
você está conduzindo, está muito bem 
conduzida a Comissão de Cooperativismo. Está 
certo? 

Então, uma boa sessão para vocês aí e, 
se precisar, a gente volta aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado ao 
deputado Hudson Leal, sempre, pela sua 
presteza, pelo seu espírito e atitude 
cooperativista. 

Muito obrigado por estar sempre junto 
conosco, trabalhando, um deputado presente, 
um deputado preocupado com todos os 
assuntos, todos os temas pertinentes ao bem-
estar da população capixaba, principalmente no 
que diz respeito à questão do cooperativismo, 
que eu tenho certeza, porque eu convivo com o 
deputado e sei dos trabalhos que ele já tem 
prestado ao cooperativismo no estado do 
Espírito Santo e o quanto ele acredita no 
cooperativismo como forma de 
desenvolvimento para o estado e para o Brasil. 

Muito obrigado, deputado! Um abraço, 
boa reunião aí. Se precisar, eu te chamo. Um 
abraço, hein! Valeu irmão, obrigado! 

Deputado Xambinho, eu também quero 
ouvir V. Ex.ª em relação à questão da ata, se V. 
Ex.ª tem alguma discussão, tem alguma 
observação e como vota V. Ex.ª. 

Deputado Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Conforme a ata foi lida, voto favorável, 
presidente deputado Marcos Mansur. 

E também quero informar a V. Ex.ª e aos 
membros da comissão, a quem nos assiste, que 
também vou ter que me ausentar, mas estou à 
sua disposição. Na hora que você chamar, eu 
estarei de volta à comissão, porque tem uma 
reunião agora aqui com a Guarda Municipal de 
Vila Velha, uma reunião importante, onde a 
gente está tratando um projeto de segurança 
pública novo para a cidade de Vila Velha, e eu 
não vou poder participar efetivamente da 
reunião de hoje da Comissão de 
Cooperativismo. Mas, toque a reunião porque V. 
Ex.ª tem competência, debate muito esse 

assunto na Assembleia, e eu tenho a alegria de 
ser o seu vice-presidente e acompanhar V. Ex.ª 
nessa comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, deputado 
Xambinho, também pela sua disponibilidade e 
pelo seu espírito cooperativista. Assim que 
chegou à Casa, prontamente se apresentou para 
o cooperativismo, e tem mostrado atitudes, tem 
mostrado trabalho, principalmente voltado para 
os nossos seguimentos cooperativistas.  O nosso 
agradecimento. É um deputado presente em 
todas as reuniões, chega junto, e isso demonstra 
a sua preocupação e aquilo que você entende 
como de benefício que o cooperativismo traz 
para população, não apenas do Estado do 
Espírito Santo, mas para a população do Brasil. 

Muito obrigado! 
Daqui a pouquinho, se precisar, eu te 

convoco de novo.  Obrigado irmão. Um abraço, 
deputado. 

Estando com a ata aprovada, com os 
trabalhos aprovados, gostaria, David, que você 
pudesse fazer uma participação. 

O nosso secretário leu uma lista de 
nomes de pessoas que estão participando 
conosco da reunião. Queria que você, na 
verdade, David, pudesse ter a sua primeira 
participação. 

Davi é sempre o nosso assessor aqui 
direto, brinco com ele. Mas, é sério, ele é um 
membro nato, permanente desta Comissão 
também. 

 Então, Davi, gostaria que você pudesse 
estar fazendo uma apresentação mais pessoal e 
individualizada das pessoas, principalmente das 
cooperativas educacionais que se encontram 
conosco nesta reunião virtual, hoje. 

Está com a palavra você, David. Pode ir.  
 

O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO –  
Deputado Mansur, você me ouve bem?  

 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR –  PSDB) – Eu te ouço bem. 

 

O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – Em 
primeiro lugar um bom dia a todos aqui 
presentes. 
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Em nome da nossa diretoria executiva - 
do doutor Pedro Scarpi Melhorim, presidente; 
do Carlão nosso superintendente - agradecer 
por esse momento, aqui, proporcionado ao 
cooperativismo. Parabenizar o trabalho desta 
comissão, presidida pelo senhor e pelos amigos 
e deputados que a compõem -  o deputado 
Hudson Leal, o deputado Alexandre Xambinho e 
o deputado Renzo, que está presente, também, 
nesta reunião. 

Então, de forma muito breve, estamos 
aqui pelo sistema... 

Deputado o senhor me ouve bem? 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR –  PSDB) –  David, te ouço bem. 
Acho que seria interessante a gente abrir 

um parêntese e deixar o deputado Renzo, 
porque ele está em Brasília, neste momento...  

 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – 

Perfeito. 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) –  Seria interessante ele fazer 
uma breve participação na nossa reunião, agora, 
também, até para a gente liberá-lo, porque ele 
está com uma agenda muito extensa lá em 
Brasília. 

Quero já agradecer... 
 

O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – 
Buscando recurso para nós, lá. 

 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR –  PSDB) –  Exatamente. 

Agradecer antecipadamente a 
participação do deputado Renzo. E perguntar, 
deputado Renzo, pois fizemos a leitura sintética 
da ata, que já está disponibilizada nos anais da 
Casa, como é que você vota essa ata; se tem 
alguma observação e a sua votação, a sua 
palavra, também, participando desta comissão 
aqui. 

Com a palavra Renzo. 
 

O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Presidente, quero parabenizar essa comissão 
importante de cooperativismo, da qual tenho 
orgulho de participar e construir com V. Ex.ª e 

com os demais deputados um setor mais justo e 
forte. 

Escutei atentamente a ata. 
Estou aqui em Brasília, graças a Deus, 

buscando investimentos estruturantes para o 
nosso Estado do Espírito Santo e para o setor de 
cooperativismo também. 

Voto favorável. 
E vou fechar porque estou em reunião, 

aqui, importante. Mas estou com fone; pode me 
chamar a hora que for, estou escutando, 
atentamente, todas as demandas. E é uma 
satisfação construir com V. Ex. ª um estado mais 
humano e digno para todos. Contem comigo. 
Obrigado pelo espaço 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, deputado 
Renzo. Um deputado extremamente atuante em 
todas as atividades, em todas as áreas aqui do 
estado do Espírito Santo. Agora está em Brasília, 
mostrando a força de atuação que tem, a 
preocupação que tem com o estado do Espírito 
Santo. Sou testemunha disso.  

Quero agradecer ao deputado Renzo 
pela preferência, pelo carinho, pelo 
compromisso, pela responsabilidade que tem 
com o mandato dele, com o trabalho, com os 
eleitores e com a população do estado do 
Espírito Santo.  

Muito obrigado, Renzo Vasconcelos, 
pois, embora com os compromissos, com as 
suas agendas, está aqui participando com a 
gente, assim como o deputado Hudson e o 
deputado Xambinho. Muito obrigado. 

Bons trabalhos aí, Renzo. Estamos 
juntos. Qualquer coisa, te convoco aí. Muito 
obrigado pela sua brilhante e responsável 
participação, amigo. Muito obrigado. 

Amigo David, pedi esse parêntese por 
causa do nosso amigo Renzo. A bola está com 
você outra vez, a palavra está com você outra 
vez, querido amigo, querido assessor David, 
para poder fazer as apresentações de forma 
mais calorosa, mais pessoalizada para nós aqui. 
Vamos lá David. 

 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO –  

Obrigado, deputado. 
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Como ia falando, estamos aqui 
participando pelo sistema: eu, como assessor de 
relações institucionais; a colega Juliana Linhares, 
como assessora jurídica que tem atuação junto 
à assessoria de relações institucionais também; 
o Renan Reis, como estagiário da assessoria de 
relações institucionais; e a Theresa Raquel, 
analista de monitoramento que está mais à 
frente da atuação do Sistema em relação às 
cooperativas do segmento educacional. 

Então, deputado, se me permite, quero 
passar aqui para a Theresa Raquel, para que ela 
possa realizar essas apresentações, fazer a sua 
fala, para que depois a gente passe para o 
momento da palestra da Zenilza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Perfeitamente. 
 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO –  Então, 

vou passar para colega Theresa, até pelo 
trabalho que vem desenvolvendo há anos, e 
está mais à frente da nossa atuação junto às 
cooperativas educacionais. 

Bom dia a todos nós! 
Obrigado deputado. 
 
A SR.ª THERESA RAQUEL TRANCOSO –   

Bom dia a todos! Bom dia, deputado! 
Obrigada, David. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Bom dia, Theresa! 

 
A SR.ª THERESA RAQUEL TRANCOSO – 

Vou fazer uma apresentação breve, porque hoje 
a nossa luz vai cair na nossa fala via Zenilza, 
diretora pedagógica da Coopesma, uma das 
nossas cooperativas do segmento educacional. 

Temos presentes também demais 
cooperativas; todas estão representadas. 

Na tela vejo a Amanda, presidente da 
Cooperativa Cooperação de Santa Maria de 
Jetibá; temos aí outros representantes também 
da Coopesma; vejo a Adriana - se faltar alguém, 
pessoal, peço desculpas porque não aparece 
todo mundo na tela para mim -; a Queila, 
diretora pedagógica da CEL, Cooperativa 
Educacional de Linhares; temos também 

representação da Cooperativa de Muqui, com o 
Rodrigo, que está presente, presidente da 
Cooperativa de Muqui; a Sueli e a Patrícia, que 
estou vendo aqui, da Cooperativa de Pinheiros; 
todas da cooperativa do segmento educacional 
aí, quase todos de pais de alunos. A Zenilza vai 
trazer um pouquinho mais dessas informações 
mais à frente. 

Se faltou alguém, pessoal, desculpa 
porque não consigo ver todo mundo, fica 
variando aqui a telinha. 

Só colocar que o Sistema tem muito 
orgulho do trabalho que é executado pelas 
cooperativas desse segmento. É uma força do 
cooperativismo que vem tralhando com os 
nossos pupilos, o nosso futuro. O nosso futuro 
vem das crianças e adolescentes que passam 
por essas cooperativas. Então, com certeza, a 
gente tem apoiado e tratado isso com muito 
louvor, o trabalho que é executado por essas 
cooperativas - porque a gente sabe que são os 
futuros cooperativistas que vão sair daí, os 
nossos futuros cooperados, os nossos futuros 
líderes, os nossos futuros conselheiros -, 
pessoas que estão engajadas com o 
cooperativismo e que estão enraizando a 
cultura da cooperação em sua criação, em sua 
educação e, com certeza, isso vai trazer, 
futuramente, o desenvolvimento e o 
fortalecimento do cooperativismo, porque o 
nosso papel principal é disseminar e fortalecer o 
cooperativismo. Então, a gente tem certeza de 
que esses professores, esses educadores estão 
cumprindo esse papel, em parceria com o 
sistema, de levar o desenvolvimento e fomentar 
o cooperativismo, desde a sua base, com suas 
crianças e adolescentes.  

Passo a palavra ao deputado para dar 
continuidade à sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, Theresa, 
pela sua participação e também pela sua 
presença. 

É com muita alegria que a gente, hoje, 
faz essa reunião e enfoca abordando esse tema 
do Cooperativismo Educacional. 

O cooperativismo é bonito por conta 
disso, por conta exatamente das diversidades, 
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da diversificação que temos nos nossos diversos 
segmentos. E a gente tem tratado aqui de quase 
todos esses segmentos. E hoje, um segmento 
lindo, que é o segmento da educação, é o 
segmento que traz a base, é o segmento que 
traz a fundamentação para a estrutura do 
desenvolvimento humano, que traz o 
conhecimento.  

A educação, eu costumo dizer que é a 
maior herança que a gente pode ter, é a história 
da maioria de todos nós.  

A gente vem de família simples, a gente 
vem de berços simples. São poucos aqueles que 
têm o privilégio, às vezes, de ter uma herança 
econômica, uma herança financeira, que já 
nascem, vamos dizer, com estrutura econômica 
favorável. Mas a grande maioria de todos nós, a 
gente nasce numa situação de famílias 
humildes, e o que nos faz galgar degraus 
maiores, alcançar patamares sociais maiores, 
ascensões maiores, é através da educação. A 
educação emancipa, a educação liberta, a 
educação possibilita às pessoas adquirirem a 
maior riqueza que o ser humano pode ter, que é 
a riqueza do conhecimento.  

Então ficam aqui, já, as minhas 
considerações iniciais em relação a este tema, já 
parabenizando todas as cooperativas 
educacionais que estão aqui representadas, que 
se preocupam com este tema, com este 
assunto.  

A gente sabe, eu preciso registrar, já, na 
minha fala inicial, que trabalhar com educação 
não é fácil. É o primeiro ponto. Depois, trabalhar 
com educação em nível de cooperativismo é um 
dificultador ainda mais. Por quê? Porque 
existem questões financeiras, existem questões 
estruturais.  

A gente sabe que normalmente esse 
segmento, principalmente o educacional, não 
tem apoio governamental. Pelo contrário, às 
vezes, tem dificuldade legal. A gente precisa 
estar olhando isso. Eu acho que vale a pena se 
debruçar sobre este tema. Às vezes, ao invés do 
poder público, de forma geral, facilitar o 
processo, entender a importância do segmento, 
entender a importância do cooperativismo, 
entender a importância do trabalho e da 
contribuição que é feita para o segmento, às 

vezes, em muitos lugares e em muitas instâncias 
públicas, nós temos, na verdade, é a dificultação 
do processo, assim como acontece no segmento 
do cooperativismo do transporte, etc. 

Parece o que o poder público tem medo 
do cooperativismo. E a gente, às vezes, não sabe 
por que, não entende por quê. Será que é 
porque o cooperativismo trabalha com 
transparência? Será que é porque o 
cooperativismo trabalha com qualidade? Será 
que é porque o cooperativismo trabalha com 
competência? Será que é porque o 
cooperativismo tem uma OCB por trás dele, que 
fiscaliza, que direciona, que controla e que 
cobra qualidade daquilo que é prestado? Enfim, 
há uma série de pontos de interrogação e de 
perguntas que ficam no ar. 

Por que eu estou dizendo isso? Porque 
eu sei das dificuldades que vocês enfrentam, 
que nós enfrentamos dentro dos diversos 
segmentos, e o segmento da educação no 
corporativismo não é diferente, ainda mais 
agora. A gente em pleno período de pandemia, 
esses problemas se agravam muito mais. Eu sei 
que eles se agravam muito mais, eles ampliam o 
impacto.  

Mas nós estamos aqui para poder 
começar a discutir. Estou muito feliz, David, 
por nós estarmos aqui tratando da questão do 
segmento do cooperativismo educacional 
porque eu acho que a gente vai estar se 
inteirando bastante e começando. Quando a 
gente começa a falar sobre o tema, a gente já 
está traduzindo a importância que ele tem. 

Então é por isso que neste momento 
eu quero convidar a senhora Zenilza 
Aparecida Barros Pauli, diretora pedagógica 
da Cooperativa Educacional de São Mateus, 
Coopesma, para que possa estar fazendo uso 
da palavra em nome de todos nós, de todas as 
cooperativas educacionais que estão 
presentes nesta reunião e até mesmo em 
nome da comissão.  

Nós queremos agora, Zenilza, que você 
possa estar com a palavra. A palavra está com 
você, para fazer a apresentação, que eu tenho 
certeza de que você já preparou. Agora nós 
somos todos seus alunos. Vamos lá, Zenilza!  
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A SR.ª ZENILZA APARECIDA BARROS 
PAULI – Muito obrigada, deputado. Bom dia a 
todos e todas. Já começo agradecendo 
imensamente a oportunidade de estarmos aqui 
e pela confiança que as educacionais 
depositaram em mim para falar um pouco sobre 
o nosso trabalho. 

 Deputado Mansur, saiba que para as 
educacionais este dia é um dia muito 
importante que nós queremos começar, já fui 
contemplada em grande parte nas suas falas, 
nas suas palavras, que dialoga muito conosco, 
dialoga muito próximo do que a gente pensa, do 
que a gente necessita, então é com profunda 
gratidão que nós estamos aqui neste momento 
para falar das educacionais. 

 Então, eu gostaria de cumprimentar o 
deputado Marcos Mansur e agradecer pela 
oportunidade, agradecer aos demais deputados 
que por aqui passaram, Hudson Leal, Alexandre 
Xambinho, Renzo, por esta oportunidade de 
ouvir as educacionais. Cumprimento com muito 
carinho minhas amigas diretoras, gestoras das 
educacionais, que a gente dialoga, troca 
alegrias, tristezas, todos os dias quase. 
Agradecer à OCB pelo apoio de sempre, 
cumprimentar o David, a Thereza, Juliana, o 
Renan, que está aqui, que são as nossas escutas 
e a nossa força dentro da OCB.  

E vamos conversar um pouquinho, né? 
Não é bem uma palestra, fiquei até preocupada 
com palestra, mas nós vamos conversar um 
pouquinho. Eu me chamo Zenilza, sou diretora 
aqui da Coopesma, Cooperativa Educacional de 
São Mateus, estou aqui há onze anos, então a 
gente vem dialogando aí um pouco sobre 
cooperativismo. Eu gosto muito desses 
momentos porque a gente pode falar sobre 
duas coisas que a gente ama muito enquanto 
educador, educação e cooperativismo. 

 Eu acredito que todos que estão aqui 
têm algum tipo de vínculo com o 
cooperativismo, acreditam no cooperativismo, 
senão não estariam aqui nesta reunião, porque 
tem um vínculo com ele. E a maioria dos que 
estão aqui estão na educação ou precisam dessa 
educação. Ninguém pode dizer que em nenhum 
momento da sua vida não teve contato com a 
educação. Existem ramos, existem segmentos, 

existem setores que a gente pode até dizer 
assim: Ah, um dia eu ouvi falar! Mas a educação 
não é um segmento ou setor que a gente ouviu 
falar, ela passa pela nossa vida, permeia a nossa 
vida, se não permear a minha, vai permear a dos 
meus filhos, dos meus netos, então todo mundo 
sabe e fala um pouquinho de educação. 

 Eu vou compartilhar uns slides, preparei 
uma breve fala. Breve para professor é difícil, 
mas vamos lá. É para que a gente possa 
conhecer um pouco as educacionais, quem são 
as educacionais que estão aqui no nosso estado 
e, deputado, de antemão, de fato, a gente 
gostaria, sim, das nossas portas abertas para 
que a gente possa conversar um pouco sobre os 
apoios para as educacionais, o apoio 
governamental. Eu costumo brincar com as 
meninas que a gente precisa levar a educacional 
para além do ramo filosófico do cooperativismo 
para ver a educacional como um negócio 
também, para que a gente possa conquistar 
nossos dois desejos, fazer a educação de 
qualidade, mas conseguir se manter nesse 
mercado, porque de fato a sensação que a 
gente tem às vezes é que para o cooperativismo 
a regra é mais rígida, então a gente acaba 
sofrendo um pouco mais. 

 Neste tempo pandêmico algumas áreas 
sofreram muito e nós estamos nessa. A gente 
ouve isso todos os dias, enquanto educação, e a 
gente tem estudado, vou usar uma expressão 
bem dos meninos, ralado bastante para a gente 
conseguir se manter vivo neste furacão que nós 
estamos vivendo, este tempo pandêmico.  

Eu vou, se vocês me permitem, eu 
gostaria de compartilhar aqui slides. Nunca usei 
esse aplicativo, então, por favor. Está aí para 
vocês? Vocês enxergam a minha tela? Ok. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Perfeito, Zenilza. Pode 
continuar. Aparece sim.  

 
 A SR.ª ZENILZA APARECIDA BARROS 

PAULI – Ok. O cooperativismo educacional, as 
cooperativas educacionais surgem no Brasil em 
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1982, então a gente já está há um tempo nessa 
discussão, e aqui no Espírito Santo em 92 surgiu 
a primeira cooperativa educacional, que é essa 
cooperativa que eu estou, que é a Coopesma, 
que é a Cooperativa Educacional de São Mateus, 
que surge exatamente em um tempo em que a 
Petrobras vem para cá e os pais desejavam um 
ensino diferenciado, um ensino de qualidade, 
mas que pudesse dialogar com princípios da 
cidadania e com princípios que pudessem 
interferir na mudança que a cidade estava 
sofrendo. Então, surge aqui no Espírito Santo a 
primeira educacional em 92.  

Hoje nós temos sete cooperativas 
educacionais no estado. Dessas sete, seis são 
cooperativas de pais, então, nós estamos no 
ramo consumo, e uma cooperativa de 
professores, que está no ramo trabalho, que 
recentemente a gente foi reagrupado de acordo 
com a forma que nós ofertamos os nossos 
trabalhos.  
 Onde estão essas cooperativas? A 
Coopesma, que é a primeira, que está um pouco 
escondida, nós surgimos em 92. Na sequência a 
Coopesg, a Cooperativa de São Gabriel, em 93; 
Cooperação, em Santa Maria de Jetibá, também 
em 93; Coopepi, em 94; a CEL, em 94; Coopem, 
em 98; Coopeducar, em 2000. 
 Por que eu fiz questão de colocar esse 
eslaide para a gente poder conversar? Porque a 
gente tem identidade, a gente está nesses 
municípios, e se vocês forem a cada um desses 
municípios, certamente essa cooperativa não 
vai passar despercebida.  

E aí, uma outra provocação. Professora 
de matemática adora olhar números, e eu fiquei 
observando esses números e pensando. Nós 
tivemos uma década de criação de educacionais, 
que foi a década de 90. Nós precisamos dar, de 
repente, um outro passo em outros municípios 
e ampliar educacionais por este estado. Porque 
são educacionais que deram certo, são 
educacionais com mais de vinte anos. A 
Coopesma tem vinte e nove, então, por aí a 
gente tira a margem das demais, vinte e oito, 
vinte e sete, vinte e cinco. Então, não são 
cooperativas que surgiram ontem, são 
cooperativas que já vêm escrevendo a sua 
história. A gente já formou os nossos alunos que 

já trazem os seus filhos para essas escolas. 
Então, já existe um ciclo de formação da 
educação cooperativista nesses municípios. Nós 
tivemos um período de criação e que, agora, 
nós, das educacionais, com o apoio, certamente, 
que a gente tem da OCB, que a gente pode ter 
da Assembleia neste momento, nós motivarmos 
a criação de mais cooperativas educacionais.  

Essas educacionais, hoje, têm 
aglomerado de quatro mil novecentos e trinta e 
seis cooperados, nós temos mil novecentos e 
vinte e oito alunos – aqui eu acho que está 
invertido, viu, gente –, e nós temos duzentos e 
noventa e seis funcionários. Então, nós temos 
um grupo significativo de pessoas que falam de 
cooperativismo todos os dias. 

Eu queria fazer uma ressalva. O usuário 
da educacional é um usuário de todo dia. Então, 
se nós falarmos e nós trabalharmos a 
cooperação, que é o que a gente faz nas nossas 
escolas, essa pessoa que está vinculada à 
educacional a gente tem a oportunidade de 
trabalhar a educação cooperativista, o conceito 
e os princípios do cooperativismo todos os dias. 
É por isso que a gente consegue mudar o 
comportamento, é por isso que a gente 
consegue inserir ideias. Porque não é um 
usuário que, esporadicamente, adentra essa 
cooperativa, não é um usuário que só quando 
ele precisa, uma vez ao mês ou uma vez a cada 
dois meses, que ele adentra essa cooperativa. O 
parceiro, a pessoa que está fazendo parte desse 
serviço usa, faz parte, movimenta, transita por 
esse espaço todos os dias. Então, todos os dias 
as educacionais têm a oportunidade de 
trabalhar a educação cooperativista.  

E aí, a gente muda, de fato, o 
comportamento. A gente costuma brincar e 
dizer, de fato, que quando a criança 
compreende isso, ela muda o comportamento 
da casa. Ela começa a mudar o comportamento 
da casa, porque a criança, todos nós aqui temos 
filhos, quem não tem, tem sobrinhos, sabe o 
quando a criança muda o comportamento dos 
pais. A gente ouve relato dos pais, por exemplo, 
que vai comprar uma manteiga e vai comprar 
um leite, e eles falam assim: Compra o leite da 
minha escola, compra a manteiga da minha 
escola. Porque tem o símbolo do 
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cooperativismo e ele vai ligando isso, mesmo a 
criança bem pequena, sem compreender, de 
fato, que são cooperativas independentes, ele 
entende o movimento de cooperar.  
 O nosso movimento financeiro no ano de 
2019, porque 2020 a OCB ainda está no 
processo de organização desses dados, foi de 
dezesseis milhões, e nós, em arrecadação, em 
impostos e taxas, em torno de três milhões. 
Então, a gente tem uma participação não só 
filosófica e de formação para o cooperativismo, 
como a gente também tem uma influência 
nesse mercado, esse recurso que circula, esses 
funcionários que estão vinculados a essa 
cooperativa que também usam esse recurso 
nesses municípios. Então, nós temos, também, 
uma contribuição econômica.  

Além do nosso movimento normal de 
escola, porque como o deputado Mansur 
falou no início, além da nossa 
responsabilidade com o currículo comum, que 
é o currículo que atende todas as escolas do 
Brasil, nós ainda temos, dentro do nosso 
currículo, os nossos projetos para o 
desenvolvimento da educação cooperativa. 
Esses projetos são pontuais, mas a nossa prática 
da cooperação não é pontual. Ela é cotidiana, é 
de todo dia. 
 Temos um projeto, por exemplo, como é 
o Cooperjovem, que é um projeto que tem o 
objetivo de disseminar a cultura do 
cooperativismo, reflexão sobre os princípios do 
cooperativismo e, a partir daí, criar atividades 
em que dialogue com os princípios 
cooperativistas.  
 Como educadora, a gente precisa 
ressaltar que princípio e valor são uma coisa 
que, uma vez absorvida, compõe a minha vida. 
Não é algo que eu aprendo agora e, no 
momento em que eu sair dessa escola, não 
tenho mais vínculo com ele. Pela nossa 
formação, a gente percebe isso. Quando está 
inserido em mim, está implícito na minha 
formação um princípio cooperativista, vou sair 
daqui, vou para a universidade, e isso continua 
fazendo parte das minhas práticas, porque me 
muda enquanto pessoa. Isso que estou falando 
não é filosófico, a gente ouve isso dos nossos 
ex-alunos. 

 Aqui na Coopesma, a gente tem uma 
prática de trazer ex-alunos e muitos deles falam 
que, quando eles chegam à universidade, as 
pessoas falam assim: Você é diferente! E aí que 
eles se dão conta. Sou diferente, porque vim de 
uma escola que me ensinou esse princípio, que 
me ensinou aquele princípio. Então, daí um 
trabalho que a Educacional faz, que vou pegar 
carona numa fala que a Teresa colocou, que é 
uma semente que a gente planta. O futuro do 
cooperativismo, para que mais pessoas venham, 
se apaixonem pela educação cooperativista e 
pelo cooperativismo em geral, passa pela 
educação. A gente planta sementes aqui. 
 Hoje, por exemplo, na Coopesma, o 
presidente dessa cooperativa é ex-aluno dessa 
escola. Veja bem que ciclo é esse. Esse menino 
estudou aqui, hoje ele é o presidente dessa 
cooperativa. 
 A Cooperativa Mirim, que é um exercício, 
na prática, de construir, de elaborar uma 
cooperativa, da vivência de uma cooperativa, da 
rotina de uma cooperativa. Então, é um 
exercício que se faz com os nossos alunos por 
adesão. 
 O Jocoopes, que são os Jogos 
Cooperativos do Espírito Santo. O ano passado 
não tivemos em virtude da pandemia, mas, no 
ano anterior, nós tivemos. Essa foto, inclusive, 
foi aqui na escola. Foi um momento muito 
bacana de interação dos nossos alunos para que 
eles pudessem, além de interagir, pudessem 
dialogar sobre as suas realidades. São jogos 
cooperativos do Espírito Santo.  
 O Dia C de Cooperar, que é uma prática 
comum a todas as cooperativas, mas que, na 
Educacional, não se faz pontual e em um dia. 
Normalmente o Dia C de Cooperar permeia pelo 
menos por trinta dias da prática das 
Educacionais, porque ali a gente desenvolve e 
dialoga com os nossos alunos sobre todos os 
princípios do cooperativismo.  
 Vou me permitir fazer um parêntese. 
Nós atendemos um pai, aqui, semana passada, 
que chegou à escola este ano. Ele veio do Rio 
Grande do Sul. O pai veio saber o que era esse 
cooperativismo, porque, quando ele fez a 
matrícula da filha, ele vinha de outra cidade e 
não associou, mas, na semana e no período do 
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Dia C de Cooperar, a filha dele falava tanto isso 
em casa, que eles tiveram que pesquisar o que 
era e entender, e o quanto o trabalho que a 
escola estava fazendo movimentou a casa dele 
para conversar sobre cooperativismo e para 
entender o cooperativismo.  
 Daí eu insisto na fala de que são essas 
crianças que estão plantando essas sementes no 
fortalecimento do cooperativismo futuro. Claro 
que esses projetos são projetos pontuais, mas, 
na dinâmica das nossas instituições, temos 
vários outros projetos. A gente tem um projeto 
de desenho que a OCB realiza conosco, desenho 
e vídeo todos os anos, que é mais uma 
oportunidade de motivar os nossos alunos na 
reflexão sobre o cooperativismo. 
 Deputado Mansur, ouso dizer que acho 
que eles têm medo mesmo do cooperativismo, 
porque a gente é capaz de fazer um trabalho de 
qualidade, atingir um objetivo que muitos 
desejam, com um custo menor do que o 
mercado exige, porque a gente faz isso 
transparente. Então, penso que sim. E, nas 
Educacionais, a gente sofre isso na pele, porque 
o nosso concorrente é de todo dia. Então, a 
gente concorre com escola particular. A gente, 
na verdade, não concorre com escola pública, 
são públicos muito diferentes, mas a gente 
concorre com escola particular e precisa se 
manter nesse mercado, participar dessa 
competição que o mercado é e, ao mesmo 
tempo, segurar a nossa identidade, que é uma 
coisa que a gente não pode perder de vista 
enquanto Educacional. Nós somos uma 
instituição particular, mas nós somos uma 
cooperativa Educacional, e aí nessa disputa do 
mercado, a gente não pode perder a nossa 
identidade, a gente precisa manter a nossa 
identidade, o que nos diferencia das outras 
instituições. 
 Então, até alguns pontos desses eu já 
tratei, que o nosso papel, o nosso 
fortalecimento, a nossa fala de cooperativismo é 
permanente e diária. O cooperativismo hoje é 
uma via do desenvolvimento, não só do Brasil, 
como de qualquer outro país que opta por 
investir, por acreditar no cooperativismo. O 
cooperativismo só vem a colaborar com o 
desenvolvimento humano, com o 

desenvolvimento econômico, com o 
desenvolvimento social, a gente não tem dúvida 
disso.  
 E essas educacionais, que aqui estão, 
estão para que a gente possa fazer parcerias, 
para que a gente possa apresentar as 
educacionais para esse estado, para o Governo 
do Estado, para que a gente possa se ver, se 
mostrar, não no sentido de se amostrar, é como 
os meninos falam, mas o de dizer que nós aqui 
estamos e que a gente tem um papel muito 
importante na educação deste estado e, 
principalmente, para o cooperativismo.  
 Nós somos referência em ensino de 
qualidade. Todas essas educacionais têm os 
seus resultados, eu vou colocar só de três aqui, 
mas todas elas têm os seus resultados. Nós não 
colocamos de todas para não delongar, mas a 
Coopesma, por exemplo, ficou entre as trinta 
melhores escolas particulares do estado do 
Espírito Santo. E todas as outras escolas têm o 
seu resultado. Não é fácil a gente se manter 
nessa categoria. A Coopesma tem quatrocentos 
e dez cooperados, nós temos quinhentos e 
trinta e três alunos, atendemos à educação 
infantil e ao ensino médio. A nossa arrecadação, 
em 2020, foi em torno de seis milhões. Nós 
temos aprovação, a escola, entre as particulares 
do município, é a escola que mais aprova no Ifes 
e a escola que mais aprova nas faculdades 
particulares, nós temos ex-alunos médicos. 
Então, a gente consegue cumprir a missão pela 
qual nós estamos aqui, porque não é fácil, é 
todo dia essa peleja. 
 A Cooperação, que é a cooperativa de 
Santa Maria de Jetibá, ela hoje, quarenta por 
cento das vagas preenchidas pelo Ifes naquela 
região são ocupadas por alunos dessa escola. E 
nós temos aqui os diversos bons resultados da 
participação nas olimpíadas ofertadas, nos 
resultados, no Paebes. Então mostra também a 
que veio.  
 Coopesg também tem as aprovações no 
Ifes daquela região, tem a Cooperativa Mirim na 
Coopesg. E uma prática muito forte na Coopesg, 
que é o Dia C de cooperar, porque lá o 
cooperativismo pulsa naquela cidade. Então, 
não tem para onde correr, lá precisa fazer todos 
esses trabalhos. 
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 Sem mais delongas, senão eu vou 
explicar uma equação daqui a pouco, vou me 
empolgando, nós vamos começar a dar aula de 
Matemática, mas eu fiz questão, até refletindo 
um pouco com a Amanda, como é que nós 
vamos dialogar um pouco sobre isso? E aí, nós 
pensamos nesse artigo da Constituição, onde o 
poder público – eu sou servidora pública 
também –, não é um favor colaborar com o 
cooperativismo, é constitucional. Há na 
Constituição um marco para que possamos 
receber apoio e estímulo, porque eu vejo 
algumas práticas que a gente olha e fala assim: 
Poxa, se esse pessoal se organizasse em 
cooperativa, eles estariam sofrendo menos. 
Então são práticas que a gente precisa de fato 
disseminar e estimular. E o poder público tem 
essa missão instituída na Constituição brasileira.  
 Deputado, minha gratidão por esta 
oportunidade. Nossas cooperativas 
educacionais estão de portas abertas. A gente 
tem uma missão de plantar sementes do 
cooperativismo neste estado e a gente precisa 
de apoio, a gente precisa dialogar, a gente 
precisa conversar um pouco sobre 
possibilidades para as educacionais.  
 Não vou dizer que a gente não fica com 
ciúmes, não, tá? Ah, minha filha, na escola, você 
sabe, a gente sabe de tudo! A gente fica com 
ciúmes, às vezes... Poxa, mas lá na agricultura, 
mas... E nós queremos dialogar um pouco com 
as educacionais. 
 Minha gratidão! Espero ter conseguido 
cumprir a missão que a mim foi designada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, Zenilza, 
falando magistralmente sobre, primeiro, 
cooperativismo educacional, sobre as 
educacionais, como vocês mesmos já se 
autointitulam, né? As educacionais dentro do 
setor, dentro do segmento do cooperativismo, e 
fazendo essa brilhante apresentação da 
Coopesma, a maneira como vocês trabalham aí.  
 E é verdade, Zenilza. É por isso que os 
fatores de dificuldade se apresentam. Porque 
você mostrou dados, mostrou números, 
mostrou qualidade, mostrou transparência. 
Tenho certeza de que isso aí está ao acesso de 

todo mundo, a todo tempo, a todo o momento, 
não tem segredo, não tem o que se esconder, 
não tem jeitinho, não tem favor aqui, não tem 
favor ali. Então, esse é um problema que eu 
vejo, a questão da nossa cultura, é a cultura 
brasileira, infelizmente é isso.  
 Quando você falava aqui, eu estava aqui 
pensando nos nossos índices estatísticos do 
próprio cooperativismo no Brasil, a gente 
extrapolando um pouquinho, saindo das 
educacionais e indo até para nível nacional, a 
nível amplo do cooperativismo, a gente está aí 
lutando, batalhando, dentro de cinco por cento 
do PIB, que é uma participação do 
cooperativismo na economia brasileira. E 
quando a gente compara isso com países 
desenvolvidos, como Estados Unidos, dando 
aqui alguns exemplos, Canadá, países da 
Europa, como a Itália, Alemanha, a França e 
outros países da Europa, a gente vê que eles 
ultrapassam o percentual de cinquenta por 
cento, tem país lá que chega a setenta por cento 
de todo PIB do país, passa pela estruturação do 
cooperativismo.  

É por isso que a gente vê, aqui no Brasil 
principalmente, onde nós temos regiões mais 
desenvolvidas, você pode ver que o 
cooperativismo está presente lá nos mais 
diversos segmentos, nas mais diversas áreas, e é 
uma questão de cultura. E a gente pergunta por 
que, então, que isso ainda não se espalhou pelo 
Brasil a ideia do cooperativismo? É questão 
cultural, é questão da cultura. Infelizmente o 
Brasil se acostumou com algumas práticas 
políticas, e aí a gente que está na política tem 
que dar a mão a palmatória, tem que estar 
fazendo esse discurso, temos que estar fazendo 
o debate. Viu, Zenilza e todos aqui presentes. 
Infelizmente nos acostumamos com práticas 
políticas de favores, com práticas políticas de 
jeitinho, práticas políticas de pagamentos de 
algumas coisas que são feitas para poder 
acontecer, manutenção e até acesso a alguns 
poderes. Infelizmente.  

Isso tudo são entraves ao 
cooperativismo. Mas a gente está aqui, esta 
comissão, Zenilza, ela existe para isso. A OCB 
está aí, existe para isso. A gente está aqui 
lutando, e é bacana eu ver a turma da OCB, o 
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que me motiva neles é que muitas das vezes eu 
perco a paciência. Tem hora que falo com o 
Cícero assim: Cícero, rapaz, não aguento mais! 
Nós já travamos discussões aqui em relação a 
outros segmentos, vou dar um exemplo aqui do 
transporte. Tivemos aqui a questão em relação 
ao cooperativismo da área de saúde. E, às vezes, 
a gente vê em cima de uma mesa uma 
discussão, e a coisa é tão óbvia, a coisa é tão 
clara, mas a gente vê as pessoas com medo de a 
gente mexer naquilo. 

O cooperativismo vem para poder, às 
vezes, mexer dentro de um arranjo, não vou 
nem dizer organização, mas um arranjo político 
que está feito e que o cooperativismo vem para 
atrapalhar. A verdade é essa! 

Então, a gente se sente como, assim, 
alguém que vem para atrapalhar nesses 
arranjos, e a gente, na verdade, está querendo é 
melhor otimização do dinheiro público, melhor 
otimização da coisa pública, organização, 
planejamento, qualidade, como você mostrou, 
resultado, efetividade, como você está 
mostrando, que eu tenho certeza de que 
acontece nas demais, também, cooperativas. 

A gente vem aí, por exemplo, hoje, 
quando a gente entra, a gente faz os paralelos 
aqui, o cooperativismo da saúde, onde tem o 
cooperativismo, a coisa anda. Ccooperativismo 
na área financeira, a gente vê um Sicoob 
arrebentando, isso incomoda. Incomoda por 
quê? Porque é cooperativismo, é participação 
do coletivo. 

Então, assim, nós temos grandes 
desafios pela frente. Viu, Zenilza? Eu dizia e tem 
hora que eu fico meio agitado, meio impaciente, 
mas a turma da OCB, junto com o David, o 
Carlão, essa turma é mais preparada que a 
gente na questão da paciência, na questão da 
água mole em pedra dura, tanto bate até que 
fura, e eles vão com jeitinho e a gente vai junto 
aí se somando, se unindo para tentar a gente, 
com essa paciência que é necessária, ir 
introduzindo essa cultura do cooperativismo 
aqui no estado do Espírito Santo, que é muito 
importante.  

Tem muita coisa para ser feita aqui no 
estado. Tem muita coisa para ser feita em nível 
de Brasil. Como você termina, por exemplo, a 

sua apresentação com esse art. 174, da 
Constituição Brasileira, mostrando ali, aparece, 
o cooperativismo está ali, o Estado como esse 
moderador, estimulador, fiscalizador. Então, 
assim, nós precisamos mostrar isso. A coisa já 
está aí. Infelizmente, o pessoal que faz os 
arranjos, eles não conhecem de lei, não 
entendem o que é o cooperativismo. Enfim, 
vamos juntos! 

Eu quero te dizer o seguinte, que a 
comissão é de vocês, a comissão existe na Casa 
para vocês, por isso que nós estamos tendo esse 
tempo aqui televisionado. Esse tema está sendo 
veiculado agora ao vivo e, depois, ele é 
reprisado. Ele vai ser passado, disponibilizado 
para vocês também. Então, assim, acho que é 
muito importante a gente fazer o debate, o 
poder da fala, o poder da demonstração que 
nós estamos aqui utilizando e também colocar, 
além da comissão, o meu gabinete à disposição.  

Como professor que sou, enquanto 
você estava falando, eu fico aqui com o 
coração pulsando e, às vezes, dá aquela 
arrepiada, porque a gente é do ramo e a gente 
sabe quando você está falando, a gente 
encarna exatamente os problemas que a 
gente enfrenta há mais de trinta e cinco anos 
na educação. Está bom? 

Então, eu queria te parabenizar por sua 
apresentação, por essa apresentação 
belíssima que você fez, concisa, clara, 
objetiva, inteligente. Então, parabéns pelos 
números mostrados, pela forma. 

Quero passar para o David, David, para 
você ver aí, acho que nós podemos pegar umas 
duas falas de outras cooperativas para fazer 
uma saudação final para a gente caminhar para 
a conclusão dos trabalhos nesta manhã, porque 
a agenda está pegada. Estou aqui e o telefone 
toda hora aí. Durante a apresentação da Zenilza, 
tem umas dez ligações aqui já para a gente 
poder responder. Está bom? 

Um abraço aqui, por enquanto. 
Manda brasa aí, David! 

 
O SR. DAVID DUARTE RIBEIRO – 

Obrigado, viu, deputado? Obrigado por tudo, 
pela grande parceria.  
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Zenilza, parabéns pelo brilhantismo, pela 
apresentação. A história das cooperativas 
educacionais é algo fantástico. O trabalho que 
vocês, as sete cooperativas desenvolvem é 
extremamente importante. Entendeu, 
deputado? É aí que está o diferencial.  

É importante pegar uma parte da fala, 
antes de passar para as duas cooperativas, 
como o senhor solicitou, eu acho que é 
importante a gente registrar que o grande 
diferencial é o trabalho que essas cooperativas 
desenvolvem ao transmitir para as crianças, 
para os jovens os princípios e os valores do 
cooperativismo. Isso nenhuma outra escola, seja 
pública, seja privada, faz e nem vai fazer. Então, 
é muito importante a gente deixar isso aqui 
registrado.  

Deputado, o superintendente Carlão 
sempre diz o seguinte para toda a equipe, e ele 
nos motiva durante várias vezes, durante todos 
os dias, a continuar a nossa luta, a continuar a 
nossa batalha engajados por todos os sete 
ramos do cooperativismo, e o educacional não é 
diferente.  

Ano passado, travamos algumas 
batalhas, porque depois do transporte de 
passageiros, as cooperativas educacionais foram 
as que mais sofreram. E aqui eu falo tanto das 
cooperativas de pais e alunos quanto da 
Cooperação, que é uma cooperativa de 
profissionais da educação, de professores, que 
sofreram bastante com a pandemia porque, 
afinal de contas, as aulas foram suspensas. 
Então, existe uma série de fatores aí que 
implicam nisso. 

Então, o que eu quero dizer é o seguinte: 
o não, deputado, a gente já tem. A nossa luta, 
como o senhor falou, aquela questão de água 
mole em pedra dura, se uma estratégia não deu 
certo, vamos caminhar por outra frente. O que 
nos incomoda são os nãos repetitivos, e a gente, 
infelizmente, encontra muito isso ainda, tanto 
nas estruturas de Governo, do Executivo, 
quanto dentro do próprio Legislativo, seja ele 
Municipal, seja ele Estadual. Acho que a gente 
dizer o não por dizer o não... Por que as nossas 
cooperativas educacionais não podem ter 
acesso a algum tipo de recurso, de estímulo ao 
trabalho que desenvolvem – entendeu? – no 

âmbito de políticas e programas públicos? 
Então, muitas vezes a gente ouve o não, mas 
sem aquela justificativa plausível, e o não sem 
virar para a gente e falar assim: hoje não tem 
possibilidade por isso, por isso e por isso, mas 
com a ajuda da OCB vamos construir algo 
diferente. 

Então, é isso que a gente busca, é essa a 
nossa luta, a nossa batalha constante. Estamos 
juntos com todas as cooperativas, viu, Zenilza, 
Amanda, Queila, todos os demais aqui 
representados, Suellen? Então, como o 
deputado nos solicitou para pedir aqui para 
passar a palavra para duas pessoas, aí, 
deputado, gostaríamos, então, de passar a 
palavra para a presidente Amanda, da 
Cooperação e, na sequência, para a diretora 
pedagógica Queila, da CEL, de Linhares. Temos 
certeza que todas as cooperativas educacionais 
se sentem representadas aqui por qualquer 
pessoa que faça o pronunciamento porque elas 
têm um diálogo muito alinhado, uma 
proximidade muito grande, graças a Deus. O 
Sistema OCB, sob a liderança técnica da 
Theresa, tem acompanhado pari passu todo 
esse processo de diálogo.  

Então, gostaria, deputado, de 
direcionar, neste momento, as falas da 
presidente da Cooperação e conselheira da 
OCB Espírito Santo, Amanda, e na sequência a 
Queila, da CEL. Tá bom, deputado? Se o 
senhor permitir. 

Um grande abraço a todos. Fiquem 
com Deus! 

Deputado, vou pedir licença, estão aqui 
as colegas Juliana Linhares, a Theresa, o 
colega Renan Reis, e peço desculpas também 
às cooperativas, vou já ter que me ausentar 
porque vou ter que me ajeitar aqui para fazer 
o deslocamento para Vitória, que hoje estou 
em home office, estou aqui em casa, porque 
vamos fazer entregas de cestas, frutas da 
arrecadação do Dia C, para as famílias 
carentes lá de Cariacica. São duzentas e 
setenta cestas que vão ser entregues para as 
famílias que tanto precisam, e a gente vai 
fazer esse ato, um ato simbólico de entrega, 
junto à Secretaria de Assistência Social lá do 
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município. Tá bom? Um grande abraço para 
todos. Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Perfeito. Muito obrigado, 
David. Ficam acatadas as reivindicações que 
você fez aqui. 

A primeira, então, é quem? A Queila? 
 
A SR.ª AMANDA SCHULZ WRUCK – Olá, 

boa tarde! 
 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Boa tarde! Te ouço.  

 
A SR.ª AMANDA SCHULZ WRUCK – Aqui 

é a Amanda. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Amanda! Te ouço, Amanda! 

 
A SR.ª AMANDA SCHULZ WRUCK – 

Presidente da Cooperação, Cooperativa 
Educacional de Santa Maria de Jetibá. Quero 
cumprimentar o nobre deputado Pr. Marcos 
Mansur; as demais colegas diretoras, gestoras 
das cooperativas que estão aqui representadas; 
a OCB, toda a equipe OCB aqui presente, 
Juliana, David, Bianca, Renan. Desculpa caso eu 
esqueci alguém. Quero agradecer à OCB por 
este momento junto a esta Comissão 
Permanente de Cooperativismo. Acho que agora 
a gente vai começar a dialogar. Estou muito feliz 
e muito emocionada, todos nós, vamos dizer, 
todos nós estamos muito emocionados com 
este momento. 
O Pr. Marcos Mansur falou muito bem no início 
que é uma comissão que já existe, vem 
atendendo vários segmentos, mas o educacional 
a gente está iniciando este diálogo agora, o que 
nos deixa nos deixa muito feliz.  

Na sua fala inicial, deputado, eu pude 
perceber a sua sensibilidade em relação às 
cooperativas educacionais. Até porque o senhor 
também é professor, então conhece muito bem 
as nossas demandas e falou muito bem em 
relação às necessidades e esse campo, esse 
universo que realmente precisa ser desbravado. 

 Nós temos enormes responsabilidades, 
não só com o município, mas também com a 
educação do nosso estado, mas nós precisamos 
de apoio. A gente precisa, também, de ter esse 
reconhecimento. 
 A Zenilza falou muito bem, apresentou o 
artigo da Constituição Federal que nos garante, 
mas é uma pena que nem todos conheçam. E 
por isso esse diálogo tem que acontecer com o 
Poder Público, para a gente começar a ter um 
alinhamento maior.   

E eu acho que aquilo que a Zenilza falou, 
quero parabenizar. Já parabenizei aqui no 
grupo, mas eu quero aproveitar o momento 
para realmente parabenizar toda a fala da 
Zenilza, porque ela realmente expressa o nosso 
sentimento, a nossa verdade.  

Existe um alinhamento entre nós, entre 
as cooperativas educacionais. Independente de 
ser cooperativa de pais ou cooperativa de 
professor as nossas necessidades são muito 
semelhantes. E era uma angústia muito grande 
entre nós essa falta de diálogo, essa falta de 
aproximação com o Poder Público.  

Ela apresentou muito bem no slide até a 
nossa representação econômica em nosso 
estado. Então, muitas vezes se acredita que a 
cooperativa educacional não representa nada 
economicamente, mas veja que no slide dela 
comprovou de forma diferente, além de todo o 
ganho pedagógico.  

Como foi falado muito breve, nós temos 
muito mais a se falar em termos pedagógicos, 
da nossa contribuição com essa filosofia do 
cooperativismo. E uma fala muito interessante 
da Zenilza é que realmente a gente precisa até 
refletir, porque o nosso aluno e o nosso pai são 
usuários diários, então a nossa responsabilidade 
com a mudança de comportamento é grande e 
ela acontece de fato. A gente tem a experiência 
dos alunos que saem das nossas escolas e 
quando eles se tornam pais ou quando eles se 
tornam profissionais, já no mercado de 
trabalho, e quando eles falam da sua escola e da 
sua origem, eles não deixam de falar a respeito 
dessa enorme contribuição na sua formação 
humana, e isso é um grande diferencial.  

Não somos apenas uma escola 
particular. A gente tem o nosso valor, a gente 
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tem os nossos diferenciais e eles precisam, sim, 
ser valorizados e ser reconhecidos também pelo 
Poder Público. 

Então quero agradecer à OCB. 
Recentemente nós levamos à OCB essa nossa 
inquietação e que bom que nós fomos 
atendidos tanto pela OCB como por esta 
Comissão, então nossa fala aqui é de 
agradecimento.  

E em relação aos desafios, pastor, somos 
resilientes, viu? Somos bastante resilientes em 
relação às nossas angústias, às nossas 
necessidades. A gente busca, mesmo. Não 
temos medo do não. E tenho certeza de que a 
gente vai poder contar realmente com esta 
Comissão e, quem sabe, mais para frente a 
gente ter aí uma representatividade realmente 
bastante expressiva em nosso estado.  

O nosso agradecimento mais uma vez ao 
sistema OCB, à Comissão, através do presidente, 
Pr. Marcos Mansur, agradecer mais uma vez e 
parabenizar a Zenilza por ter representado 
muito bem, com maestria as nossas 
cooperativas educacionais.  

Boa tarde a todos!  
 

 A SR.ª QUEILA GOMES ZORZANELLI – 
Boa tarde a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 
MANSUR – PSDB) – Muito obrigado à Amanda. 

Agora, então, nós vamos ouvir a Queila. 
Não é isso?  

 
A SR.ª QUEILA GOMES ZORZANELLI – 

Olha, pastor, eu vou dizer ao senhor: colocaram 
mulheres que falam muito, mas eu prometo 
porque, depois que Zenilza falou, depois que 
Amanda falou, eu quero finalizar simplesmente, 
dizer, assim, que nós temos como lema: Juntos 
somos mais fortes. E esse juntos nós já 
conseguimos mostrar hoje a união das 
educacionais, mas nós seremos muito mais 
fortes se nós formos juntos com os poderes 
instituídos, juntos com vocês que têm condições 
de nos dar esse apoio necessário, esse poder 
público. Realmente, assim, entender, 
compreender e seguirmos juntos. E nós somos 
resilientes porque estamos juntos pela causa do 

cooperativismo. Realmente é um momento 
histórico. 

Esteja certo de que é uma alegria muito 
grande de todos que estão participando neste 
momento, assistindo. E nós esperamos que este 
seja o início e que, após esta reunião, tenhamos 
aí uma vírgula e não um ponto final neste 
momento, neste nosso encontro.  

Um abraço a todos e gratidão ao sistema 
OCB, à Assembleia Legislativa e às cooperativas 
educacionais. Um abraço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (PR. MARCOS 

MANSUR – PSDB) – Muito obrigado, Queila; 
muito obrigado, Amanda; muito obrigado, 
Zenilza e muito obrigado, OCB.  

Como vocês já colocaram, foi apenas um 
start este nosso contato hoje, o início de um 
trabalho, de caminhada que eu tenho certeza de 
que será muito bacana, muito exitosa, muito 
profícua, onde nós vamos poder, juntos, estar 
batalhando por esta causa, batalhando pelo 
cooperativismo e batalhando por esse 
segmento, como já foi colocado aqui, que ficava 
meio esquecido no meio dos dois segmentos.  

Mas a gente está se comprometendo a 
partir de hoje, eu particularmente, de me 
colocar à disposição de vocês e a gente vai 
dentro hoje... Se não der até ainda... Temos 
uma semana só para este mês terminar, mas, 
com certeza, ainda, se vocês se dispuserem e 
estiverem disponíveis, na primeira quinzena já 
do próximo mês de setembro agora, a gente 
pode marcar outro momento, outra reunião, 
para a gente estar junto, discutindo – uma 
representante de cada uma das sete 
cooperativas das educacionais – aqui em Vitória, 
a gente sentar, bater um papo. Vamos marcar 
esse contato presencial também para a gente 
poder começar a aquecer essa discussão junto 
com a OCB e com vocês, para a gente poder 
fazer esse trabalho. Vamos marcar uma reunião 
de repente lá na OCB, convidando os deputados 
e a gente olhando.  

Aqui é legal, eu estou vendo vocês, mas 
é uma coisa ainda meio fria. Vamos olhar nos 
olhos, estar próximos uns dos outros, porque é 
aquela história que eu tenho convicção dela: O 
que os olhos não veem o coração não sente. 
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Mas, enfim, em compensação, o que os olhos 
veem o coração sente.  

Então, vamos sentir juntos, pulsar juntos 
esse tema, esse segmento e, com certeza, nós 
vamos dar apoio um para o outro e paciência 
para o outro, a gente precisa de muita 
paciência, muita resiliência, como foi colocado 
aqui, acho que foi pela Amanda. Então, vamos 
aumentar o nível de paciência e de resiliência 
uns com os outros aí, para a gente poder 
conseguir vitória nesta nossa jornada, nesta 
nossa caminhada.  

Muito obrigado a todos vocês, a todos os 
participantes.  

Nada mais havendo a tratar, eu quero, 
agradecendo a Deus, agradecendo a vocês, 
declarar terminada esta nossa reunião ordinária 
e convocar os nossos membros para a próxima, 
que será no horário regimental, no dia 21/09, 
para a nossa participação. Está bom?  

Um abraço. Muito obrigado. Deus 
abençoe cada um de vocês.  

Excelente tarde para todos nós.  
 

(Está encerrada a reunião) 
 
 

 
SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

HÍBRIDA – VIRTUAL E PRESENCIAL, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA, 
REALIZADA EM 26 DE AGOSTO DE 2021. 

 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Boa tarde a todos que nos 
acompanham através da TV Assembleia e das 
redes sociais. Invocando a proteção de Deus, 
iniciamos os trabalhos da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia, que hoje traz para 
a Assembleia Legislativa uma audiência pública 
com o tema: Líderes Inteligentes Lideram 
Cidades Inteligentes. 
 É com imensa satisfação que recebemos 
todos e todas nesta audiência pública 
promovida pela Comissão de Ciência e 
Tecnologia desta Casa de Leis, que acontece 

agora em formato híbrido, sendo transmitida ao 
vivo pela TV Assembleia e pelo canal do 
YouTube da Assembleia Legislativa.  
 A fim de dar início aos trabalhos desta 
comissão, convido para compor a Mesa nesta 
tarde de quinta-feira o professor Roberto da 
Silva, o nosso palestrante do dia; convido 
também o nosso vereador de Marataízes, 
Cleverson Maia, que se faz presente; nosso 
secretário municipal de Tecnologia e Inovação 
de Viana, Michel Silva, para compor a Mesa ao 
nosso lado aqui também; convido os vereadores 
da cidade da Serra, Teilton Valin, aqui presente, 
e Wellington Alemão, para também compor a 
Mesa. Gostaria também de registrar a presença 
da assessora da vereadora Patrícia, de Vila 
Velha, a Márcia; Clemir Meneguel, do Instituto 
Jones dos Santos Neves; Jocelyr, da Prefeitura 
de Vitória; o ex-vereador da cidade da Serra e 
um dos coordenadores de Governo do prefeito 
Sérgio Vidigal, da Serra, Aécio Leite; Fabiano 
Oliveira, presidente do Soberanos da Pátria, do 
município da Serra; Arsen Salibiar, aqui presente 
também; saudar e registrar a presença da 
Patrícia Azevedo; Renato Donato, do bairro 
Eldorado, aqui presente; presidente da 
juventude do partido PDT de São Mateus, 
Gustavo, aqui presente também, quero saudar; 
o vice-presidente estadual do partido Agir, 
Carlos Eduardo, de Vila Velha, o Cadu, que 
também é assessor do prefeito Arnaldinho 
Borgo; e também o presidente a nível estadual 
do partido Agir, Adriano Rocha, que se faz 
presente aqui nesta tarde de quinta-feira, na 
Assembleia Legislativa. 
 Vou fazer uma saudação inicial a todos e 
vou utilizar o púlpito da Assembleia. 
 Boa tarde a todos! Com muita alegria 
que nós estamos aqui, nesta tarde de quinta-
feira, através da Comissão de Ciência e 
Tecnologia recebendo todos vocês para debater 
um assunto novo, mas que já vem gerando 
muito debate no mundo afora, novo para o 
Brasil em si, mas algumas cidades já estão 
praticando o movimento de cidades 
inteligentes. 
 Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa 
do professor Roberto da Silva, que veio do 
estado do Rio de Janeiro para estar aqui hoje 
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com a gente palestrando, que veio trazer um 
pouco da sua experiência com o tema que tem 
ganhado, a cada dia, mais força nas 
administrações públicas, que é a inclusão de alta 
tecnologia nas administrações públicas. 
 Para isso, vamos falar sobre as smart 
cities ou cidades inteligentes, que são as cidades 
projetadas para melhorar a vida dos moradores 
otimizando serviços públicos, adotando 
tecnologias que tragam diferenças positivas 
para o cotidiano de todos os habitantes. 
 Cidades inteligentes, também chamadas 
de smart cities, são aquelas que usam a 
tecnologia de modo estratégico para melhorar a 
infraestrutura, aperfeiçoar a mobilidade urbana, 
criar soluções sustentáveis, entre outras 
melhorias necessárias para melhorar a 
qualidade de vida dos moradores. 
 Uma cidade inteligente é um 
ecossistema urbano inovador, caracterizado 
pelo uso generalizado de tecnologia na gestão 
de seus recursos e da sua infraestrutura. 
Podemos destacar no mundo, hoje, algumas 
cidades inteligentes: Nova York, nos Estados 
Unidos; Amsterdam, na Holanda; Tóquio, no 
Japão; São Francisco, nos Estados Unidos; Viena, 
na Áustria; Copenhague, na Dinamarca. E no 
Brasil, podemos destacar Curitiba. Além de 
Curitiba, temos outras cidades também 
consideradas inteligentes no Brasil, como 
Campinas, em São Paulo; Brasília, entre outras, 
onde destaco a cidade de Vitória, capital do 
nosso estado, que tem se destacado a nível 
nacional pelo seu avanço em soluções 
tecnológicas na sua gestão. 
 O termo cidade inteligente surgiu na 
década de 90 para designar novas políticas de 
planejamento urbano que emergiram com o 
avanço tecnológico, sendo posteriormente 
adotado por empresas de base tecnológica para 
promover serviços e produtos com foco de 
infraestrutura urbana. 
 As cidades inteligentes são aquelas que 
conseguem promover o desenvolvimento 
econômico e social de forma sustentável. Elas 
consistem em ambientes que valorizam a 
participação dos cidadãos e o uso de tecnologia 
para melhorar o funcionamento dos sistemas. 
 Hoje, aqui, nós estamos inaugurando um 

debate que não trata apenas de tecnologia, mas 
sim em melhorar a vida das pessoas nas cidades 
através das administrações públicas, trazendo 
para a vida do cidadão capixaba, e dizer que 
podemos acabar com as filas nas unidades de 
saúde implantando marcação de consulta on-
line, melhorando a qualidade dos serviços 
públicos na gestão de resíduos sólidos, trazendo 
mais segurança através de um sistema de 
iluminação pública eficiente e inteligente, além 
de avançarmos na educação, mobilidade 
urbana, entre outros serviços que podemos 
incluir tecnologia a serviço do povo. 
 A pandemia da covid-19 nos ensinou 
muito isso. Ensinou-nos a utilizar a tecnologia 
neste momento que nós estamos vivendo na 
humanidade. E a educação é um exemplo para 
nós. Amanhã mesmo, vereador Wellington 
Alemão, nós estaremos entregando, junto com 
o prefeito Sérgio Vidigal, chromebooks para os 
alunos da rede municipal de ensino da cidade da 
Serra. Então, o uso da tecnologia vem em favor 
do avanço, vem em favor da educação, entre 
outros bens para a população que nós podemos 
planejar e trazer cada vez mais a aproximação 
da população com o poder público. 
 Estamos apenas iniciando um ciclo de 
debates que iremos promover nas cidades 
capixabas, no sentido de avançarmos e 
acelerarmos o surgimento de novas cidades 
inteligentes no Brasil, agora, aqui no estado do 
Espírito Santo, pois líderes inteligentes lideram 
cidades inteligentes. 
 Conto com a participação de vocês para 
que a gente possa ampliar este debate dentro 
do estado do Espírito Santo e possa levar à 
aproximação da população com o poder 
público. Estamos apenas iniciando para levar 
aos municípios capixabas.  
 Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. 
Agora vou passar a palavra para o nosso 
palestrante da tarde, o nosso professor Roberto 
da Silva, que vai falar um pouco para a gente 
sobre esse tema.  
 
 O SR. ROBERTO DA SILVA – Pedir licença 
a vocês para retirar a máscara. Gostaria de 
desejar uma boa tarde a todos e dizer para 
vocês que é uma alegria, uma satisfação muito 
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grande estar aqui com vocês. Agradeço a Deus 
por esta oportunidade e, acima de tudo e, 
também, agradeço o convite de poder difundir 
um pouco a respeito deste conhecimento com 
relação à questão de tecnologia, cidades 
inteligentes. 

E uma atitude como esta, desta 
comissão, estabelecer um debate aberto como 
este, uma audiência pública, isso mostra que 
vocês, aqui no Espírito Santo, já são líderes 
inteligentes, e por isso que vocês estão saindo 
na frente com um debate tão importante como 
este, onde nós temos a questão do 
desenvolvimento, e onde nós temos também a 
questão da melhoria, beneficiando toda a 
população. 

Então, nós vamos falar um pouco a 
respeito de como ocorre esta questão das 
cidades inteligentes. Quando nós falamos de 
cidades inteligentes, nós estamos associando 
principalmente a forma ou a maneira como 
essas cidades têm tratado a questão da 
iluminação, tratado a questão do uso da 
energia, oriundas de fontes renováveis, e de 
que forma essas cidades têm tratado a 
questão do RSU, do resíduo sólido urbano.  

Porque são as três problemáticas hoje 
que a gente consegue ver que é uma grande 
incógnita para o gestor público, e desta forma 
nós temos aqui hoje uma palestra para que nós 
possamos entender um pouco mais a respeito 
desta tecnologia e, acima de tudo, nos colocar à 
disposição para que estes gestores possam ter 
todo respaldo, todo suporte técnico para que 
juntos possamos desenvolver cidades 
inteligentes para esses gestores que já são 
inteligentes, porque já estão tomando esta 
ação, tomando essa atitude. 

 Então, agradeço muito a iniciativa desta 
comissão. Esta comissão está de parabéns. E 
quando uma comissão abre uma audiência 
pública é porque ela já tem uma visão global, 
uma visão muito mais importante e avançada 
para que os municípios possam também 
avançar, e é importante que isso parta, tenha 
esse princípio de alguém, e esta comissão está 
fazendo este papel. Parabéns à comissão por 
esta atitude. 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Então, nós temos a questão da 

tecnologia. E, o que é tecnologia? Quando a 
gente fala de tecnologia, a gente está 
relacionando todos os fatores que podem 
favorecer a questão da agilidade dos processos, 
sejam eles quais forem. Então, a tecnologia é 
uma palavra que vem do grego techne, que é 
arte ou ofício e, logia, estudo de algo. Então, 
tudo que nós colocamos a nossa técnica, a 
nossa visão técnica, a nossa predisposição, a 
nossa criatividade, automaticamente nós 
estamos fazendo uso da tecnologia. 

Mas fazer uso da tecnologia por quê? 
Fazer por fazer? A tecnologia para que nós 
possamos fazer uso, é importante que ela traga 
benefícios. É importante que nós possamos 
entender que esta tecnologia precisa favorecer 
alguém, ela precisa favorecer um grupo de 
pessoas, ela precisa favorecer uma sociedade. 
Porque ela, por si só, não traz qualquer 
benefício se eu não conseguir abranger, ou na 
sua totalidade, ou mesmo fazer a inserção de 
todas as pessoas nas quais essa tecnologia foi 
aplicada ou foi inserida. 

Então, essa é a grande importância 
quando nós falamos na questão tecnológica. 
Então, tudo aquilo que nós fazemos em prol de 
colocarmos esta técnica em operação, em uso, 
nós estamos fazendo uso da tecnologia.  
 E o que ocorre? A tecnologia possui 
vantagens e desvantagens. Essas vantagens e 
desvantagens vêm, muitas vezes, quando? 
Quando a gente fala dentro da administração 
pública, muitas vezes, o próprio gestor público 
não tem o conhecimento da tecnologia e o 
quanto aquela tecnologia poderia trazer 
vantagens e também agilidade dentro do seu 
processo, dentro da sua ação de gestão pública. 
Então, é muito importante a gente entender 
que para que nós possamos computar a 
vantagem da tecnologia, nós precisamos 
entendê-la, nós precisamos ter um público que 
esteja receptivo para poder fazer uso dessa 
tecnologia porque senão, muitas vezes, nós 
podemos investir e, muitas vezes, o grupo de 
pessoa ou o número de pessoas que serão 
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contemplados por essa tecnologia será a 
minoria.  
 Então, quando você prepara a 
população, quando você prepara o seu público 
para que ele possa receber a tecnologia, 
automaticamente isso entra em uma 
globalização, isso entra em um universo muito 
maior que favorece não somente um grupo de 
pessoas, mas todas as pessoas ou toda a 
população.  

É evidente que, muitas vezes, 
desvantagens podem ser vistas em algum 
momento, como por exemplo, na questão da 
concepção. É importante que o gestor possa 
trabalhar com a questão orçamentária, é 
importante que ele possa ver qual é a sua 
necessidade e qual é o benefício que aquela 
tecnologia aplicada pode trazer. Então é muito 
importante isso para que você possa entender 
que as desvantagens inicialmente podem ser 
transformadas em vantagens dentro de uma 
longevidade de utilização da tecnologia aplicada 
dentro do município, dentro do seu estado.  

Dessa forma, nós temos algumas 
aplicações tecnológicas, como eu falei no início, 
que, muitas vezes, vêm na questão de soluções, 
na resolução de problemas que hoje muitos 
gestores públicos enfrentam, que é a questão 
da segurança. Isso tem, muitas vezes, a ver com 
a falta de iluminação ou uma iluminação 
adequada, muitas vezes, vem a questão do uso 
da energia. Qual gestor hoje não tem a questão 
da dificuldade no consumo excessivo de energia 
elétrica nos prédios públicos?  

São fatores que, muitas vezes, levam a 
uma preocupação. De que forma esse gestor 
está motivando e dando exemplo para que a 
população possa se engajar na questão da 
sustentabilidade, do uso racional de energia e 
fazendo uso de fontes de energias alternativas 
sustentáveis?  

Então, dessa forma também, outra 
problemática que envolve é a questão da usina 
de RSU. Hoje é um problema seríssimo dentro 
das prefeituras. O que fazer com o resíduo 
sólido urbano? Como fazer isso? Hoje existem 
tecnologias que você proporciona um processo 
de transformação de todo o resíduo sólido 
urbano em diferentes fontes energéticas, desde 

a questão de gás, combustível, que pode ser 
utilizado num processo de geração de energia 
elétrica, até mesmo processos que envolvem a 
questão da transformação do resíduo sólido 
urbano em biocombustíveis.  

Então são tecnologias disponibilizadas 
hoje para os gestores de forma que nós 
possamos entender que a nossa cidade pode 
ser, sim, uma cidade exemplo, uma cidade de 
referência no quesito cidade inteligente.  

Então o primeiro ponto que nós vamos 
ver é a questão da iluminação pública. Hoje, 
temos toda uma tecnologia referente à questão 
de lâmpadas. Nós sabemos que a lâmpada 
inventada por Thomas Edison em 1879, sofreu 
muitas evoluções até os nossos dias. Então nós 
conseguimos ver que as lâmpadas surgiram 
como lâmpadas incandescentes; depois 
fluorescentes; halógenas; lâmpadas de LED. 

E hoje não é só a questão da lâmpada, 
mas principalmente a questão da luminária, que 
pode trazer grandes vantagens na sua utilização. 
Então nós temos hoje luminárias com lâmpadas 
de LED que podem nos favorecer na questão do 
monitoramento. Então isso envolve a questão 
da segurança; podem nos favorecer na questão 
de sinais wi-fi; podem nos favorecer na questão 
de você verificar pontos de maior 
escurecimento ou clareamento durante o dia ou 
durante a noite, em função das facilidades que 
esse tipo de luminária pode oferecer. 

Então isso é uma cidade inteligente. Qual 
o gestor que não quer ter uma cidade dessa? 
Uma cidade na qual a questão da iluminação 
pode ser um fator que venha a trazer toda uma 
questão de alinhar para poder melhorar toda a 
sua gestão administrativa. 

Isso nos favorece dessa forma. Por quê? 
Porque nós temos a questão da iluminação das 
cidades inteligentes que você pode até mesmo 
fazer um controle de luminosidade durante, 
muitas das vezes, algumas horas do dia quando 
não se tem muito movimento ou quando já vai 
clareando o dia, você pode ir já controlando 
essa luminosidade e, através de um centro de 
controle, você pode até ter os pontos onde 
aquela lâmpada, aquele ponto de iluminação 
está queimado, está oscilando, e assim por 
diante. Então você tem um controle, o centro de 
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controle onde você pode fazer toda essa 
observação e toda essa supervisão desses 
pontos. 

Então o que ocorre? O que ocorre com 
relação a essas cidades inteligentes? Elas nos 
favorecem na questão de lâmpadas com 
determinados valores de potência, eficiência. Se 
a gente pegar, qual é a grande diferença de uma 
lâmpada incandescente para uma lâmpada de 
LED hoje? A lâmpada incandescente, eu tinha 
que transformar energia térmica, calor, para 
obter luminosidade; a lâmpada de LED trabalha 
com sistema de semicondutores, então eu 
consigo ter uma alta eficiência energética em 
que nós podemos obter luminosidade com uma 
mínima condição de dissipação térmica. 

Dentro da minha pesquisa de mestrado, 
eu fiz alguns experimentos com os meus alunos 
e nós vimos que em um período de quinze 
minutos a lâmpada de LED se manteve na 
temperatura ambiente, enquanto que a 
lâmpada incandescente sofreu um aumento de 
temperatura de oitenta por cento. Então você 
consegue ver que a maior parte de todo o 
processo de consumo de energia elétrica é 
dissipada na forma de calor, para que você 
possa ter luminosidade. 

A tecnologia está inserida na lâmpada de 
LED, por isso a sua eficiência; por isso a sua 
qualidade; por isso a sua durabilidade, seja na 
questão da iluminação pública, seja na questão 
dos prédios públicos, porque isso favorece, isso 
facilita não só a questão da eficiência, como 
também a questão da economia na fatura de 
energia. 

Então, são características associadas a 
essas lâmpadas, como também a questão da 
estabilidade, como a questão da duração, 
quanto à questão da forma como pode ser 
direcionado o seu foco luminoso. Então são 
fatores que influenciam, e muito, 
proporcionando, assim, a questão de uma 
iluminação uniforme, estável, constante, e não 
oscilante, como muitas das vezes nós temos nas 
lâmpadas convencionais e, por esse motivo, as 
lâmpadas hoje, essas lâmpadas inteligentes, 
essas luminárias inteligentes com lâmpadas de 
LED, todas elas são regidas por normativas 
nacionais e com a anuência de normativas 

internacionais para proporcionar o uso da 
técnica mais eficiente na questão da gestão 
pública.  
 Nós temos essas lâmpadas hoje no 
mercado, dentro do desenvolvimento 
tecnológico, que podem ser utilizadas tanto em 
ruas, centros das cidades, como também em 
estradas e autoestradas, que a sua 
performance, em relação à eficiência, ela passa 
a ser a mesma. 
 Então, são lâmpadas com alta 
luminosidade, são lâmpadas leves, são 
lâmpadas que não ofuscam seu foco luminoso; 
não ofuscam a nossa visão. E, também, têm aí 
toda uma conexão, sem fio e a questão que 
você pode ter também aí a economia 
significativa que pode chegar a até oitenta e 
cinco por cento.  
 Então, um gestor inteligente, um líder 
inteligente, ele não trabalha com a tecnologia 
somente porque precisa trazer a questão dessa 
tecnologia, fazer com que ela chegue até o 
indivíduo, até as pessoas, mas é importante 
também trabalhar com a questão das contas. 
Então, isso é muito importante.  
 Então, uma vez que você tem a questão 
de trazer tecnologia para o município, de trazer 
a questão do conforto, de trazer a questão de 
tudo aquilo que favorece a população e mais a 
economia, isso sim, essa tecnologia é algo que 
pode ser usado, que deve ser usado, porque traz 
benefício e traz economia.  
 Dentro desse cenário, nós temos a 
questão de você até mesmo diminuir os pontos 
de luminosidade em função da potência da 
luminosidade instalada. Você consegue fazer 
isso. Então, você pode muita das vezes diminuir 
esses pontos. Você pode fazer um novo projeto, 
porque muita das vezes você tem um maior 
número de pontos para que você possa 
compensar toda a questão da luminosidade.  
 Quando você utiliza uma lâmpada com 
tecnologia com uma potência de luminosidade, 
que possa te dar uma visibilidade muito maior, 
automaticamente você pode minimizar ou pode 
diminuir os seus pontos de luminosidade.  
 É exatamente onde você precisa 
proporcionar as respectivas normativas, 
favorecendo toda a questão da iluminação nas 
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ruas bem iluminadas, assim como também nas 
estradas, favorecendo e inibindo até mesmo as 
ações de criminosos.  
 Então, você tem a questão das lâmpadas, 
que elas podem ser monitoradas através de 
GPS, garantindo toda a questão do seu 
funcionamento astronômico. E favorece 
também na questão de você ter toda uma 
programação na qual você localiza, via Google 
Maps, você localiza exatamente onde estão as 
lâmpadas com algum tipo de oscilação, defeito, 
queima, para que você possa fazer a 
substituição. Você faz um monitoramento full 
time.   
 Dentro desse cenário também, essas 
lâmpadas possuem um software, que você pode 
gerenciar. Esse gerenciamento é todo feito na 
nuvem. Então, você não precisa sobrecarregar 
HD de máquinas e, com isso, você consegue ter 
o acúmulo desses dados com relação à 
iluminação e manutenção; fazer todo um 
processo de planejamento e gerenciamento de 
energia; o controle e o consumo de até mais ou 
menos dois por cento da potência definida que 
você pode trabalhar; e também essas lâmpadas 
luminárias de LED elas favorecem questões de 
interação e aplicação.  
 O que é que ocorre com relação à 
iluminação pública em cidades inteligentes? 
Primeiro, a intensificação com relação à 
segurança pública, que é o que todo gestor 
quer, ele precisa; os custos operacionais mais 
baixos; a questão de você aumentar a segurança 
nas áreas urbanas e você também aumentar a 
qualidade de vida. As praças uma vez com as 
luminárias de LED, elas podem agora ser 
movimentadas ou ser utilizadas até um 
determinado horário, um pouquinho mais tarde, 
porque existe luminosidade e clareamento para 
isso. Melhora a segurança de todos os 
motociclistas, motoristas, ciclistas e também 
todos os pedestres. Então, é só benefício, é só 
favorecimento a quem faz jus e opta pela cidade 
inteligente. Pode passar, por favor. 
 As características envolvem a questão do 
resfriamento passivo, foi o que falei para vocês. 
A lâmpada incandescente lá atrás de 1879, ela 
tinha todo processo de transformação física de 
calor e energia. Hoje nós temos lá um sistema, 

um circuito semicondutor que favorece a 
questão da eficiência sem você ter dissipação de 
calor ou dissipação de calor é mínima. A patente 
de tecnologia de acionamento dinâmico. Então, 
você consegue fazer todo assessoramento e 
controle da luminosidade. 
 A questão também de você poder fazer a 
redução do brilho e inclui também a questão do 
gerenciamento em tempo real, através de GPS, 
o que você pode aí simplesmente eliminar a 
fotocélula. Ou seja, para ligar e desligar você 
pode fazer isso automaticamente por um 
sistema envolvendo GPS e uma conexão sem 
fio. Então, isso traz uma tecnologia 
implementada aí e muito importante dentro do 
cenário das cidades inteligentes. Pode passar, 
por favor. 
 Outras características envolvem a 
questão do mecanismo de controle de potência, 
exata. Ou seja, eu posso aumentar ou diminuir 
em função do controle de corrente. O sistema 
óptico avançado com relação à questão do LED. 
O que nos traz toda a questão de um foco 
dentro da sua característica horizontal ou 
longitudinal ou mesmo vertical e também o 
sistema de comunicação sem fio.  

Então, você não precisa se preocupar 
com a questão de estar sobrecarregando e 
também deixando toda a sua distribuição aérea 
com mais cabos, com mais condutores porque o 
gerenciamento, ele é todo com controle de 
iluminação baseado na nuvem. Pode passar, por 
favor. 

A aplicação nas ruas, que nós já falamos, 
estradas, o sistema óptico de LED proporciona o 
controle e o sistema de gerenciamento que vai 
nos proporcionar a questão da comunicação e 
também o controle seguro e estável dos 
equipamentos. Por quê? Porque em função da 
tecnologia, são luminárias que nos trazem 
grande confiabilidade no seu funcionamento, na 
sua operação. 

Então, nós podemos fazer uso dessas 
luminárias com grande liberdade e garantia 
porque são luminárias que possuem uma 
durabilidade muito elevada em relação ao 
número de horas, lumes das lâmpadas comuns.  

Então, aqui nós temos o sistema de 
gerenciamento. Permite o controle e 
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gerenciamento e dessa forma oferece a 
infraestrutura para a transferência de dados. 
Então, o que você vai coletando, você pode 
transferir e vai armazenando isso nas nuvens.  

O sistema também, ele tem o controle 
que é simples, mas ao mesmo tempo é um 
controle sofisticado. Pode ser coletivo ou 
individual em função de você ter um bloco de 
luminárias ou uma única exclusiva luminária. E 
cada luminária apresenta o seu mapa de 
personalização que envolve a questão da 
identificação e a necessidade ou não de 
manutenção. 

Então, o consumo de energia que você 
também pode fazer o monitoramento e isso é 
importante porque isso vem dentro de todo 
módulo que é armazenado em nuvem e 
analisado principalmente em manutenção por 
ser aí de forma antecipada e planejada toda 
questão de manutenção. Então, isso favorece a 
questão de todo planejamento. Assim como 
também o número de lâmpadas, ele pode ser 
definido em determinados tipos de grupo, o que 
pode ser de forma controlada.  

Eu quero controlar a luminosidade de 
um bairro ou quero controlar a luminosidade de 
uma determinada luminária. Isso é possível 
utilizando essa tecnologia de iluminação de 
lâmpadas inteligentes.  
 Então nós temos aqui as luminárias. 
Então você tem todo um caminho que vai 
favorecer a questão da comunicação e você 
pode fazer todo o monitoramento para que 
você possa ter uma diminuição de consumo, o 
controle, e você pode ter essa informação, que 
ela pode ser feita em computador, você pode 
ter uma central para poder monitorar isso, ou 
através de dispositivos remotos, que você pode, 
também, fazer esse controle.  

O software de gerenciamento tem base 
em nuvem, então cada luminária pode estar 
ligada ao sistema e você tem acesso, através de 
login, onde somente algumas pessoas podem 
ter esse acesso, somente os operadores, 
somente as pessoas que irão trabalhar na 
supervisão e controle e permite a gestão 
confortável e fácil. A iluminação podendo ser 
programada em níveis de bairro e também de 
cidade. Você pode programar que horas acende, 

que horas apaga, quando eu quero maior 
potência, menor potência. Então, esses fatores, 
todos eles, podem ser controlados mediante a 
uma programação prévia.  
 Então, são lâmpadas que podem ser 
aplicadas ao consumo de energia e também à 
precisão. Cada lâmpada, quando for danificada, 
vai ter uma amostragem no mapeamento do 
controle de energia.  
 Então, você tem uma interface gráfica, 
você tem um acesso através de computadores, 
celulares, smartphones, a interface simples e 
também o sistema requer credenciais que você 
pode fazer com que cada luminária pode ser 
controlada de acordo com o seu nível de 
luminosidade.  
 Então nós temos, também, o controle de 
luminária individual ou coletiva, nós podemos 
ter, também, uma amostra do estado atual das 
luminárias, como é que elas estão, funcionando 
bem, estão oscilando na questão da 
luminosidade, a questão do mapa de 
amostragem e cada luminária, também, pode 
ser controladas e manutenção fácil. Apesar da 
questão dessas lâmpadas, tecnologia avançada, 
elas possuem a questão de um tempo de vida 
útil muito elevado, mas a manutenção é simples 
de se realizar, de se fazer. 
 Então, isso daqui é o que o software faz. 
Ele consegue fazer o mapeamento e esses 
pontos vermelhos, por exemplo, são pontos 
onde você tem lâmpadas que deram algum tipo 
de defeito, algum tipo de problema. Então essas 
lâmpadas precisam ser trocadas. Você consegue 
fazer tudo isso através do mapeamento, 
armazenado em nuvem.  
 Então, você consegue determinar, para 
cada coloração, você consegue obter todo esse 
mapeamento. Então é algo, assim, muito 
importante, muito versátil, muito útil e, ao 
mesmo tempo, é algo tecnológico que vai 
trazer, como nós já falamos, conforto, vai trazer 
segurança e vai trazer, também, economia para 
o gestor. 
 E aí entra um fator muito importante. 
Quando a gente fala de cidade inteligente, a 
gente também fala da forma como nós estamos 
utilizando a fonte de energia elétrica. Nós 
estamos totalmente dependentes ainda da 
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questão da energia oriunda das usinas 
hidrelétricas, por mais que seja um meio ainda 
dito como sustentável, mas o impacto ainda é 
muito relevante. Ou será que nós já estamos 
fazendo uso de fontes de energias alternativas? 
 Então, é importante que isso possa ser 
algo que o gestor possa refletir e levar, também, 
a sua população a refletir. Porque, com relação 
a essas questões de sustentabilidade, energia 
fotovoltaica, o que nós temos como previsão e 
como objetivo? Nós temos a Agenda 2030. A 
Agenda 2030 não é só a questão de erradicar a 
pobreza, mas nós temos também que entender 
que existe a necessidade de termos objetivos de 
desenvolvimento sustentável.  

Quando isso começa? Vamos aguardar 
cumprir a agenda 2030? Ou desde já, como tem 
sido aqui no estado do Espírito Santo, vamos 
sair na frente? Porque um ato como esse, um 
evento como esse é porque aqui vocês estão 
saindo na frente, aqui vocês querem sair na 
frente.  

Então isso é importante: a 
sustentabilidade. De que forma a população, de 
que forma a sociedade hoje tem essa 
conscientização de que ela precisa também 
entrar nesse foco ou ser inserida nesse contexto 
sustentável?   

Então é importante que o próprio poder 
público, a própria administração pública 
também já possa se inserir nisso, não só 
levando, inserindo as pessoas dentro de um 
conceito de sustentabilidade, como também 
proporcionando isso.  

Através de quê? Através de uso de fonte 
de energia fotovoltaica, algo que começou lá em 
1904, com Albert Einstein, através do estudo do 
efeito fotoelétrico e, em função da excitação do 
elétron e em função da diferença de potencial, 
ao longo do tempo mudou o nome para fonte 
de energia fotovoltaica, em função da diferença 
de tensão, em função da diferença de potencial, 
em função da tensão nos painéis solares.   

Então a importância de nós termos a 
energia fotovoltaica mostra o quanto é 
importante nós estarmos inseridos no contexto 
da sustentabilidade.  

Então como é que funciona isso? Na 
realidade, é utilizando a própria energia da 

natureza, a energia solar, que proporciona a 
questão dos raios incidentes, dos raios solares, 
em função de um painel monocristalino ou 
policristalino, favorecendo a excitação dos 
elétrons e proporcionando uma diferença de 
potencial.   

Uma vez que essa corrente é uma 
corrente contínua, existe uma necessidade de 
um inversor, porque nossa residência, os 
prédios públicos e toda a questão das cargas são 
alimentadas por correntes alternadas. Então 
você proporciona uma conversão dessa corrente 
contínua em corrente alternada, 
disponibilizando o uso dessa energia oriunda de 
um astro, que é um astro da natureza. Então 
essa é a grande importância. 

De que forma a nossa sociedade tem 
esse conhecimento e ela está inserida nesse 
contexto? Será que temos proporcionado e 
realizado campanhas para que possamos 
motivar e também fazer com que a sociedade 
possa entender que o contexto de 
sustentabilidade também está inserida e isso 
não é somente uma responsabilidade do gestor 
público, mas também da sociedade? 

Então isso é muito importante, é a 
questão de incentivarmos e motivarmos a 
questão de uso de fontes sustentáveis, 
contribuindo aí com o meio ambiente e também 
favorecendo e facilitando essas questões.  

Então, hoje algumas pessoas já fazem 
isso. Eu fico muito feliz porque lá em Campos, 
no Rio, eu fiz uma campanha envolvendo 
racionamento de energia e sustentabilidade e 
muitas pessoas que não conheciam o que era 
energia fotovoltaica e não conheciam o seu 
papel como cidadão na questão da 
sustentabilidade, no contexto da 
sustentabilidade, tiveram uma postura 
completamente diferente. Ou seja, optaram por 
fonte de energia fotovoltaica porque queriam 
agora fazer o seu papel de cidadão e contribuir 
no contexto da sustentabilidade. 

Então isso foi algo que me trouxe uma 
alegria muito grande, de você poder impactar, 
através de uma campanha de reflexão ou 
através de uma campanha de sensibilização e de 
conhecimento, você impactar pessoas a 
tomarem ações e atitudes como essa. É assim 
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que nós precisamos fazer, é fazer essas 
campanhas e alertar as pessoas dentro do 
contexto do que é tecnologia e de que forma 
essa tecnologia está inserida dentro do contexto 
de sustentabilidade e de que forma essa pessoa 
possa ter ações positivas que possam contribuir 
e ajudar o gestor público. 

Aí, vem outra demanda, outra demanda 
que envolve a questão do RSU, o resíduo sólido 
urbano. Como cumprir isso? Nós sabemos que, 
até 2024, a questão dos lixões, tudo isso tem 
que ter acabado.  

Aí, muitos dos prefeitos perguntam: 
Como eu vou fazer isso? Como que eu posso 
fazer isso? Como eu vou acabar? Como eu vou 
finalizar? Como eu vou tratar? Eu tenho aqui um 
aterro controlado, que, muitas das vezes, não 
tem muito controle. Então, essas questões são 
questões também que hoje é uma problemática 
dentro da gestão pública. Aí, nós temos o 
seguinte: a questão do resíduo sólido urbano.  

Hoje nós temos tecnologias que podem 
favorecer e que podem facilitar. Onde hoje o 
lixo, o resíduo sólido urbano, é um problema, 
ele pode ser transformado numa solução.  

Então, é para isso que nós estamos 
aqui, o que nós viemos trazer para vocês 
foram algumas dessas tecnologias e entender 
que a questão de cidades inteligentes, de 
líderes inteligentes é quando nós utilizamos a 
tecnologia em prol da própria sociedade e em 
prol de favorecer toda a economia do 
município, toda a economia de um estado. 
Então, isso daqui deixa de ser um problema 
quando se torna uma bola de neve. Então, 
quando é uma bola de neve, a gente entende 
que isso é uma problemática muito séria e a 
gente precisa solucionar isso, resolver isso.  

A projeção da questão da geração de 
lixo no Brasil e no mundo tem sido cada vez 
mais crescida. Se a gente pegar dez anos atrás, 
se a gente comparar com hoje, nós estamos 
tendo aí uma projeção de geração de lixo, de 
acúmulo de lixo muito grande. A sociedade não 
está sabendo muito lidar com isso e é 
importante que nós tenhamos soluções, 
soluções urgentes para que nós possamos 
minimizar esses efeitos, porque, daqui a pouco, 

nós vamos ter aí uma situação irreversível com 
relação à questão do lixo.  

Alguns cientistas e pesquisadores dizem 
que se nós continuarmos tratando a Terra, o 
meio ambiente da forma como nós levamos o 
conceito de sustentabilidade, daqui a alguns 
anos, nós vamos ter que procurar outro planeta 
para podermos viver, porque aqui, no planeta 
Terra, vai se tornar algo impossível de 
continuarmos vivendo.  

Então, é importante que as nossas ações 
possam ser imediatas. Nós temos aí nesse 
processo de transformação o que fazer? Vamos 
pegar esse lixo e vamos queimar? Mas a queima 
a gente vai contribuir com o efeito estufa. Nós 
vamos liberar muitas das vezes enxofre para o 
meio, onde nós temos aí um grande composto e 
um grande elemento que é responsável pela 
chuva ácida. O que fazer? O que fazer com 
relação a essa problemática? Então, o que 
acontece ou o que ocorre dentro dessas ações? 
E o lixão? É ou não é algo que nos deixa 
preocupados? 

Então, é importante nós entendermos 
que, ao longo de toda essa tecnologia, mesmo 
que nós tenhamos aí... Muitas das vezes, eu 
tenho um aterro controlado. Será que 
realmente esse aterro é controlado? Até que 
nível eu consigo controlar esse aterro? Até 
quando eu consigo ter a demanda de aplicação 
e de recebimento de todo esse resíduo sólido 
urbano que é coletado?  

Então, nesse motivo, é importante nós 
entendermos: qual é a saída? Aí é uma 
pergunta. Qual é a saída? Qual é a saída, então? 
Eu tenho que acabar com os lixões, eu tenho 
que acabar como os aterros que não estão 
dentro dos padrões de normatizações brasileiras 
internacionais? 2024. E qual é a saída? E a saída 
envolve a questão de aplicarmos no que aqui é 
chamado de tecnologia. Essa é a saída: o uso da 
tecnologia.  

O que é a tecnologia? São todas as 
ações, são todas as atividades, são todos os 
estudos que são feitos dentro de uma técnica, 
dentro de uma arte, que possa resolver o nosso 
grande problema.  

Então, se eu consigo resolver esse 
problema, automaticamente estamos fazendo o 
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uso da tecnologia. E essa tecnologia, ela pode 
ser aplicada desde a questão do biodigestor, a 
questão da pirólise, a questão da hidropirólise, e 
assim por diante. E como que isso vai 
acontecer? Isso pode acontecer muitas das 
vezes na questão que você tem aí, de colocar 
todo esse resíduo sólido urbano dentro de um 
reator, e aí você consegue, através da liberação 
de todo o processo de reação química, você 
consegue a liberação de gases. Esses gases 
podem ser utilizados de alguma forma, ou esses 
gases, que são hidrorcarbonetos, podem ser, de 
certa forma, utilizados no processo de geração 
de energia, quando você tem motores 
adaptados para o recebimento desses gases 
inflamáveis.  

Então, você tem também a questão da 
pirólise. A pirólise pode ser utilizada dentro de 
um processo, onde você vai transformar a 
questão de resíduo sólido urbano através de 
elevadas temperaturas. Quando a gente fala de 
estudos envolvendo temperatura, existe a 
criometria, que é baixa temperatura, e a 
pirometria, que é alta temperatura. A pirólise 
está associada a altas temperaturas. Ou a 
hidropirólise, que você pode agora transformar 
através do processo de transferência de calor. 
Não de forma direta, mas de forma indireta. 
Você pode ter soluções de transformar o 
resíduo sólido urbano em substâncias idênticas 
à questão de produtos que são formados pelas 
rochas sedimentares, que, no caso, você tem lá 
o petróleo, e você tem também o chamado 
biopetróleo, que é formado por um processo de 
hidropirólise.  

Então, são questões que você pode fazer 
uso e pode fazer a utilização da tecnologia 
dentro dos processos tecnológicos que podem 
te favorecer. Mas, o mais importante, é você 
também fazer com que a tecnologia possa estar 
associada à sustentabilidade e fazer com que a 
sociedade possa entender que a utilização, lá na 
etapa final, a questão do racionamento de 
energia, a questão do uso sustentável, a 
questão de fazer parte dessa ideologia 
sustentável, isso vai influenciar e muito, por 
quê? Porque a preocupação é de todos!  

A responsabilidade não é só do gestor 
público, mas também da sociedade. E quando 

nós conseguimos unir, fazer a triangulação da 
tecnologia, gestor e sociedade, 
automaticamente nós vamos estar chegando a 
um nível muito importante, que é a questão de 
levarmos e darmos condições de sustentarmos 
o meio no qual nós vivemos, que é o próprio 
meio ambiente. Então, a triangulação, ela é 
importante: a tecnologia, o gestor e também a 
sociedade. Quando nós conseguimos alcançar 
essa triangulação, automaticamente nós 
conseguimos entender e alcançar o que é 
tecnologia aplicada à sociedade, para nos dar 
condições de vida, uma condição de vida melhor 
e mais sustentável, como proteção, conservação 
ao próprio meio ambiente.  
 Obrigado pela oportunidade! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Obrigado, professor Roberto 
da Silva, pela sua palestra, por você se deslocar 
do estado do Rio de Janeiro para vir aqui falar 
um pouco para a gente do Cidades Inteligentes. 
A Assembleia Legislativa te recebe com muito 
carinho, muito respeito, o senhor que é um 
estudioso da área, entende muito do assunto. 
Eu sei que se a gente ficasse aqui o dia todo, o 
senhor teria muitos temas para falar para a 
gente. Mas, muito obrigado mesmo, muito feliz 
com sua presença.  

Vamos abrir, daqui a pouco, para as 
perguntas para quem tem interesse em 
perguntar, fazer algum tipo de pergunta para o 
professor Roberto. E, também, gostaria de 
informar às pessoas que estão no chat do 
YouTube, e quem também quiser mandar 
alguma pergunta pelo chat, nós vamos estar 
passando essa pergunta aqui para o professor.  

Quero aproveitar a oportunidade e 
registrar a presença, aqui, do vereador 
Armandinho Fontoura, de Vitória, que está aqui 
presente, muito obrigado por sua presença; 
gostaria, também, de registrar a presença do 
vereador Léo Pindoba, de Vila Velha; estamos 
também com a presença do vereador Tita, de 
Vila Velha, aqui também, muito obrigado por 
sua presença; Léo Victor, também da Câmara de 
Vereadores de Vila Velha, aqui presente.  

Também fazer um registro importante. 
Nós estamos falando de tecnologia e estamos 
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na Comissão de Ciência e Tecnologia, e está 
acompanhando a reunião da comissão o 
prefeito de Terra Alta, no Pará, senhor Naldo 
Mattos. Obrigado por estar acompanhando aí, 
através do canal do YouTube da Assembleia 
Legislativa. Ele mandou uma mensagem no chat 
e, também, disse que está transmitindo a 
audiência pública através do Terra Alta em Foco, 
que é um canal de comunicação da cidade de 
Terra Alta. Obrigado ao prefeito.   

Vemos como a tecnologia faz a gente 
chegar muito longe. Então, a gente está aqui 
fazendo uma audiência pública na Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, e o 
prefeito de Terra Alta, no Pará, acompanhando 
esta audiência pública. Isso é importante 
destacar, e importante dizer desse movimento 
do Cidades Inteligentes, que nós estamos 
iniciando esse ciclo de debates na Assembleia 
Legislativa, e vamos levar para os municípios 
capixabas.   

Também quero registrar aqui a presença 
do vereador Jefinho do Balneário, que está aqui 
presente também, da Serra, acabou de chegar, 
também, e participou. Muito obrigado!  

Gostaria de saber se tem alguém para 
fazer alguma pergunta para o professor 
Roberto. Alguém gostaria de fazer alguma 
pergunta?  

Deixe-me dar uma olhadinha aqui no 
chat para ver se o pessoal tem alguma pergunta 
a fazer. (Pausa) 

 Uma pergunta aqui do Paulo Rogério 
Cândido. Uma pequena cidade, com um 
pequeno orçamento, pode se tornar 
inteligente? É a pergunta que ele está fazendo.  

Pode utilizar aí mesmo, professor.  
 
O SR. ROBERTO DA SILVA - É o Paulo, 

né?  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Paulo Rogério.  
 
O SR. ROBERTO DA SILVA - Isso, Paulo 

Rogério. Toda cidade, independente da questão 
do número populacional dela, ou mesmo 
através da questão da arrecadação, é possível, 
sim, se tornar uma cidade inteligente. Então, 

existem alguns métodos, meios e caminhos que 
podem possibilitar isso. E a gente está aqui à 
disposição. A própria Assembleia Legislativa 
abriu essa oportunidade, e o que a gente está 
fazendo aqui, na realidade, após esta palestra, é 
estar à disposição de vocês para, de forma mais 
específica e de acordo com a realidade do seu 
município, poder orientar você de que forma 
você pode encontrar esse caminho para a 
obtenção de uma cidade inteligente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) –  Obrigado!  
Professor, o Paulo aqui também disse 

que nós podemos dialogar com a Rede Brasileira 
de Cidades Inteligentes e Sustentáveis.  

 Com certeza, Paulo, nós vamos 
movimentar a Rede Brasileira de Cidades 
Inteligentes. Vamos convidar para esse debate, 
porque vai ser um debate amplo com o Estado 
do Espírito Santo, para que a gente possa iniciar 
esse processo de tornar as cidades capixabas 
inteligentes para levar uma melhor qualidade de 
vida para a população capixaba.  

Nós temos uma pergunta.  
Flávio Serri.   
 
O SR. FLÁVIO SERRI – Ei.  
Bom, boa tarde!   
Queria primeiro parabenizar o deputado 

Alexandre Xambinho por esta iniciativa, 
presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia.  
 Mais cedo, eu estava falando um pouco 
com o professor Roberto. A gente tem um 
grande amigo que saiu daqui do Espírito Santo, 
hoje está lá em Brasília, e hoje preside um 
instituto brasileiro de pesquisa de cidades 
inteligentes, onde está desenvolvendo um 
trabalho, é uma tendência no Brasil. E nós, aqui 
no Espírito Santo, desde quando o deputado 
Alexandre Xambinho decidiu assumir esse tema 
e debater nas cidades capixabas esse tema, 
começamos a conversar a respeito da 
viabilidade de a gente constituir um instituto 
capixaba de pesquisa, onde possamos pesquisar 
outras cidades do mundo, do Brasil... Eu mesmo 
já estive, tempos atrás, na Espanha, em 
Portugal, conhecendo o sistema de resíduos 
sólidos. Naquela oportunidade tivemos uma 
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experiência lá. A comunidade europeia tem um 
misto, na sua gestão de resíduos sólidos, onde o 
gerador - a Coca-Cola, que coloca não sei 
quantas toneladas de latinhas no meio 
ambiente - tem a responsabilidade de tirar pelo 
menos cinquenta por cento daquele resíduo que 
ajudaram a colocar. Foi criada lá a comunidade, 
se não me falha a memória, Ponto Verde, uma 
espécie de PPP, onde o poder público, com a 
iniciativa privada, se juntou, e todo aquele lixo 
que era gerado, hoje se transforma em energia. 
Eu ouvi o senhor falando aqui. 
 Queria saber se teria viabilidade de a 
gente constituir aqui o instituto capixaba; se o 
senhor, como mestre que é, poderia nos dar um 
suporte técnico; se a gente teria também alguns 
técnicos do corpo acadêmico que o senhor faz 
parte para poder nos dar essa assessoria aqui. 
 Muito obrigado.  

 
 O SR. ROBERTO DA SILVA – Essa 
ideologia e essa iniciativa, penso serem muito 
promissoras; vejo que tem toda uma viabilidade 
de vocês crescerem muito com a 
institucionalização do próprio instituto aqui para 
poder fazer os estudos relativos à questão de 
cidades inteligentes. Na realidade, eu me sinto 
privilegiado e agradecido pelo convite de fazer 
parte do grupo de estudos, até porque a minha 
linha de pesquisa é esta, voltada para a área de 
energia, e teria imenso prazer e alegria de 
compartilhar aqui com vocês a questão de todo 
o meu conhecimento já adquirido e de me 
dedicar a estudar para proporcionar soluções 
para que possamos, aqui no Espírito Santo, ter 
um instituto que possa, realmente, ser 
referência não só dentro do Estado, mas 
também fora do Estado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Professor, chegou uma 
pergunta, acho que da turma lá do Pará, que 
está acompanhando: Criatório Rancho Fundo 
Terra Alta – PA: A oferta de sinal de internet 
pode ser aumentado pelo sistema de 
iluminação? Deve ser bem provável o pessoal de 
um rancho que fica no interior da cidade do 
Pará, fazendo essa pergunta. 

 O SR. ROBERTO DA SILVA – Sim, sim. É 
possível, sim, porque com sistema sem fio, 
através do Wi-Fi, você pode, através da própria 
luminária, fazer isso, pode contribuir para a 
questão do reforço do sinal. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Passo a palavra para o nosso 
vereador. 

Antes quero fazer um registro aqui. Zita 
Rosana está perguntando, aqui no chat do 
YouTube, se pode disponibilizar a apresentação 
via e-mail. Zita, entre em contato com o nosso 
gabinete, que vamos estar disponibilizando a 
apresentação para você. 
 Nosso vereador Tita. 

 
 O SR. TITA – Obrigado. Primeiramente, 
quero agradecer ao deputado Xambinho por 
esta oportunidade de estar aqui. Parabenizar o 
palestrante, cumprimentar todos vocês da Mesa 
e o auditório que está aqui presente. 
 Aqui em Vitória, temos um 
estacionamento onde se aproveita a energia, 
que é parceria com a Escelsa. E lá no município 
de Vila Velha, não conheço a cidade, temos 
também o sistema de tratamento de lixo, que é 
o aterro lá no Xuri, na região de Terra Vermelha, 
na Região V, onde é feito aquele sistema de 
tratamento do lixo da cidade, não só de Vila 
Velha, como de outros municípios também, e 
hoje estamos gerando até o gás. Não sei se 
estamos consumindo aquele gás lá, mas já está 
produzindo e vai ser aproveitado aquele gás. E 
no município de Vila Velha também, nosso 
prefeito Arnaldinho Borgo, estamos trocando 
também toda a iluminação do município de Vila 
Velha por lâmpada de Led, porque está tendo 
um consumo muito grande naquela cidade. 
 Mas a minha pergunta é: tem algum tipo 
de parceria com o poder público e privado para 
que possa gerar essa energia no 
estacionamento da cidade, a empresa 
aproveitando o pátio da cidade? Tem alguma 
parceria com o município e privada, que possa 
realizar esse trabalho lá e gerar a energia, fazer 
uma parceria com a Excelsa e a prefeitura? 
 Obrigado pela oportunidade. 
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 O SR. ROBERTO DA SILVA – Sim, 
vereador. Na realidade essa iniciativa de vocês 
está gerando gás, é uma iniciativa muito boa, 
sendo que hoje já temos tecnologia que quando 
você gera o gás em função do aterro, você 
mantém aquele resíduo ali. Então, hoje, já 
temos tecnologia que você pode também tornar 
essa área, que é uma área hoje improdutiva, 
porque você acumula lixo, e você ir, na 
realidade, consumindo aquele resíduo sólido 
urbano ali. E depois você tornar aquela área 
uma área limpa, onde você pode utilizar e 
valorizar para outros benefícios. E existe, sim. 
Hoje existe muito essa intenção e também 
interesse da iniciativa privada de trabalhar com 
a inciativa pública nesse sentido de 
comercialização da energia, na questão de 
projetos fotovoltaicos, na questão de usinas que 
transformam o lixo em outras formas de 
energia. Existe, sim, existe um interesse muito 
grande! A gente está aqui exatamente também 
nos colocando à disposição dessa forma.  
 
 O SR. TITA – Ok. Muito obrigado pela 
resposta. Obrigado, deputado. Cumprimentar 
meu amigo vereador também do município de 
Vila Velha, nosso amigo Léo Pindoba. Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Obrigado, Tita.  
 Tita, só falar com você o seguinte: é 
importante a gente levar esse tema para a 
cidade, a gente levar essa discussão para Vila 
Velha, provocar o nosso amigo e prefeito 
Arnaldinho Borgo, para a gente debater essa 
questão de buscar as parcerias público-privadas 
nesse tema porque é um tema importante para 
a sustentabilidade da cidade de Vila Velha. É um 
tema que a gente inicia o debate hoje na 
Assembleia, mas queremos levar para as 
câmaras de vereadores e prefeitos, para que a 
gente abra esse debate e possa avançar com as 
cidades inteligentes em nosso estado.  

 
 O SR. ALAIR JUNIOR – Boa tarde, 
professor; boa tarde, deputado. Primeiramente, 
gostaria de parabenizar esta comissão, na 
pessoa do deputado Alexandre Xambinho, pelo 
tema.  

 Professor, gostaria de saber o seguinte: o 
senhor falou de economia na conta. Hoje a 
gente está sofrendo com a questão dos 
aumentos nas contas. E qual o percentual que 
pode se atingir de economia, caso a prefeitura 
ou o órgão público venha a optar por lâmpadas 
inteligentes, igual o senhor falou das lâmpadas 
de Led? Gostaria de saber qual é o percentual 
máximo que essas lâmpadas conseguem trazer 
de economia para o município. 
 Obrigado. 
 
 O SR. ROBERTO DA SILVA – Na questão 
da economia, alguns fatores podem ser 
relevantes e impactantes quando a gente fala de 
percentual, porque isso pode variar de um 
município para outro, mediante a questão do 
estado físico da instalação desse município.  
 Então, muitas vezes, quando você tem 
um município em que a iluminação não tem um 
projeto de cabeamento ou espessura dos 
condutores que não foram bem dimensionados, 
não tem um aterramento adequado, então 
esses fatores podem ser fatores primordiais 
para que você possa ter diferenciações entre o 
percentual com relação à economia, mas essa 
economia pode chegar à valores acima de 
cinquenta por cento.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Interessante. 
Acho que acabaram as perguntas. 
 
O SR. CLEVERSON MAIA – Gostaria de 

fazer uma pergunta, deputado. 
Primeiramente, parabéns, pela 

realização deste evento, deputado. Tema 
extremamente pertinente para o momento em 
que vivemos. Agradeço o convite. 

Professor, a minha dúvida é, o Brasil, 
hoje, já goza de conhecimento técnico para 
produzir as lâmpadas inteligentes, os softwares, 
o sistema do resíduo sólido, já é com tecnologia 
brasileira ou hoje a gente ainda importa tudo 
isso? A pergunta é dado o valor do dólar atual, 
que é bem alto. 

 
O SR. ROBERTO DA SILVA – Com relação 

à questão de resíduo sólido urbano, nós já 
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temos tecnologia brasileira. Já temos alguns 
protótipos, que são algumas usinas em 
funcionamento em modelos reduzidos. Algumas 
empresas já estão trabalhando na questão do 
tamanho real, ou atendendo a necessidade de 
determinado município.  

E com relação a lâmpadas, luminárias de 
LED, lâmpadas de LED nós temos, mas 
luminárias de LED, com toda essa tecnologia, 
nós ainda somos dependentes do mercado 
externo. Sendo que já existem empresas aqui do 
Brasil representantes e isso favorece na questão 
do custo. 

 
O SR. TEILTON VALIN – Deputado, 

gostaria de fazer uma pergunta. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Vereador Teilton, da Serra, 
com a palavra. 

 
O SR. TEILTON VALIN – Boa tarde a 

todos.  
Quero parabenizar o deputado 

Alexandre Xambinho por esta palestra. 
Parabenizar o professor.  

Professor Roberto, primeiramente, 
gostaria de dizer que concordo plenamente que 
a iluminação pública, quando ela tem eficiência, 
ela melhora consideravelmente a questão da 
segurança pública. Isso eu posso falar pela 
minha comunidade, que depois que trocou a 
iluminação da avenida por LED, realmente, o 
cara que tem que assaltar ele não assalta mais 
naquela avenida, né? Ele já procura um lugar 
escuro para fazer. 

 
O SR. ROBERTO DA SILVA – Procurar 

outro ponto, né? 

 
O SR. TEILTON VALIN – Então, a 

pergunta é a seguinte. Nós sabemos do modelo 
de arrecadação da iluminação pública no nosso 
estado, e a maioria das prefeituras, eu creio que 
tem saúde financeira. Eu posso falar pela cidade 
da Serra, porque tivemos prestação de contas. 
Existe saúde financeira na cidade. Hoje tem a 
extensão, implantação de novos pontos de 
luminária na cidade. Eu gostaria de saber qual é 

a dificuldade das prefeituras em já implementar 
as lâmpadas de LED na cidade? Por que se é 
custo benefício para a cidade, mesmos os 
pontos novos já deveriam ser implantados em 
luminárias de LED. 

 
O SR. ROBERTO DA SILVA – É uma 

pergunta bem interessante, porque foi aquilo 
que eu falei no final da palestra. A gente tem 
que ter a triangulação, a tecnologia, o gestor e a 
sociedade. E, muitas vezes, o gestor não 
conhece a tecnologia. E muitas vezes, o suporte 
dele, as pessoas que o estão assessorando 
muitas vezes não fazem muita, né, não têm 
muito interesse em fazer com que a mesma 
possa chegar até ele. Então isso gera um 
descompasso. Então quando o gestor tem uma 
equipe com uma mente tecnológica e tem uma 
tendência tecnológica, está com os fatos 
apurados e atualizados, evidente que isso vai 
fazer com que todo o tipo de ampliação e todo o 
tipo de projeto atual já possa ser inserido 
dentro do que se tem de tecnologia. Essa é a 
grande dificuldade. 

 
O SR. TEILTON VALIN – Obrigado. E, 

assim, eu penso que tem muitos líderes aqui, 
vereadores, o próprio deputado. Nós 
precisamos avançar com isso nas cidades e em 
todo o estado, porque está muito arcaica a 
nossa iluminação. Tem muita tecnologia. 

Obrigado.  
 
O SR. ROBERTO DA SILVA – Eu agradeço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – O mais interessante, a 
população continua pagando as suas taxas de 
iluminação pública, que é um valor alto. 

 
O SR. LUIZ VITOR MARQUES SOARES – 

Boa tarde a todos.  
Gostaria de parabenizar também a 

Comissão de Ciência e Tecnologia desta Casa, 
parabenizar a todos os vereadores e gestores e 
representantes aqui nesta Casa. 

Professor, queria o parabenizar também, 
porque o senhor tem rodado aí o nosso país, eu 
te acompanho, e tenho visto que o senhor tem 
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levado muitas informações importantes para as 
cidades inteligentes, gestores que realmente 
querem fazer de sua cidade a cidade inteligente.  
 E nós tivemos agora, recente, na Câmara 
dos Deputados federal, o PL 5.829 aprovado, 
seguindo para o Senado e assim a sanção do 
nosso presidente. Professor, sendo sancionado 
esse PL, com certeza o marco legal de geração 
distribuída no nosso país vai avançar e isso vai 
ser uma vitória para o nosso país.  
 A minha pergunta é: de que forma a 
geração distribuída vai poder contribuir, uma 
vez que o nosso sistema de energia elétrica do 
nosso país está defasado e também por todas as 
questões que nós estamos enfrentando agora 
pelo baixo volume de água. De que forma essas 
grandes usinas vão poder contribuir para nossa 
nação.  
 

 O SR. ROBERTO DA SILVA – Desde a 
década de 70, nós somos muito dependentes 
das usinas hidrelétricas. Já chegamos a ter um 
percentual de noventa por cento da nossa 
energia oriunda de usinas hidrelétricas. Hoje, 
esse percentual já está em torno de sessenta 
por cento.  
 A gente tem crescido muito na questão 
de fontes de energia alternativa, mas de uma 
forma ainda muito tímida com relação à energia 
fotovoltaica, com relação à energia eólica. 
Então, hoje, que a gente está passando essa 
crise hídrica, essas fontes têm ajudado e têm 
contribuído.  E com a questão da normativa, isso 
vai nos ajudar muito. Porque isso vai favorecer 
não só a questão dessa relação de 
independência com o sistema elétrico, que 
muitas vezes é oriundo dessa necessidade das 
usinas hidroelétricas, assim como também não 
vamos pagar contas elevadas pela operação e 
entrada das usinas termoelétricas. Então a GD, 
que é a Geração Distribuída, utilizando a energia 
fotovoltaica, isso vai favorecer muito o poder 
público e vai também dar todo um alívio até 
mesmo para a população. Então isso vai ser algo 
benéfico a todos nós, tanto gestores, como 
também nós como cidadãos.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Vereador Jefinho do 
Balneário, de Serra.  

 O SR. JEFINHO DO BALNEÁRIO – Boa 
tarde, vereadores. Cumprimentar aqui o Teilton, 
o Wellington Alemão, vereadores de Serra, 
junto conosco. Cumprimentando os dois quero 
cumprimentar todos os vereadores aqui 
presentes, o professor, as senhoras e os 
colaboradores aqui também desta Casa que 
estão aqui acompanhando o deputado. Quero 
parabenizar o deputado pela iniciativa que está 
tendo nesta Casa, esta audiência pública, que 
levará para as nossas comunidades, para nossos 
municípios mais conhecimento e clareza, para 
nossos jovens e para população da nossa 
cidade.  
 Tendo em vista que a gente vê que a 
tecnologia tem avançado muito, no Brasil 
também tem avançado e também tem tirado 
muitos postos de trabalho, tanto no nosso 
estado como pelo Brasil afora. Mas é notável 
que vai chegar o momento também que ela vai 
de encontro aos grandes interesses de grandes 
empresários não só na nossa cidade como em 
todo o Brasil, como no nosso estado. Um grande 
exemplo vou dar agora como a questão das 
placas voltaicas. Ela vai estar tirando um pouco 
de uma grande empresa como a EDP, que é aqui 
do nosso município, do nosso estado, que vai 
gerar economia para nós, mas ela vai ter perdas 
também.  
  Eu queria que o senhor, professor... O 
senhor acha que – aí eu parabenizo o deputado 
– vai chegar o momento que nós vamos ter essa 
dificuldade desse enfrentamento entre a 
tecnologia e os grandes empresários que 
lideram hoje o nosso Brasil ou talvez o nosso 
estado? Eu queria fazer essa pergunta, se vai ter 
esse enfrentamento e se nós vamos ter coragem 
de fazer esse enfrentamento na hora que for 
preciso no nosso município e no nosso Brasil 
afora.  
 Muito obrigado.  

 
 O SR. ROBERTO DA SILVA – Vereador, 
sua pergunta é muito pertinente e eu gostaria 
de dizer que toda concessionária local, 
independente se é a EDP; a Light, no Rio; a 
Ampla, todas essas são empresas que, 
juntamente com a Aneel, que é a Agência 
Nacional de Energia Elétrica, que tem todo o 
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marco regulatório no fornecimento de energia, 
elas mesmas desenvolvem programas 
sustentáveis, energia fotovoltaica e assim por 
diante. 

Por quê? Porque elas sabem que, se elas 
não se adequarem a essas questões, não vai ser 
a questão do morador, da população, de colocar 
fonte de energia fotovoltaica nas suas 
residências ou nos prédios públicos que vai fazer 
com que haja essa minimização dos recursos 
que ela fornece, mas é o próprio setor que vai 
impedi-la de continuar fornecendo energia. Até 
porque a energia fotovoltaica ainda não tem 
uma tecnologia para ter uma autonomia full 
time, vinte e quatro horas. Ainda necessitamos 
e muito das concessionárias locais para poder 
manter o suprimento de energia vinte e quatro 
horas da nossa residência e também dos nossos 
prédios públicos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO - PL) – Antes de o vereador Leo 
Pindoba fazer a sua pergunta, registrar aqui que 
o nosso diretor de TI da Assembleia está 
acompanhando a audiência e mandou uma 
pergunta no chat do YouTube: 
 

Professor, você vislumbra, com a 
chegada da internet 5G, um 
projeto que integra a energia 
solar mais o 5G em um projeto 
sustentável em regiões que têm 
pouco acesso à tecnologia para 
que sejam integrados e, com isso, 
promover inclusão digital? 

 

O SR. ROBERTO DA SILVA - Sim, com 
certeza. Inclusive, eu tenho um projeto de 
subestação digital, que faz todo esse processo 
de integração, de fornecimento de energia. 
Então acredito, sim, nesse tipo de projeto 
futurista, mas que vai chegar para poder 
beneficiar essas pessoas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO - PL) – Com a palavra o grande 
vereador de Vila Velha, Leo Pindoba. 

 

O SR. LEO PINDOBA - Boa tarde! Boa 
tarde a todos! Obrigado pelo convite, deputado 

Alexandre Xambinho! Saúdo a todos, uma boa 
tarde! Quero saudar também o presidente do 
partido ao qual eu sou filiado e o vice-
presidente também, o Adriano Rocha e o Carlos 
Eduardo Venâncio. 

Eu cheguei um pouquinho depois porque 
estava em uma reunião, mas não sei se o senhor 
falou isso – e parabéns pela eloquência e pela 
sabedoria, pela forma com que o senhor estava 
dando a palestra.  

Líderes inteligentes lideram cidades 
inteligentes. Faço uma perguntinha a respeito 
da iluminação inteligente, vamos colocar assim. 
Essa iluminação inteligente também tem como 
sincronizar com os equipamentos de cerco 
inteligente da cidade para fazer uma facilidade 
de reconhecimento facial, de pessoas que estão 
foragidas, mandado de prisão em aberto, carros 
roubados? 

E a minha pergunta é, se também 
consegue sincronizar, se há alguma cidade no 
Brasil, se o senhor conhecer, que já aplica isso e 
tem tido resultados bons. 

Muito obrigado! 
 
O SR. ROBERTO DA SILVA - Com a 

tecnologia que nós temos hoje, é possível, sim, 
porque essas luminárias possuem câmeras e 
você pode programar para que você possa ter 
esse reconhecimento facial, porque uma das 
grandes vantagens é a questão da segurança. 
Então a segurança é muito importante. 

Então hoje, no Brasil, a questão de 
reconhecimento facial, nós não temos 
implantada, mas as câmeras, na questão de 
monitorar a movimentação de pessoas ou 
qualquer tipo de delito, isso já temos, o que 
muitas vezes é utilizado até para poder fazer 
algum tipo de investigação criminal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO - PL) – Obrigado, Leo! Obrigado, 
professor! 

Quero aproveitar a oportunidade para 
passar a palavra para os nossos convidados que 
estão compondo a Mesa. 

Quero passar a palavra para o nosso 
querido amigo vereador Wellington Alemão, da 
cidade da Serra.  
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 O SR. WELLINGTON ALEMÃO – Boa 
tarde a todos! Primeiro, agradecer a Deus. Sem 
Ele nós não estaríamos aqui.  
 Saudar o meu amigo e deputado 
estadual Alexandre Xambinho, presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia.  
 Parabéns, Xambinho, pelo tema Cidades 
Inteligentes. Acho que é o tema do futuro.  
 O palestrante professor Roberto da Silva; 
meus amigos vereadores Teilton Valim e 
Jefinho, de Balneário; vereador Cleverson Maia, 
lá de Marataízes. E saudar todos os outros 
vereadores. Saudar o meu amigo, ex-vereador 
Aécio Leite, que está aqui assistindo; e meu 
amigo Flávio Sérgio. 
 E parabenizar, Xambinho, toda a sua 
equipe que está aqui.  
 Fico feliz, Xambinho, pelo tema. 
Xambinho é um amigo com quem tive a 
oportunidade de ser vereador lá na Serra. Ele 
tem uma história legal. Eu encontrei com o 
Xambinho quando ele ganhou a primeira eleição 
para vereador e eu fiquei de suplente. Tivemos 
a oportunidade de sermos vereadores juntos. É 
um jovem rapaz que tem um futuro na política, 
é trabalhador, corre atrás. Parabéns por sua 
atitude.  
 Antes de vir para a palestra aqui, estive 
conversando com o professor Roberto da Silva 
lá no gabinete do deputado. Até estávamos 
comentando que ontem, por coincidência, foi 
votado, foi lido lá na Câmara Municipal da Serra, 
um projeto indicativo sobre a energia solar nas 
redes públicas do município, nas escolas, nas 
unidades de saúde. Eu vejo que é a tendência do 
futuro.  
 Meu amigo vereador Teilton falou aqui a 
questão da economia sobre as lâmpadas de LED. 
Hoje nós temos no município da Serra, se não 
for a maior, é uma das maiores taxas de energia 
do estado, Xambinho.  
 Vejo que com essa inovação, professor, 
de cidades inteligentes, hoje os moradores 
pagam iluminação pública por postes. Às vezes, 
o morador paga a mesma taxa de iluminação 
pública no mesmo poste.  
 Então, fico feliz de esse tema, que eu 
vejo que é um tema do futuro. Falo igual o 
Teilton falou aqui, que tinha que ser trocado e 

avançado muito mais rápido essas lâmpadas de 
LED, que nós sabemos que onde jorra o dinheiro 
é na iluminação pública. E o dinheiro da 
iluminação pública, deputado Xambinho, só 
pode ser gasto na iluminação pública. Então, 
acho que estamos no caminho certo.  

Você falou sobre a questão dos resíduos 
sólidos urbanos. Temos várias soluções. Foi 
criada uma lei lá no município, o número da lei é 
4973. Falo que a tendência do futuro é a 
reciclagem, professor. Eu falo que os entulhos, 
deputado Xambinho, se eles triturados, eles vão 
virar areia e brita e muito mais em conta do que 
a comum, que já vai estar com o cimento 
misturado. E essa lei diz que esse material, 
deputado, fica de quarenta por cento a 
cinquenta por cento mais barato do que o 
comum e para as obras públicas reutilizarem 
esse dinheiro.  
 Então, vejo que além disso, sobre a 
energia, sobre várias coisas, nós estamos 
falando que com essa pandemia que nós 
estamos passando, - eu falo que a maior 
dificuldade que nós estamos tendo no século - 
acho que com isso nós estamos aprendendo a 
valorizar o como é importante a gente apertar a 
mão do próximo, o como é importante a gente 
abraçar uma amigo. E nisso tivemos que nos 
reinventar, professor. Estudar on-line, fazer 
sessões on-line. 
 Então, tudo isso é novo. Quando 
começou, era um bicho de sete cabeças para se 
fazer uma sessão. Poxa, como vou fazer? Então, 
isso está servindo para a gente se reinventar e 
ver 
 
 Então, essa está servindo para a gente se 
reinventar e ver o como é importante nós 
valorizarmos o próximo. Parabéns, Xambinho. 
Tenho certeza que está se iniciando aqui hoje na 
Assembleia Legislativa, mas isso vai passar por 
todo estado do Espírito Santo. Tenho certeza, 
professor, que através dessa palestra que você 
está nos ensinando aqui hoje, está dando aqui 
hoje para a gente vão surgir várias outras. 
Espero que essa seja a primeira de várias que 
você esteja fazendo.  
 Falo que, tive a oportunidade de falar 
com você lá, professor: conhecimento na vida 
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da gente sempre é bom. Nunca é demais. 
Parabéns pela sua palestra, parabéns, deputado. 
Tenho certeza de que isso vai avançar por todo 
o estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Obrigado, vereador 
Wellington Alemão. Quebrar o protocolo aqui, 
que a gente estava partindo para o 
encerramento, mas o vereador Armandinho 
Fontoura gostaria de fazer uma pergunta para o 
senhor, professor Roberto. Eu vou passar a 
palavra para ele. Armandinho, que é vereador 
da capital, vereador de Vitória, muito atuante. 
 
 O SR. ARMANDINHO FONTOURA – 
Obrigado, deputado Xambinho. Em nome de 
todos aqui, saudar a Mesa no nosso querido 
Wellington Alemão, sempre muito simpático. 
Professor, primeiro parabenizar pela belíssima 
palestra, foi uma aula. A todos os vereadores 
também aqui, Léo, diversos vereadores aqui, 
tem bastante gente. Está bem representativa a 
sessão. Quero dizer que me alegra muito estar 
aqui hoje numa audiência pública tão 
representativa com um tema tão importante. 
 A minha pergunta na verdade vem na 
questão do 5G. Parece que a Huawei saiu agora 
da parte do 5G, sobraram outras duas 
empresas. E como que essa questão do 5G 
impacta diretamente essas tecnologias 
embarcadas. Em Vitória nós temos o cerco 
inteligente, ele faz a leitura das placas de 
videomonitoramento, das placas de trânsito. 
Diminuiu furtos e roubos e a incidência de todos 
esses tipos de delitos na cidade. 
 Como que essa tendência seria para uma 
tecnologia de nova geração? Isso tudo 
lembrando que não precisa passar aquela fibra 
ótica. Será que o 5G dá conta? Essa seria a 
minha pergunta. Obrigado. 
 
 O SR. ROBERTO DA SILVA – A questão da 
evolução com relação à questão do 4G, do 5G 
são fatores que nos favorecem na questão de a 
gente inserir maior número de ações, banco de 
dados e transmissão no processo tecnológico. 
Mas isso não pode nos limitar. Isso não nos 
limita.  

Na realidade isso nos dá uma questão de 
favorecimento com relação à questão de 
velocidade e implantação de novos recursos, 
mas não nos limita com relação a essa questão. 
Mesmo que tenha, a empresa tenha declinado 
com relação ao 5G, mas essas tecnologias, elas 
continuam sendo aceitativas e vêm inseridas em 
um contexto independente do desenvolvimento 
com relação à questão do 5G. Então, nós vamos 
continuar avançando e vamos continuar 
triunfando aí na questão tecnológica.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Obrigado, professor. Vou 
passar a palavra para o vereador Teilton Valin, 
de Serra, que compõe a Mesa junto com a 
gente.  
 
 O SR. TEILTON VALIN – Mais uma vez, 
boa tarde. Deputado, aqui foi bem debatida a 
questão da palestra. Quero parabenizar V. Ex.ª 
por essa audiência pública, parabenizar o 
professor. Aqui nós aprendemos muito com 
essa palestra. Penso que ela pode se expandir 
pelas cidades do estado. E colocar à disposição 
na cidade de Serra, para que essa palestra seja 
dada na nossa Câmara e pode contar comigo. 
Boa tarde a todos. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Obrigado, vereador Teilton. 
Passar a palavra para o nosso vereador de 
Marataízes, Cleversom Maia que está aqui 
presente com a gente compondo a Mesa.  

 
O SR. CLEVERSON MAIA – Boa-tarde, 

novamente, a todos! 
Mais uma vez quero agradecer o convite. 

Marataízes faz parte de um grupo de municípios 
no litoral Sul que goza de muito recurso por 
conta dos royalties e, com tanto recurso, nós 
precisamos investir em tecnologia, porque os 
royalties vão passar e acredito que quanto mais 
investimentos em tecnologia, mais seremos 
capazes de realmente ter cidades inteligentes e 
cidades sustentáveis. 

Agradeço. Também fica aqui o meu 
convite ao nobre deputado que, quando saírem 
as caravanas, que visitem Marataízes. Acredito 
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que a gente pode receber – não só Marataízes, 
mas todos os municípios ali do litoral Sul – e vai 
ser muito válido, uma vez que a gente tem essa 
necessidade e a pandemia mostrou que essa 
necessidade é urgente. 

E dizer que eu estou muito honrado e 
agradecer, e dizer que são muitos vereadores 
presentes, muitos jovens vereadores. E isso é 
muito gratificante ver tantos jovens que viveram 
e vivem numa tecnologia frequente e com isso 
vai ajudar os municípios. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Obrigado, vereador 
Cleverson Maia, que nos honra com a sua 
presença. Veio lá do Município de Marataízes 
para estar aqui com a gente nesta tarde neste 
tema importante da Comissão de Ciência e 
Tecnologia. 

Eu quero agradecer a todos os servidores 
da Assembleia, da TV Assembleia, da assessoria 
aqui do plenário da Assembleia, da Comissão de 
Ciência e Tecnologia, do meu gabinete que nos 
auxiliaram para construir essa audiência pública 
e chegar neste momento. 

Quero agradecer, também, a presença 
de todos vocês, todas as autoridades, todos que 
estão aqui no plenário e todos que nos 
acompanham através da TV Assembleia e do 
canal da Assembleia Legislativa no YouTube 
também. 

Uma boa-tarde a todos! Que Deus nos 
abençoe nesta caminhada! 

Declaro encerrada a audiência pública da 
Comissão de Ciência e Tecnologia da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 

Uma boa-tarde a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
16h47min) 

 
 

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 

(VIRTUAL E PRESENCIAL), DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO 
DE 2021. 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Oitava 
reunião ordinária, da terceira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura.  
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 
 Boa tarde a todos e a todas que 
acompanham a nossa reunião da comissão. 
Agradecemos a presença de todas as 
autoridades e representantes das forças da 
segurança pública. É uma honra tê-los conosco. 
 Retomamos os trabalhos de reuniões da 
comissão após o recesso de julho. Estamos 
apresentando diariamente, nas sessões 
ordinárias da Assembleia, as mais de quatro mil 
indicações que visam melhorar o futuro das 
crianças e as condições dos conselhos tutelares. 
 Hoje temos como tema da reunião 
Criança e Adolescente – Proteção, Educação e 
Saúde. Estaremos aqui debatendo as condições 
que os nossos nobres policiais têm enfrentado 
para proteger esse público infanto-juvenil. 
 Além disso, abordaremos datas 
especiais.  Hoje é o Dia Nacional da Educação 
Infantil, assim como o Dia do Soldado. Já o dia 
29 é voltado ao combate à desnutrição e o 
combate ao fumo. Por fim, no dia 31, lembra-se 
de todos os desaparecidos. 
 Que Deus nos abençoe e que possa fazer 
uma excelente contribuição à sociedade 
capixaba. 
 Eu solicito à secretária que faça leitura 
do texto da ata. (Pausa) 
 Eu quero saudar o Capitão Assumção, 
que já está presente, e também o deputado 
Luciano Machado.  
 Tendo em vista a publicação da 
Resolução n.º 6.370, publicado em 22 de julho 
corrente, a qual dispensa a leitura da ata da 
reunião; considerando que as atas anteriores da 
sétima reunião ordinária foram enviadas para o 
e-mail dos deputados, para que possam retificá-
las, eu pergunto se algum deputado deseja fazer 
alguma retificação. (Pausa)  
 Não havendo quem queira, eu pergunto 
como votam os senhores deputados. 
 Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa)  
 Não havendo contrários, aprovadas. 
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 Antes da leitura do Expediente, eu quero 
convidar aqui a senhora Wilvete Souza 
Bahiense, uma poetisa. Eu quero convidá-la para 
declamar uma poesia aqui na abertura desta 
sessão. 
 
 A SR.ª WILVETE SOUZA BAHIENSE – Boa 
tarde. Vou falar uma poesia que fala a respeito 
de um soldado destemido que deixa a família e 
vai para a guerra. 
 

(É declamada a poesia)  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, Wilvete. Parabéns! Uma memória 
muito boa. Grava tudo. Essa memória é 
privilegiada.  
 Eu quero saudar o deputado Torino 
Marques, e pergunto se algum deputado deseja 
fazer uso da palavra.  

Deputado Capitão Assumção? Deputado 
Luciano Machado? Deputado Torino Marques? 
(Pausa)  

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
quero fazer.   

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Com a 
palavra, deputado Luciano. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Deputado Delegado Danilo, nosso queridíssimo 
presidente, quero fazer um elogio emocionado 
pela declamação tão espetacular porque, 
realmente, é um texto muito real, que muitos 
vivenciaram e ainda vivenciam essa cena.  
 Então, essa memória, que ela seja 
sempre abençoada por Deus. Parabéns e 
obrigado por nos brindar com essa qualidade de 
declamação. Muito obrigado. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
deputado Luciano Machado.  

Deputado Torino, deputado Capitão 
Assumção, gostariam de fazer uso da palavra? 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Olá, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não, 
deputado Capitão Assumção. 

 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Deputado Danilo Bahiense, 
presidente da Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e de Políticas sobre Drogas, 
quero lhe cumprimentar e também os nossos 
pares que estão presentes aqui. 
 Acredito que a nossa comissão hoje está 
completa com o deputado Luciano Machado, 
deputado Torino Marques, e deputado Carlos 
Von, que estão presentes aqui na nossa sessão 
de hoje.  
 Quero cumprimentar também o doutor 
Wanderson. Seja bem-vindo, doutor 
Wanderson! Capitão Amorim, presidente da 
Associação dos Subtenentes e Sargentos, estou 
vendo aqui na nossa tela. Nosso eterno 
comandante do 1.º Batalhão, coronel Fiorido, 
homem de fibra, homem herói, que lutou 
valorosamente para defender a sociedade 
capixaba, durante muitos anos, e até hoje tem 
um trabalho espetacular de assistência social e 
atendimento àqueles que mais necessitam. O 
trabalho do coronel é um trabalho muito legal. 
Também a doutora Maria Cristina está presente, 
seja bem-vinda; a professora Dalva, que vai 
palestrar também sobre a educação infantil, 
uma honra tê-la conosco.  
 Existem muito convidados aqui. A 
Mariana, que está com a gente aqui, a Marisa, o 
Rafael Moura, e os demais convidados que vão 
estar chegando também. Quero desejar a vocês 
uma excelente tarde. Que a gente possa tirar 
muito proveito da sessão de hoje. 
 Nós temos um presidente de comissão 
que tem se esmerado muito, o deputado Danilo, 
da mesma forma que trabalhava como policial 
civil, ele se esmera muito nas sessões por onde 
ele tem comandado os trabalhos. Fez um 
brilhante trabalho na Comissão de Segurança, e 
agora está na Comissão da Criança, onde eu 
estou tendo o prazer e a honra de ser o vice-
presidente. Então, sejam todos bem-vindos! 
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 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
Capitão Assumção, meu vice-presidente nesta 
comissão. 
 Eu quero saudar o Coronel Félix Gomes 
Martins, do projeto Seishin, Escola de Judô dos 
Bombeiros; saúdo também o Tenente Emerson 
Luiz Santana, da Associação dos Bombeiros 
Militares do Espírito Santo; o tenente Eliomar, 
vice-presidente; quero saudar também o Bruno 
Pimentel Dias, perito oficial criminal da Polícia 
Militar do estado do Espírito Santo; saudar 
também o vice-presidente dos Capelães do 
estado do Espírito Santo.  
 Eu passo a palavra agora ao deputado 
Carlos Von, para as saudações iniciais. 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Presidente, boa tarde. Pedir desculpas, porque 
eu tive um pouco de dificuldade para entrar na 
reunião, mas agora tá tudo certo. Estou vendo 
aqui meu amigo, deputado Capitão Assumção, 
Torino Marques também. E todos os presentes 
na reunião, boa tarde. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Boa tarde, 
deputado Carlos Von. Obrigado pela sua 
participação. 
 Passo a palavra ao deputado Torino 
Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Deputado Danilo, boa tarde a todos. Deus 
abençoe mais este dia de Proteção à Criança e 
ao Adolescente e Políticas sobre Drogas.  

Quero parabenizar por este trabalho 
intenso que V. Ex.ª, como presidente desta 
Comissão da Criança e do Adolescente e de 
Políticas Sobre Drogas, Delegado Danilo 
Bahiense, um excelente parlamentar, assim 
como todos os que estão aqui agora, o 
deputado Luciano Machado, o deputado Carlos 
Von, querido amigo de Guarapari, o Capitão 
Assumção, vice-presidente desta comissão, e 
todos os que se encontram aqui neste plenário 
virtual: A Dalva, a Maria Cristina, o Wanderson, 

a Eliane Oliveira, o José Carlos. Nós temos aqui 
também a Kayla, a Marisa Merçon, o Rafael 
Moura. O técnico também. Sem ele a gente não 
teria essa transmissão tão boa desta comissão, 
Luciano Barbosa; a Mariana Fraga - grande 
Mariana! Também o tenente Candeias, o 
capitão Amorim e, todo mundo que está 
participando desta comissão maravilhosa, que 
só faz o melhor pelos jovens do nosso Brasil que 
precisam realmente de proteção.  

Essa ideologia que estão tentando levar 
para as crianças e também para os adolescentes 
não serve para nada. Eu não gosto nem de falar 
esta palavra, mas só serve para desgraçar a vida, 
principalmente dos pais, que têm que segurar 
uma onda muito grande.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Torino Marques.  

Eu quero saudar a doutora Ana Cecília 
Mangaravite, do Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do estado do Espírito Santo, 
delegada de Polícia; saudar também o Antônio 
Tadeu Nicoletti Pereira, do Sindiperitos do 
estado do Espírito Santo; saudar o Norberto 
Louvem, da Comissão dos Aprovados do 
concurso da Polícia Civil do Espírito Santo; o 
Júnior Fialho, do Sinpol, Sindicato dos 
Investigadores e Associação dos investigadores 
da Polícia Civil do estado do Espírito Santo; o 
subtenente Elson da Penha Fernandes, 
tesoureiro da Associação de Bombeiros; saúdo 
também o Diego Cavaleiro Andante, do Instituto 
Salomão; saúdo também o Sergio Junger, da 
Associação dos Capelães do Espírito Santo. 

Eu solicito à secretária que inicie a leitura 
do Expediente, por favor. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício n.º 07/2021, encaminhado pela 
Exma. senhora Janaina Conceição 
Paschoal, deputada estadual de São 
Paulo, pelo qual submete a análise do 
Projeto de Lei n.º 755/2020, que prevê 
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medidas de celeridade em relação ao 
processo de adoção e conceder às 
crianças e adolescentes que estejam 
abrigados em famílias provisórias ou em 
instituições um lar definitivo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Extraia-se 
cópia do referido Expediente e encaminhe aos 
deputados membros desta comissão para 
análise, bem como à Procuradoria da Casa para 
que apresente parecer em relação ao PL da 
deputada Janaina Paschoal.   

Próximo, por gentileza. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

 
OFÍCIO/SII/SESP/N.º 052/2021, 
encaminhado pelo Exmo. Sr. Marcio 
Celante Weolffel, subsecretário de 
Estado de Integração Institucional/SESP, 
em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nª791/2021, o qual 
solicitou estudo de viabilidade, no 
sentido de efetivar melhorias nas 
instalações físicas das DPCAI – Delegacia 
Especializada de Proteção à Criança, ao 
Adolescente e ao Idoso, bem como a 
ampliação do número de servidores para 
as referidas unidades especializadas, 
aproveitando a nomeação dos novos 
servidores desse último concurso, tendo 
sido informado que a Sesp tem ciência 
das carências e necessidades das 
DPCAI’s, argumentando que o aumento 
de efetivo e melhorias nas instalações 
dessas unidades, efetivamente resultará 
um melhor atendimento especializado às 
crianças e adolescentes. Porém, 
lamentavelmente, não há dotação 
orçamentária disponível. Porém, quanto 
ao efetivo, disse que a previsão de 
conclusão do concurso será para 
30.09.2021, o que resultará em 
condições de viabilizar a localização de 
servidores nessas unidades. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Esta 

comissão, através de seus pares, tem buscado 
melhorias para DPCA em Vitória, que atende 
toda a Grande Vitória, que conta com o quadro 
operacional e cartorário muito aquém das 
necessidades, longe do ideal, visto que cada 
município da Grande Vitória, como Serra, Vila 
Velha, Vitória, Cariacica e Viana, contam com 
apenas dois investigadores por município para 
realização de intimações e diligências. Pior 
cenário se encontram as delegacias do interior 
do estado, destacando que estas são localizadas 
apenas nas regionais, quando o quadro de 
servidores é impraticável, uma vez que, para 
atendimento especializado de crianças e 
adolescentes, idosos e da mulher, uma mesma 
delegada responde por duas ou mais unidades, 
contando, por vezes, com um único escrivão e 
cerca de dois investigadores de rua e 
atendimento, o que é lamentável.  

Cremos que no final do concurso que 
esta em andamento, o Governo terá a 
sensibilidade de localizar servidores nessas 
unidades especializadas, porém, destaco que 
o ambiente físico dessas unidades não tem 
qualquer estrutura para dar segurança e 
dignidade às crianças e adolescentes e seus 
pais ou responsáveis que necessitam desse 
serviço. Inclusive já fizemos, por ofício, a 
indicação parlamentar de sugestões ao 
Governo do Estado para criação de centro 
integrado, uma vez que não existe um único 
centro integrado em nosso estado, apesar de 
haver legislação nesse sentido, quando no 
mesmo ambiente, crianças e adolescentes 
receberiam o atendimento desses serviços 
prestados pelos municípios, seja com o 
Conselho Tutelar ou cuidados psicológicos, 
como pelo estado, através da DPCA e o 
Serviço Médico Legal. 

Nós desejamos ressaltar, inclusive que o 
interior do estado passa uma dificuldade muito 
grande com os SMLs, que não têm espaço 
sequer para atender as demais demandas, 
quanto mais com relação a crianças, 
adolescentes e violência contra a mulher.  

Eu solicito inclusive à secretaria que 
encaminhe cópia dessa resposta a todos os 
deputados que compõem esta comissão.  
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Próximo ofício, por favor.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Pela ordem, senhor 
presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não, 
Capitão Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Eu presenciei aqui o cabo Ted 
Candeias. Eu não fiz referência. Acredito que ele 
deve estar representando neste momento a 
Associação dos Cabos e Soldados. Ele é diretor-
social da Associação dos Cabos e Soldados.  

Seja bem-vindo, meu nobre amigo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, Capitão Assumção, pela lembrança.  

Quero saudar também o Bruno Menelli 
Dalpiero, do Sindicato dos Agentes 
Socioeducativos – Iases; e Jonatas Morais Vieira, 
representando também o Sinases, como vice-
presidente.  

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

OFÍCIO/SESP/PCES/DPCA/N.º 
1680/2021 – CARTÓRIO 1, encaminhado 
pelo exmo. senhor Diego Aleluia 
Barcelos, delegado de polícia da DPCA, 
solicitando cópia do relatório de visita 
técnica no Hospital Infantil Nossa 
Senhora da Glória.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – 
Informamos ao doutor Diego Aleluia Barcelos 
que, em razão de agenda, não foi possível a 
realização da visita técnica.  

Sugiro aos nobres pares desta Comissão 
o dia 03/09/21, às 9h, a realização dessa visita 
técnica e solicito à secretaria da Comissão que 
oficie à Comissão de Saúde desta Casa e ao 
Delegado da DPCA, convidando-os para 
participarem desta visita técnica.  

Eu pergunto aos deputados como 
votam?  

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

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Próximo, por gentileza. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
E-mail encaminhado pelo doutor Rafael 
da Rocha Corrêa, delegado chefe da 1.ª 
Delegacia Regional de Vitória, em 
resposta ao OFÍCIO/CPAD/n.º 
1683/2021, o qual solicitou informações 
a cerca do andamento do expediente BU 
45620295, que versa sobre a notícia de 
que o senhor Mário Sérgio Gomes de 
Freitas, genitor de RPF, de um ano e seis 
meses, teria jogado a criança de um 
carro em movimento, tendo sido 
informado que em sede de Polícia 
Judiciária o fato foi analisado tanto pelo 
plantão da DHPP, quanto pela Regional 
de Vitória, sendo lavrado o 
procedimento adequado e pautado 
efetivamente nas diligências realizadas 
tecnicamente.  
Informou ainda, que, por zelo, o 
expediente foi encaminhado a DHPP 
Vitória para análise e Superintendência 
de Polícia Regional Metropolitana.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Nós 
parabenizamos a Polícia Civil que, no calor dos 
fatos, apesar da repercussão, produziu análise 
técnica, adotou medidas efetivas de proteção 
jurídica à criança vítima, além de ter agido de 
forma célere com relação ao fato apresentado.  

Solicito à secretaria da comissão que, no 
prazo de trinta dias, oficie ao doutor Marcelo 
Alencar, titular da DHPP de Vitória, para que 
informe o andamento. 

É bom registrar que esse fato teve 
grande repercussão e hoje nós fizemos, 
inclusive, uma consulta com relação ao senhor 
Mário Sérgio Gomes de Freitas, autor desse 
fato. Esse cidadão está em liberdade. Dois dias 
depois do fato, Capitão Assumção, ele registrou 
uma ocorrência de furto do veículo, embora 
tenha sido pego em flagrante, e não houve ação 
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do Ministério Público com relação à prisão 
preventiva desse cidadão, razão pela qual o 
inquérito encontra-se em andamento na DHPP. 

Eu pergunto aos nossos pares como 
votam? 

Os favoráveis ao nosso despacho 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Próximo, por favor. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei n.º 447/2019 – Análise de 

mérito. 
Autor: Deputado Gandini. 
Ementa: Altera a Lei n.º 9.615, de 5 de 
janeiro de 2011, que dispõe sobre a 
afixação de cartazes informativos nos 
postos de combustíveis e nos 
restaurantes localizados às margens das 
rodovias estaduais, alertando 
condutores de veículos automotores 
sobre os riscos de dirigirem sob efeito de 
álcool, drogas e medicamentos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Eu, neste 
momento, faço a designação para relatar o 
projeto o excelentíssimo senhor deputado 
Torino Marques. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 555/2019 - Análise de 

mérito.  
Autor: Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini. 
Ementa: Institui o selo Empresa Amiga 
da Saúde da Criança para as empresas 
públicas e privadas que desenvolverem e 
divulgarem campanhas de arrecadação 
de verbas, materiais, equipamentos e 
insumos para auxiliar no tratamento do 

câncer infantojuvenil, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Relator: deputado Capitão Assumção. 
Prazo do relator: 30/06/2021. 
Prazo da comissão: 07/07/2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Eu 
pergunto ao deputado Capitão Assumção se ele 
tem condição de relatar neste momento? 

Ele já encaminhou o relatório para a 
comissão, mas nós temos que colocar em 
votação aqui com os nossos pares. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) - Eu vou apresentar o relatório, 
presidente, neste momento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não. V. 
Ex.ª está com a palavra. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) - Obrigado! 
Essa ementa já foi lida agora e eu vou 

passar para o relatório. 
A presente proposição tem por objetivo 

instituir o selo Empresa Amiga da Saúde da 
Criança para as empresas públicas e privadas 
que desenvolverem e divulgarem campanhas de 
arrecadação de verbas, materiais, equipamentos 
e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 
infanto-juvenil, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

Senhor presidente, sumariamente, esse 
processo foi distribuído para a Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, sendo distribuído para o ex-deputado 
Enivaldo dos Anjos. No parecer do ex-deputado 
Enivaldo dos Anjos, agora prefeito de Barra de 
São Francisco, o relator entendeu pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria, 
sendo o seu relatório aprovado pelos demais 
membros.  

Ato contínuo, o projeto foi enviado à 
Comissão de Saúde e Saneamento, tendo sido o 
deputado Dr. Emílio Mameri designado como 
relator da matéria. Em seu parecer, o nobre 
deputado opinou pela aprovação da matéria, 
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que teve seu voto acompanhado dos demais 
membros da comissão em apreço presentes na 
reunião. 

Por fim, o projeto de lei foi distribuído 
para a Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, onde 
faremos neste momento a análise de mérito nos 
termos do art. 54 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo.  

Este é o nosso relatório. Em detida 
análise ao projeto apresentado pelo nobre ex-
deputado, agora prefeito de Vitória, vislumbra-
se a intenção do mesmo em instituir o Selo 
Empresa Amiga da Saúde da Criança para as 
empresas públicas e privadas que 
desenvolverem e divulgarem campanhas de 
arrecadação de verbas, materiais, equipamentos 
e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 
infanto-juvenil, no âmbito do Espírito Santo.  

Em sua justificativa, o autor da 
proposição argumenta que, de acordo com o 
Instituto Nacional de Câncer, cerca de doze mil 
crianças e adolescentes são diagnosticados com 
câncer anualmente no Brasil, o que representa 
uma média de trinta e dois casos por dia, sendo 
considerada a primeira causa de morte por 
doença na população infanto-juvenil. 

Ainda de posse da justificativa, extrai-se 
de seu entendimento que todo paciente de 
doenças graves, como é o caso do câncer 
infanto-juvenil, tem garantida na Carta Magna, 
na nossa Constituição Federal, uma série de 
direitos que devem ser respeitados, dentre eles 
o de receber tratamento pelos órgãos de 
assistência médica mantidos pela União, pelos 
Estados e pelos Municípios, Sistema Único de 
Saúde 

Diante de tais argumentos, não há 
qualquer dúvida de que a proposição em análise 
é de evidente interesse público, uma vez que 
incentiva os setores públicos e privados a 
aderirem e desenvolverem campanhas que 
auxiliem no tratamento de câncer em crianças e 
adolescentes, mazela esta que tanto aflige 
milhares de crianças e adolescentes. 

Desta forma, em vista de todo o exposto, 
considerando a relevância social da presente 
matéria, especialmente no que tange à proteção 
dos direitos das crianças e adolescentes, opino 

pela aprovação da presente matéria e 
apreciação dos membros desta comissão.  

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Capitão Assumção.  

Eu coloco a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queria discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 
com o relator, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Deputado 
Carlos Von pela aprovação. 

Deputado Torino Marques, como vota? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Presidente, esse belo relatório do Capitão 
Assumção, com profundo conhecimento de 
causa, é um projeto do hoje prefeito de Vitória 
Lorenzo Pazolini, que fez parte aqui do grupo 
dos independentes, assim como nós.  

Independentes que eu falo é 
independente de qualquer tipo de ligação. Nós 
temos ligação, sim, com a população e as 
crianças com câncer que precisam dessa 
atenção.  

Excelente relatório, Capitão Assumção. 
Cada dia mais orgulhoso de V. Ex.ª. Parabéns 
pelo excelente relatório.  

De novo eu repito: voto pela aprovação, 
com certeza. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Torino Marques pela 
aprovação.  

Deputado Luciano Machado, como vota? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Uma 
matéria tão relevante e tão bem relatada, o 
meu voto é favorável.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
Luciano também favorável. 
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Quero aqui parabenizar o ex-deputado e 
delegado Lorenzo Pazolini, prefeito de Vitória, 
pelo brilhante projeto e também parabenizar o 
meu amigo deputado Capitão Assumção pelo 
relatório muito preciso.  

Eu também acompanho. Fica aprovada 
por unanimidade!  
 Eu passo agora à Secretaria para o 
próximo projeto. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
  
Projeto de Lei n.º 745/2019 – Análise de 
mérito. 
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
de os estabelecimentos comerciais, 
hotéis, motéis, casa noturna e similar 
anexar aviso em local visível sobre os 
crimes praticados contra crianças e 
adolescentes e suas penas, e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado Torino Marques 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Esse PL já 
foi relatado e ele está sendo baixado de pauta. 
Pode prosseguir, por favor. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
2 – ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Vamos para 
a fase das Comunicações. Hoje dia 24/08, Dia da 
Infância. Ontem, ontem! Precisamos promover 
uma reflexão de políticas públicas a favor das 
crianças. Precisamos de um desenvolvimento 
neurológico, cognitivo, psicológico e emocional 
com relação às nossas crianças.  

Hoje nós já demos algumas entrevistas 
com relação ao assunto e repassamos inclusive 

para a imprensa e órgãos da Casa a violência 
que as nossas crianças, jovens e adolescentes 
vêm sofrendo aqui no estado do Espírito Santo.  

Janeiro a julho deste ano foram sessenta 
e um homicídios registrados e os fatores que 
mais contribuem para que isso ocorra são 
vários. Um deles é a desestrutura familiar. As 
nossas famílias estão desestruturadas. Colocar 
uma criança no mundo é muito fácil, mas educar 
dá trabalho. A Bíblia diz: ensine ao menino o 
caminho que deve andar e, quando envelhecer, 
não se desviará dele. Obviamente os pais que 
não ensinam, que não ensinam valores éticos, 
valores morais, não ensinam que o temor a 
Deus é o princípio da sabedoria, não levam os 
filhos para a igreja, depois têm que visitar nas 
cadeias.  

Outro fator também que contribui muito 
é o tráfico de entorpecentes. O tráfico de 
entorpecentes fica cooptando as nossas 
crianças, porque é uma mão de obra barata, as 
crianças e adolescentes. Eu, ainda na Polícia 
Civil, prendi traficantes, vendo uma mãe usando 
o filho de cinco anos para auxiliar no tráfico. O 
tráfico hoje leva essas crianças, esses jovens, 
razão pela qual quantos jovens têm morrido aí! 
Ontem nós presenciamos aí uma notícia em 
Cariacica, onde assassinaram um cidadão e num 
trabalho da polícia acabaram chegando a alguns 
dos autores. Apreenderam dois adolescentes de 
dezessete anos. Eles tanto matam como viram 
vítimas porque são muito afoitos. O tráfico 
realmente sabendo que é uma mão de obra 
muito fácil de ser substituída, eles colocam os 
nossos jovens para fazer o serviço sujo.  

Outro fator também que nós reputamos 
que contribui para isso, a ocupação 
desordenada do solo urbano. Nós temos uma 
ocupação desordenada em determinados locais 
com grandes invasões aonde o Estado não 
chega. Então, ali nós não temos infraestrutura, 
não temos ruas iluminadas, não temos um 
monitoramento, não temos câmeras, não temos 
nada e tudo isso facilita para que os nossos 
jovens entrem no mundo do crime e acabem 
morrendo, porque não têm oportunidade. 

Então, o Estado precisa alcançar para 
que as nossas crianças tenham dias melhores.  
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Independentemente desse número aqui 
de crianças mortas nos dois últimos anos, só na 
DPCA aqui em Vitória foram registradas quase 
quatro mil ocorrências de violência contra 
criança e adolescente.  

O efetivo da delegacia é muito pequeno, 
nós temos dito aqui constantemente. Só tem 
dois policiais por município, Cariacica e Viana 
estão juntos com dois policiais. Mas no interior 
a situação ainda é pior como nós falamos aqui 
no começo.  

Temos cobrado do Governo do Estado. É 
claro que alguns avanços nós conseguimos aí 
junto com os nossos pares, Capitão Assumção, 
que estava conosco na Comissão de Segurança.  

No concurso da Polícia Civil, iriam ser 
aproveitados apenas cento e setenta policiais 
civis, e foi ampliado para quatrocentos e 
cinquenta; policiais militares, de duzentos e 
cinquenta para seiscentos e cinquenta. Mas está 
muito longe, ainda, da realidade. 
 Em 1990, a Polícia Civil tinha três mil 
oitocentos e trinta homens; passados trinta e 
um anos, nós estamos com apenas dois mil e 
trinta. Isso reflete em delegacias fechadas, 
como é o caso da Serra, Serra Sede, da André 
Carloni, Novo Horizonte, uma delegacia distrital 
para mais de quinhentos mil habitantes. 
 A própria capital do Estado do Espírito 
Santo, delegacia do centro de Vitória fechada, 
Jucutuquara fechada, Maruípe fechada, São 
Pedro fechada, e por aí se vai. Então, a situação 
é realmente alarmante e nós contamos com o 
apoio dos nossos pares e também do Governo 
do Estado para que esse quadro seja 
recomposto o mais rápido possível. 
 Eu quero, agora, passar a palavra à 
presidente da Federação Espírita do Espírito 
Santo, Dalva Silva Souza. Ela vai nos falar, Dalva, 
por até cinco minutos, sobre o Dia Nacional da 
Educação Infantil. 
 Dalva, educadora muito experiente, e 
gostaríamos de ouvir a sua contribuição. 
 
 A SR.ª DALVA SILVA SOUZA – Boa tarde 
a todos! É um prazer participar de uma 
comissão que tem por objetivo trabalhar em 
apoio à criança e ao adolescente. Eu agradeço 
pelo convite para essa participação. 

 Eu gostaria de esclarecer que eu estou 
representando aqui o Movimento Espírita, a 
Federação, mas não sou a presidente neste 
momento. De qualquer forma, é uma 
participação que nós reputamos importante, 
porque nós sabemos que a criança tem a chance 
de reescrever a sua história, e acolhê-la e 
ampará-la é obrigação de todos nós da 
sociedade.  
 Nós sempre consideramos que, quando 
uma criança nasce, isso significa que o criador, 
Deus nosso pai, está confiando naqueles que 
estão presentes no cenário da Terra para o 
acolhimento desse ser que está em completa 
dependência neste momento da sua existência. 
 Então, primeiramente, à família cabe 
esse acolhimento, e a família vai representar 
uma ponte entre essa criança e o mundo. E nós 
sabemos que estamos vivendo um tempo, já 
acabou de ser relatado esse fato, em que as 
famílias estão com muitas dificuldades. Famílias 
desestruturadas, o problema da miséria, o 
problema da desigualdade, tudo isso que tem 
gerado um sistema social absurdamente 
inadequado ao acolhimento desses seres que 
iniciam uma jornada em total dependência. 
 Então, se a família não está na condição 
do acolhimento ideal a esse ser, nós 
acreditamos que a sociedade precisa se 
organizar para oferecer, primeiramente, apoio a 
essa família, para que ela tenha essa condição, 
e, não havendo essa possibilidade que essa 
família se reorganize, a própria sociedade 
precisa acolher essa criança. Porque para que 
um ser, iniciando essa jornada, seja um cidadão 
de bem, um cidadão que venha trazer essa 
contribuição à sociedade que nós estamos, ele 
precisará contar com esse processo educacional. 
 Do ponto de vista que nós analisamos as 
condições dos seres habitantes aqui deste 
planeta, somos todos nós educandos. Todos nós 
temos a mesma origem divina. Nós todos temos 
a mesma filiação e o objetivo da existência 
terrena é esse caminho da perfectibilidade, que 
já nos caracteriza porque somos filhos de Deus, 
para a perfeição que é possível alcançar.  Isso 
não se dá sem que haja um processo de 
solidariedade entre os seres que habitam no 
mundo. Então, os pais são as primeiras pontes 
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entre essa criança e o mundo. Nós todos, da 
sociedade, devemos estar comprometidos com 
esse processo de acolhimento. 
 

É muito importante que exista uma 
comissão interessada no apoio à criança e ao 
adolescente, porque, sem esse apoio, o ser, 
nessa fase da sua jornada, não consegue vencer 
nem mesmo os obstáculos à sua sobrevivência 
física. 

O ser humano, no seu início, precisa da 
nutrição física, do alimento, para que as 
estruturas cerebrais se organizem de uma forma 
produtiva. E ele precisa também dessa nutrição 
espiritual, que é o acolhimento, o respeito. A 
maneira de tratar uma criança transfere para ela 
os valores da sua comunidade. Uma criança 
tratada com violência, não poderá nunca 
desenvolver a amorosidade que ela possui 
intrinsicamente.  

Então, nós todos que estamos presentes 
no cenário do mundo neste momento, nós 
precisamos prestar atenção às crianças. Então, 
ter um dia nacional em que esse seja o foco é 
importante. A educação infantil é primordial. É 
no momento de zero a sete anos que um ser 
que está presente no cenário do mundo 
desenvolve estruturas cerebrais para 
compreender o mundo, para também 
desenvolver a sua humanidade. Um ser humano 
que não viva entre humanos, não desenvolve a 
sua humanidade. Isso já está bem caracterizado 
no cenário em que vivemos, por histórias que 
todos nós conhecemos.  

Então, nós precisamos retomar a 
importância do relatório Delors, por exemplo, 
que a Unesco propiciou: Educação: um futuro a 
descobrir. Essa educação para esse século, 
apoiada em quatro pilares. É preciso que a 
gente propicie às crianças o aprender a 
conhecer, o aprender a fazer, o aprender a 
conviver e o aprender a ser.  

Esses aprendizados se dão porque nós 
nos relacionamos como seres humanos. Então, 
se a família não está em condições de 
exemplificar o comportamento respeitoso e 
humano a um ser que está na infância, a 
sociedade como um todo precisa se organizar 
para suprir essa lacuna. Então, eu fico feliz de 

participar deste momento aqui, de reflexão, e 
trazer essas considerações.  

Educar, com certeza, é um trabalho que 
exige um esforço de todos nós. Sem tato, sem 
experiência e sem observação, ninguém 
consegue estabelecer essa relação produtiva 
com um ser que está numa fase de total 
dependência, e muitas vezes não consegue 
expressar a sua posição e a sua opinião. Então, 
nós precisamos proteger as crianças. É muito 
importante que isso se dê. 

Parabenizo a todos que estão presentes 
por esse movimento, especialmente o deputado 
Danilo pela presidência dessa sessão, e que nós 
possamos, efetivamente, nos comprometer com 
esse processo de desenvolvimento de um 
suporte, para que as nossas crianças e os nossos 
adolescentes tenham a condição de desenvolver 
o aprendizado necessário para se tornarem 
cidadãos de bem, que é tudo o que a nossa 
sociedade precisa. 
 Muito obrigada pela atenção de todos 
vocês. Muita paz a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Muito 
obrigado, Dalva, pela sua contribuição com esta 
comissão.  

Nós estamos aqui, Dalva, elaborando um 
projeto, iremos discutir com os nossos pares um 
projeto, aliás, dois projetos. Mas um deles 
muito importante, que tem como fundamento: 
Deixe as Crianças Viverem e Celebrando a 
Recuperação.  

No dia 29/08, agora, celebraremos o Dia 
do Combate à Desnutrição e o Dia Nacional do 
Combate ao Fumo. 

Nós convidamos aqui, hoje, para falar 
para todos, a pneumologista doutora Cristina 
Alochio Paiva. 

Doutora Cristina, um prazer muito 
grande tê-la conosco! V. Ex.ª está com a palavra 
por até cinco minutos. 

 
A SR.ª MARIA CRISTINA ALOCHIO DE 

PAIVA –  É um prazer e uma honra estar aqui 
para esses temas tão interessantes, 
principalmente em relação à criança e ao 
adolescente.  
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Primeiro, vou falar da minha área, que 
eu mais conheço , porque eu sou 
pneumologista, que é o tabagismo, que é 
reconhecido pela Organização Mundial da 
Saúde como uma doença crônica que é causada 
pela dependência tanto física quanto psicológica 
quanto comportamental à nicotina. E é uma 
dependência semelhante a que ocorre com o 
uso de outras drogas, como o álcool, cocaína, 
heroína. Se o tabaco fosse descoberto hoje, 
provavelmente ele seria uma droga ilícita.  
 A fumaça do cigarro é uma mistura de 
aproximadamente quatro mil, setecentas e vinte 
substâncias tóxicas diferentes. E essas 
substâncias constituem duas partes: uma gasosa 
e uma particulada. Na gasosa, ela é composta 
por monóxido de carbono, amônia, acetona, 
formaldeído, acetaldeído, acroleína, ou seja, 
muitas substâncias que, em sã consciência, 
ninguém pensaria em colocar no pulmão. Já a 
fase particulada contém a nicotina e o alcatrão. 
E essas substâncias, que temos no cigarro, são 
responsáveis por atuar em diversos sistemas e 
órgãos. E, além disso, contém mais de sessenta 
cancerígenos nessa particulada do cigarro. 

O tabagismo, hoje, é considerado uma 
doença classificada como um transtorno mental, 
pela Organização Mundial de Saúde, e é 
considerada a maior causa evitável isolada de 
adoecimento e mortes precoces em todo 
mundo. 

A Organização Mundial de Saúde estima, 
mais ou menos, em torno de oito milhões de 
mortes no mundo por ano. Em todo de sete 
milhões seriam resultado direto do uso do 
tabaco e em torno de um milhão e duzentos, 
um milhão e trezentos, resultado daqueles 
fumantes expostos ao fumo passivo: filhos, 
mulheres, cônjuges, maridos de pessoas que 
fumam. 

O tabagismo contribui para o 
desenvolvimento de vários tipos de câncer: 
leucemia aguda, câncer de bexiga, de pâncreas, 
de fígado, de colo de útero, de esôfago, de 
intestino, de pulmão, de traqueia; assim, vários. 
Além de estar associado às doenças crônicas 
não transmissíveis, principalmente o enfisema, 
doenças crônicas, doenças cardiovasculares, 
acidente vascular cerebral, ele também 

contribui para desenvolver outras doenças 
porque ele facilita no organismo, como 
tuberculose, infecção respiratória, impotência 
sexual, infertilidade, osteoporose, entre outras 
coisas. 

No Brasil, a estimativa é que teriam em 
torno de quatrocentas e quarenta e três pessoas 
que morreriam por dia por causa do tabagismo, 
que é um número grande quando a gente 
compara com covid, que está todo mundo 
preocupado. Então, quatrocentas e quarenta e 
três pessoas morrem por dia no Brasil por causa 
do tabagismo. 

E por que falar de tabagismo numa 
Comissão de Proteção à Criança e Adolescente?  
Isso é muito importante porque, entre vários 
fatores, um jovem... A maioria dos fumantes 
começam a fumar na primeira fase da 
adolescência, que é uma fase de insegurança, 
uma fase de autoafirmação. Então, o cigarro é 
usado como uma muleta, como uma 
autoafirmação, fazer parte daquele grupo que 
fuma. Então, é nessa fase, principalmente com o 
exemplo dos ídolos, dos amigos, dos pais, que 
ele vai se começar a fumar. E muito importante 
a gente ter essa clareza para a gente conseguir 
evitar isso. 

A gente teve um período em que o 
cigarro estava diminuindo no nosso país em 
virtude das políticas públicas. A gente teve uma 
diminuição grande do tabagismo, que já começa 
a subir com essa fase nova dos nossos 
adolescentes. A nossa juventude atual tem 
crescido, principalmente, estimulada pelo uso 
do narguilé e do cigarro eletrônico, que são 
propagados como inofensivos, e não é verdade. 

O narguilé é um grande perigo à saúde. A 
Organização Mundial de Saúde estima que, mais 
ou menos, uma hora de fumo equivale a tragar 
em torno de cem cigarros. Então, não é uma 
coisa inocente. É grave e leva ao aparecimento 
das mesmas doenças do cigarro. Tem as 
mesmas substâncias tóxicas e é grave. E, além 
disso, o narguilê, principalmente nessa fase de 
pandemia, é mais perigoso ainda porque ele 
passa de boca em boca. As pessoas jovens se 
reúnem para formar narguilé. Ficam num 
grupinho, e aquele bocalzinho passa de boca em 
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boca e é mais um contagio da covid neste 
momento.  

Já os cigarros eletrônicos foram 
introduzidos como se fossem uma coisa menos 
perigosa do que o cigarro, que não tem a 
nicotina, mas têm. A gente chama de dispositivo 
eletrônico para fumar os beques. Eles têm 
nicotina, nicotina em grande (Inaudível), eles 
fazem as mesmas coisas que o cigarro e, às 
vezes, a pessoa fuma até muito mais do que o 
cigarro. E principalmente o jovem, que é atraído 
porque o cigarro eletrônico vem, o fumo, com 
sabor... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Doutora 
Cristina, a senhora tem mais um minuto para 
terminar o raciocínio.  

 
A SR.ª MARIA CRISTINA ALOCHIO DE 

PAIVA – Ah, tá! 
Então a gente precisa, na verdade, evitar 

que o jovem comece a fumar tanto o cigarro, 
quanto o Narguilé e o cigarro eletrônico. 

Posso falar da alimentação e da nutrição, 
rapidinho? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Rapidinho! 
Um minuto, por favor! 

 
A SR.ª MARIA CRISTINA ALOCHIO DE 

PAIVA – A alimentação e a nutrição. Todos 
sabemos da importância da alimentação e da 
nutrição, principalmente na fase de criança. E na 
fase inicial que a gente adquire as qualidades do 
cérebro, do corpo, que vão nos dar saúde na 
idade adulta. Então a gente precisa também 
cuidar da alimentação. E estamos em perigo, 
neste momento, porque aumentou muito a 
desnutrição por causa da pandemia.  

Muito obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, doutora Cristina Alochio! Muito 
importante a participação da senhora aqui, com 
a sua experiência, contribuindo com esta 
comissão.  

Infelizmente, temos muitas pessoas 
ainda que irão fazer uso da palavra. Mas em 
outra oportunidade convidaremos V. Ex.ª para 
que venha nos trazer uma palestra com mais 
tempo.  

Quero aqui também informar que no dia 
31/08 será o Dia Internacional dos 
Desaparecidos. 

Neste momento, quero saudar aqui o 
doutor Wanderson Prezotti. 

Passo a palavra ao colega, delegado de 
Polícia, para que faça uso, por até cinco 
minutos. Doutor Wanderson. (Pausa) 

Doutor Wanderson parece que não está 
nos ouvindo. Então, vamos passar para o 
próximo, o Coronel Félix, do Projeto Judô, do 
Corpo de Bombeiro Militar. Coronel Félix, V. Ex.ª 
está com a palavra, por até cinco minutos. Pode 
usar a tribuna, se quiser, ou pode usar também 
os microfones que são usados para apartear. 

 
O SR. CORONEL FÉLIX GOMES MARTINS 

– Boa tarde a todos! 
Queria saudar o deputado doutor Danilo 

Bahiense pelo convite, pela oportunidade de 
estarmos aqui reunidos, nesta Casa de Leis, para 
falar um pouco a respeito do nosso projeto 
social do Corpo de Bombeiro, de suma 
importância para a população que o frequenta e 
também apoiado pela nossa Associação de 
Bombeiros.  

No nome do deputado Danilo, queria 
estender o nosso cumprimento a todos os 
demais presentes, visando também economizar 
este tempo para que possamos explicar um 
pouco mais como funciona o projeto. 

O judô no Corpo de Bombeiros nasceu 
de uma iniciativa muito pessoal, muito 
particular. Quando eu estava à frente do 
comando do 1.º Batalhão do Corpo de Bombeiro 
e por ser formado em Educação Física, também 
na disciplina Judô, vi uma oportunidade de 
fornecer, de proporcionar às crianças e aos 
adolescentes do entorno do nosso quartel uma 
nova oportunidade no seu contraturno de 
estudos, para que pudessem aprender uma 
doutrina, uma filosofia oriental, na qual a 
disciplina, a hierarquia e também os costumes, 
hábitos sociais, são muito bem elaborados. 
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Iniciamos esse projeto no ano de 2006 e 
de lá para cá estamos desenvolvendo, com o 
apoio da nossa Associação de Bombeiros - não 
podemos nos esquecer desse apoio que nos é 
dado em todos os nossos aspectos -, onde essas 
crianças, no seu contraturno, recebem o 
treinamento físico, no nosso espaço de 
treinamento físico, na nossa sala de preparação 
física dos nossos militares; também o apoio 
nutricional da nossa equipe da sessão de clínicas 
médicas; o apoio psicológico, que para nós é o 
mais importante, também acompanhados pelas 
nossas psicólogas. Nós temos também, quando 
necessário, o apoio do Hospital Militar no 
tratamento de lesões de prevenção, e também 
da nossa sessão de serviço social com as 
palestras de educação nas questões de uso de 
substâncias ilícitas, e também nas doenças 
sexualmente transmissíveis, e também na 
gravidez precoce. 

O grande objetivo do nosso trabalho 
não é formar campeões, fazer 
campeões. Nosso grande objetivo é formar 
cidadãos que vão ser vitoriosos na sua vida 
pessoal e, também, que vão poder dar 
exemplo aos demais.  

Nós podemos ver nas fotos alguns dos 
nossos componentes, as fotos que estão 
sendo projetadas, e também, podemos ver 
que no nosso núcleo, aqui de Vitória, 
começamos a colher os primeiros resultados 
competitivos. Essas crianças e adolescentes 
vêm se juntando a nós, ao trabalho, ao 
oferecimento dessa estrutura, e começamos a 
colher nossos primeiros resultados estaduais.  

No próximo dia 28, pela primeira vez, o 
núcleo do nosso projeto da cidade de Nova 
Venécia – essa foto é lá de Nova Venécia – vai 
participar do primeiro evento competitivo da 
Federação de Judô do Estado do Espírito Santo. 
E nós esperamos, nessa nossa participação em 
uma época tão complicada de pandemia e de 
tantos outros problemas pelos quais estamos 
passando, que essas crianças e adolescentes 
tenham uma nova visão de vida. Muitas delas, 
através do judô, já desempenharam funções, 
inclusive em concursos públicos. Então, desde 
2006 nós já temos algumas pessoas que estão, 

inclusive, na Polícia Militar, Polícia Penal, nas 
Guardas Municipais, e que foram 
frequentadoras do nosso projeto.  

Inclusive, há quinze dias, um desses 
jovens, então jovens, retornou ao projeto para 
visitar e falar do depoimento, dar seu 
depoimento de como foi importante o projeto 
em sua vida. E os meninos ficaram muito 
empolgados e mais pessoas têm procurado a 
nossa associação para tentar se incluir no nosso 
projeto.  

Claro que muitos são os desafios, não é 
fácil, mas cada um colocando o seu tijolinho, a 
sua semente, nós temos certeza de que nós 
podemos alcançar nossa sociedade um pouco 
mais justa, ainda que na vida dessas crianças e 
adolescentes a oportunidade que a vida não os 
deu, nós, a nossa instituição tão aceita na 
comunidade, que é o Corpo de Bombeiros, 
estamos tentando fazer a diferença na vida 
dessas crianças.  

E, com certeza, essas iniciativas, doutor 
Danilo, nós temos certeza de que vão incentivar 
outros órgãos, não só públicos como também 
estatais, a fazerem esse tipo de projeto nas suas 
diversas competências – o judô é a nossa 
competência –, mas temos certeza de que nos 
nossos diversos órgãos públicos e privados, nós 
temos outras pessoas que podem também dar a 
sua parcela de contribuição à sociedade. Ainda 
que seja o beija-flor tentando apagar o grande 
incêndio, mas nós vamos em frente tentando 
mudar a vida dessas crianças e adolescentes.  

Agradecemos a oportunidade, e que 
todos nós tenhamos sucesso nas nossas 
empreitadas de tentar trazer oportunidade a 
essas crianças.  

Boa tarde a todos! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  Muito 
obrigado, coronel Félix. Parabéns pelo trabalho 
que vem sendo desenvolvido por vocês. E, 
certamente, formaremos cidadãos, não 
precisamos formar campeões, mas campeões na 
vida, não é isso? Muito importante.  

Eu quero passar a palavra, neste 
momento, a Norberto Louvem, da Comissão dos 
Aprovados no concurso da Polícia Civil do 
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Estado do Espírito Santo, e, logo depois do 
Norberto, passaremos a palavra ao Instituto 
Salomão, para o Diego Cavaleiro Andante.  
Norberto, você tem até cinco minutos, por 
favor!  
  

O SR. NORBERTO LOUVEM – Boa tarde a 
todos! Eu sou o Norberto, aprovado no 
concurso da Polícia Civil do Espírito Santo.  

Gostaria de cumprimentar todos os 
integrantes da Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, em especial o Delegado Danilo 
Bahiense, que desde o início da nossa comissão 
sempre nos deu voz.  

Gostaria, primeiramente, só de situar a 
questão do concurso da Polícia Civil do Espírito 
Santo. Foi lançado o edital em dezembro de 
2018, com cento e setenta e três vagas para 
diversos cargos, menos delegado, e hoje, quase 
três anos depois, o concurso se dá em 
andamento, ainda não terminou, mas está na 
fase de Academia de Polícia, com quatrocentos 
e dezoito alunos fazendo o curso que, 
provavelmente, vão se formar e ser nomeados 
em outubro deste ano.  

Esses quatrocentos e dezoito novos 
policiais vão dar uma força muito grande para a 
Polícia Civil. No entanto, ante o déficit de mil e 
oitocentos policiais hoje na corporação, como o 
doutor Danilo Bahiense já citou aqui, 
anteriormente, vai ficar uma coisa muito aquém 
da real necessidade. Essa real necessidade é 
vista, é sentida, todos os dias, pela nossa 
população, em especial pelas crianças e 
adolescentes quando precisam dos serviços 
policiais. Quando eles chegam a uma delegacia, 
vão encontrar lá servidores da Polícia Civil 
superatarefados, com diversas demandas, com 
pouca estrutura física, com poucos servidores 
para darem conta de uma demanda gigante. 
Então, a gente sabe que as nossas crianças e 
adolescentes têm os seus serviços prejudicados 
por isso também. 
 Eu gostaria também de ressaltar uma 
situação especial na questão dos servidores da 
Polícia Civil, no que tange às crianças e 
adolescentes e também às mulheres e idosos, 
que é a quantidade de servidores, assistentes 
sociais e psicólogos na instituição da Polícia 

Civil. Hoje nós temos nove assistentes sociais e 
seis psicólogos. Esses profissionais hoje não 
atuam somente apoiando os policiais da 
corporação. Eles também atuam nas delegacias 
especializadas, dando apoio às mulheres, aos 
idosos e aos adolescentes no primeiro 
atendimento, o que é extremamente 
necessário. No entanto, nós temos aqui, por 
exemplo, na Delegacia de Atendimento à 
Criança e ao Adolescente, um psicólogo e um 
assistente social na Grande Vitória. Em Aracruz, 
não tem assistente social e psicólogo para 
darem esse apoio. Imagine chegar uma criança 
vítima de qualquer abuso para ser atendida em 
uma delegacia com policiais superatarefados, 
uma criança superfragilizada e não ter esse 
apoio especializado. 
 Então, gostaria de chamar a atenção 
para toda a sociedade para que, nas próximas 
reposições da Polícia Civil, seja pensado isso, 
que esses profissionais são extremamente 
necessários para a nossa população, em especial 
à criança e ao adolescente, que é o tema da 
nossa reunião aqui hoje. 
 Gostaria de ressaltar também que, como 
o doutor Danilo ressaltou no início, das cento e 
setenta e três vagas deste concurso que está em 
andamento, o governador ampliou para 
quatrocentas e dezoito. No entanto, isso, 
espalhado para todo o nosso estado, que tem 
uma necessidade gritante, vai se pulverizar. Por 
exemplo, nesse concurso agora, tem cento e 
cinquenta policiais, investigadores de polícia, se 
formando. Imagine cento e cinquenta divididos 
por setenta e oito municípios. Todos os nossos 
municípios têm uma carência enorme de 
policiais. Dá menos de três investigadores por 
município. Peritos, dá 1,7 peritos por município. 
Escrivão, todos os cargos, auxiliar de perícia 
médica, assistente social, psicólogos, todos os 
cargos estão passando por esse problema. 
 Então, o governador já até anunciou que, 
no próximo ano, vai fazer uma chamada para 
uma segunda turma dos aprovados no cadastro 
de reserva, onde vão ter aproximadamente 
setenta investigadores e mais vinte e quatro 
peritos.  
 Alguém pode pensar do poder público: 
Poxa, a gente já aumentou de cento e setenta e 
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três para quatrocentos policiais. Ano que vem, já 
anunciou uma outra turma e ele está chorando 
ainda? Quer mais? Não sou eu que quero mais. 
Não são os aprovados do concurso que querem 
mais vagas nesse concurso, mais 
aproveitamento do cadastro de reserva. É a 
sociedade que precisa. São as nossas crianças e 
adolescentes, são as mulheres, são os idosos, 
todos nós precisamos dessa recomposição da 
Polícia Civil, que hoje se encontra com déficit 
gritante. 
 Era esse o meu recado. Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, Norberto Louvem, representando a 
comissão dos aprovados no concurso da Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo. 
 Eu quero convidar agora Diego Cavaleiro 
Andante, do Instituto Salomão. Podem entrar. 
Fique à vontade, Salomão. Muito prazer tê-lo 
conosco. 
 Norberto, a situação ainda estaria pior se 
nós não tivéssemos apresentado um projeto no 
ano passado que transformou os concursos da 
área de segurança em essenciais. Então, o 
concurso pôde ser retomado a partir de 20 de 
setembro, mas aqui nós estamos lutando 
incansavelmente para que a gente chegue a 
bons resultados. 
 Salomão, eu gostaria que o coral viesse 
até aqui. Ficaria muito mais bonito. 
 
 O SR. SALOMÃO DA AUTOESCOLA – Boa 
tarde, pode falar? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pode.  

 
 O SR. SALOMÃO DA AUTOESCOLA – É 
porque eles prepararam uma surpresa para 
todos. Boa tarde. Muito obrigado! É porque o 
coral tinha preparado uma surpresa. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Salomão, 
quando for falar, fala mais perto do microfone. 
Pode abaixar um pouquinho o microfone. 
Abaixa. Isso! Aí, sim. Aí vamos te ouvir.  

 O SR. SALOMÃO DA AUTOESCOLA – 
Podemos?  
 Senhores e senhoras, muito boa-tarde. 
Meu nome é Osmar, mais conhecido como 
Salomão da Autoescola. Por ser empresário no 
ramo de autoescola, então me tornei muito 
conhecido como Salomão da Autoescola 
Salomão.  
 Eu, com muito prazer, com muita alegria, 
venho apresentar para vocês o Instituto 
Salomão. Eu fundei o Instituto Salomão e sou o 
presidente. Nós temos muito prazer em 
apresentar para vocês o projeto Pela Direção 
Certa. O projeto Pela Direção Certa está sendo 
desenvolvido já há algum tempo, e nós já temos 
o resultado muito positivo. 
 É com muita alegria e com muito prazer 
que vou convidar o Diego para falar sobre o 
projeto Pela Direção Certa para vocês. Diego, 
por favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Isso, Diego. 
Você fique à vontade. Tem até cinco minutos. É 
um prazer muito grande tê-lo aqui conosco.  
 
 O SR. DIEGO CAVALEIRO ANDANTE – O 
prazer é todo meu. Boa tarde a todos e todas.  
 Para dar início à apresentação do projeto 
Pela Direção Certa, o coral Serenata e o Cesar 
vão fazer uma intervenção cultural. À vontade. 

 
  (O coral se apresenta) 

 
 O SR. CESAR RESENDE LEMOS – Essa é a 
nossa juventude, entre jovens e crianças, em 
busca de sucesso, em busca de esperança, 
sucesso, de poder sonhar em ser tudo aquilo 
que elas visualizam quando crescerem.  
 O nosso estado é forte, cheio de talento, 
que a gente se esforce na arte do ensinamento. 
A educação é a saída que pode abrir os mares 
para que cada um possa alcançar aquilo que 
lacrimeja os olhares. O sonho de cada criança é 
o que move uma nação. Por isso que a gente faz 
a poesia que toca o coração. Esse é o real 
compromisso. E sabemos que a nossa juventude 
faz parte disso. Por isso eu acredito em cada um 
que está aqui: no que quer ser jogador, policial 
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ou quer ser um MC, quer ser um médico ou um 
político. Independente do que for, que 
possamos incentivá-los até o sol se por, pois 
essa é a emoção. Sabe como que é, a gente 
caminha sempre de mãos dadas com a fé, para 
saber que esse é o sorriso da esperança, saber 
que todos nós carregamos a alma de uma 
criança.  

 
 O SR. DIEGO CAVALEIRO ANDANTE – 
Muito obrigado ao coral Serenata e ao Cesar 
MC. Para quem não sabe, ele acabou de fazer 
um improviso, um repente.  
 Poderia, por gentileza, expor a 
apresentação? 

 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento)  

 
 O Instituo Salomão é uma entidade 
social que busca trabalhar educação para o 
trânsito. Então, o projeto Pela Direção Certa 
busca atender adolescentes e jovens. E para que 
nós possamos ter bons cidadãos no trânsito, 
antes, a gente precisa formar bons cidadãos 
para a vida.  Então a formação para o trânsito 
não começa quando você for tirar a sua primeira 
habilitação. Mas, sim, na escola, como já está 
previsto no Código Brasileiro de Trânsito, no art. 
74 e no art. 76.  
 Vou pular direto para a apresentação. 
Tudo bem? (Pausa) 
 Perfeito. Então, o objetivo do Instituto 
Salomão, através do projeto é educar para o 
trânsito contribuindo para a construção de uma 
sociedade mais saudável e harmoniosa. Alguns 
projetos, como o Condutor Mirim, outros 
projetos que visam trabalhar com a criança e 
com o adolescente desde pequenos, a questão 
de direção defensiva.  
 Hoje, quando a gente olha os dados, a 
gente percebe que no trânsito, as maiores 
vítimas  
são homens, e a grande parcela é a juventude. 
Então, é preciso que a gente trabalhe cultura de 
paz e que a gente trabalhe a direção defensiva, 
que a gente trabalhe valores que prezam pela 
vida. 

O Pela Direção Certa é um projeto que 
busca atender no contraturno escolar uma 
turma específica. Então, você vai através da arte 
e educação, da educação para o trânsito, e 
trabalhando sonhos e projetos de vida 
estimulando crianças e adolescentes a cada vez 
mais se tornarem futuros condutores 
responsáveis. 

A gente precisa entender que tanto o 
pedestre quando o motociclista, quanto o 
motorista, o caminhoneiro, cada um tem um 
papel crucial. Quando a gente olha para os 
dados do Espírito Santo, de 2018 para 2019, o 
índice de mortes no trânsito e de acidentes 
cresceram. Então, é preciso urgentemente fazer 
uma campanha para reverter isso.  

Mas não é só a campanha do alarde, a 
campanha dizendo dos trágicos acidentes que 
acontecem. Não. A gente precisa cada vez mais 
focar na educação. Só a educação transforma, 
seja na questão do meio ambiente, seja na 
questão da saúde, seja na questão do trânsito. E 
educar para o trânsito é uma questão, acima de 
tudo, de saúde pública. 
 Esse projeto vai estar disponível para 
todos. Como eu havia dito, o número de mortes 
cresceu de 2018 para 2019. 

Então, esse projeto que hoje já vem 
acontecendo pontualmente, promovido pelo 
Instituto Salomão em parceria com a Auto 
Escola Salomão, já atendeu dezoito jovens 
instruindo e, ao final desse projeto, garantido a 
eles o acesso para tirar sua habilitação 
totalmente gratuita. Ou seja, são jovens de 
comunidades que muitas vezes não têm acesso 
à sua primeira habilitação, vão precisar arrumar 
um emprego para que eles possam conseguir se 
habilitar. Mas hoje, uma realidade é que cada 
vez mais os empregos, eles pedem que as 
pessoas já estejam habilitadas. Então, foram 
dezoito jovens contemplados; desses dezoito 
jovens, oito já trabalham com carteira assinada 
e seis trabalham através de aplicativos, através 
de entrega, ou com transporte. Isso é muito 
importante.  

Porque quando a gente pensa na 
habilitação que, às vezes quando você é de uma 
classe mais abastada, é um presente do pai ao 
completar dezoito anos, não é a realidade das 
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comunidades. Então, além de reforçar a 
autoestima, você também garante dignidade e 
acesso ao mercado de trabalho. 

É muito importante a gente pensar que 
um jovem de comunidade precisa buscar, de 
maneira saudável, construir o seu projeto de 
vida cada vez mais seguro e reduzindo as 
vulnerabilidades. Onde o Estado não chega, 
muitas vezes, chega o poder paralelo. Então, 
levando políticas públicas para a juventude a 
gente consegue alterar essa realidade. 

Então a ideia das oficinas é que você 
possa investir em educação, arte e cultura, 
educação e saúde e bem-estar e educação para 
o trânsito. 

E aí, a gente tem vários objetivos. O 
principal é a inserção no mercado de trabalho, o 
aumento da autoestima e a construção de um 
projeto de vida saudável. 

Para encerrar, pode ir para último slide, 
por favor. 

Esses são os custos do projeto. Iremos 
compartilhar com todos vocês. 

O projeto chama Pela Direção Certa. Nós 
fizemos um vídeo, uma campanha. Ele é rápido, 
tem dois minutos, está no YouTube. Nós 
deixamos preparado. Caso o excelentíssimo 
presidente nos autorize, a gente encerra 
mostrando.  

Mas eu queria dizer que mais importante 
do que uma só pessoa caminhar pela direção 
certa, é que todos nós como comunidade, como 
unidade e como humanidade possamos 
caminhar pela direção certa, porque só assim a 
gente consegue transformar essa realidade. 

Foi dito aqui, hoje, vários quadros que, 
infelizmente, tornam a juventude mais 
vulnerável. Mas eu acredito muito na juventude. 
Eu sou resultado de um projeto social. E quanto 
mais jovens tiverem acesso ao projeto social, 
vão poder transformar sua realidade, seja na 
escola, seja nas comunidades, seja no judô, ou 
em outras coisas. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, Diego, 
muito obrigado. Na próxima reunião nós 
colocaremos à disposição aqui no plenário para 

que seja exibido esse pequeno filme. Porque o 
horário hoje, nós temos um horário 
regulamentar e muitas pessoas ainda vão fazer 
uso da palavra. 

Eu quero parabenizar, Salomão. Eu estou 
acompanhando há muito tempo o seu projeto, 
sei da importância dele com relação aos nossos 
jovens, sei também da importância desse 
projeto com relação aos moradores em situação 
de rua, fui testemunha ocular de várias pessoas 
que saíram de situação de rua e hoje tomaram 
um rumo na vida e estão aí tocando suas vidas 
de maneira normal. Saíram das drogas, saíram 
dessa situação toda. Então quero parabenizá-lo 
e colocar a nossa comissão a sua disposição.  
 Que Deus abençoe a todos! Muito 
obrigado a vocês e parabéns.  
 Dando prosseguimento, eu quero 
convidar neste momento a doutora Ana Cecília 
Mangaravite, que é a presidente do Sindicato 
dos Delegados de Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo.  
 Doutora Ana Cecília, é um prazer muito 
grande tê-la conosco mais uma vez. A Casa é 
sua. Hoje aqui tivemos a doutora Arminda, pela 
manhã. Nós homenageamos aquela equipe que 
fez um trabalho maravilhoso no dia 10, lá em 
Cariacica.  
 Fica à vontade doutora. A senhora tem 
até cinco minutos, por favor.  
 
 A SR.ª ANA CECÍLIA MANGARAVITE – 
Boa tarde a todos! Gostaria aqui de saudar a 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Políticas sobre Drogas, 
cumprimentando todos os presentes e aqueles 
que nos acompanham na plataforma virtual, na 
pessoa do presidente da Comissão, deputado 
Danilo Bahiense, que muito nos honra com seu 
convite e sempre oportuniza a fala não só dos 
delegados de Polícia, mas também de todas as 
entidades de classe nesse espaço, que é um 
espaço de fala e de manifestação dos 
representantes das entidades de classe.  
 É importante também, deputado, 
destacar a pertinência temática da atividade 
policial com os temas que são debatidos aqui 
nesse colegiado, já que formulam e 
acompanham a execução de programas de 
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atendimento, de proteção e de defesa dos direitos 
das crianças e adolescentes e também debatem as 
políticas de enfretamento às drogas e outras 
formas de violência que acometem os jovens do 
nosso estado. Razão pela qual ficamos muitos 
felizes em participar deste grupo de debate.  
  E, neste momento, na qualidade de 
representante dos delegados de Polícia Civil aqui 
do estado, saibam todos os participantes aqui 
desta reunião, o nosso compromisso, o 
compromisso dos delegados de Polícia, o 
compromisso profissional para com o 
atendimento dessa população vulnerável que 
geralmente está em situação de risco social 
quando procura as nossas delegacias, as nossas 
unidades policiais, seja na condição de vítima de 
violência, seja na condição de autores, de 
qualquer modo todos, quando procuram uma 
unidade policial, estão em busca de uma resposta 
do estado para problemas de violência e 
criminalidade, que, na maioria das vezes, derivam 
de políticas públicas que não são bem 
implementadas e se o fossem, reduziriam 
sensivelmente esses tristes índices. O que faz com 
que, gradativamente as polícias, não só a Polícia 
Civil, como a Militar e os demais órgãos de 
Segurança, tenham sentido um aumento na 
demanda do seu volume de trabalho e, em 
contrapartida, um menor investimento nas suas 
estruturas de enfrentamento e combate ao crime.  
 Exatamente cientes dessa 
responsabilidade social do nosso cargo, nós temos 
lutado, as entidades de delegados de Polícia, de 
investigadores e de outras tantas, de peritos que 
estão aqui também – queria saudar o nosso colega 
Nicoletti –, nós temos lutado para que esses 
jovens, essa população, assim como todos os 
demais cidadãos do estado, sejam atendidos nas 
nossas unidades policiais, com todo o respeito e 
garantia que a lei lhes confere. Até porque 
demandam do atendimento da unidade policial 
uma atenção individualizada nos inúmeros casos 
que nós somos demandados, em especial no 
trabalho que é realizado nas DPCAs, Delegacias de 
Proteção às Crianças e Adolescentes, Deacle, e 
essas delegacias que têm um atendimento voltado 
à população vulnerável.  
  E é exatamente nessa luta incansável que 
nós temos travado, a luta dos delegados de Polícia 
contra toda essa precariedade da Polícia Civil, 
desvalorização contínua, que não é só falada pelas 

entidades dos delegados, como todas as outras. O 
presidente da comissão dos aprovados também 
esteve aqui alguns minutos atrás falando dessa 
precariedade e ela já é recorrente nos discursos 
da Assembleia porque ela é notória. E, diante 
desse cenário de desvalorização contínua que a 
instituição e a Polícia Civil têm sofrido, diante de 
uma ausência e de uma política de segurança 
pública que realmente valorize o ser humano, o 
profissional policial e por conta disso, nós 
devemos, mais uma vez, reiterar nossos 
agradecimentos aos parlamentares, a esta Casa de 
Leis que tem se posicionado sempre em defesa do 
fortalecimento da Polícia Judiciária.  

E aqui neste espaço, deputado, eu quero 
também destacar as reflexões críticas que alguns 
parlamentares têm feito nessas últimas semanas a 
respeito da matéria que trata da implementação 
do projeto do teleflagrante, que é um assunto 
muito sensível.  

Ele mexe muito com a estrutura e com o 
atendimento da Polícia Civil. Merece ser debatido 
com muita cautela e com um viés que seja 
direcionado à maior eficiência do serviço que é 
prestado ao cidadão que demanda os nossos 
serviços. 

E cabe aqui, inclusive, fazer um destaque 
de que as entidades de classe que representam os 
delegados – no caso, Sindepes, Adepol, o qual eu 
também represento como diretora – que 
obviamente os delegados de Polícia são 
favoráveis, sim, a projetos de modernização da 
Polícia Judiciária, ainda que importe na 
virtualização de atendimento e de procedimentos, 
porque a gente entende que sim, isso já é uma 
realidade.  

Prova disso que nós estamos aqui numa 
sessão que é híbrida. Nós estamos aqui no 
formato presencial, mas olha quantos nos 
acompanham na forma virtual. Não é essa a 
questão que nos preocupa. O que nos tem 
incomodado, na verdade, nesse projeto do 
teleflagrante é que, longe de modernizar a 
instituição e de ampliar esse atendimento, esse 
projeto está muito mais preocupado em suprir 
falta de efetivo de policial nos plantões, o que já é 
um problema antigo da categoria, aliás, da 
instituição Polícia Civil. 

A bem da verdade, ele visa concentrar em 
um único delegado de Polícia o atendimento a 
uma população muito maior do que aquela que 
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originalmente é prevista, de modo que nós 
acreditamos que a celeridade que é divulgada no 
projeto, na verdade, vai ter o efeito contrário. 
Porque antes, o delegado que atendia uma 
população de uma regional, vamos supor, de cem 
mil habitantes, com essa concentração dos 
plantões passará a atender uma população muito 
maior, e isso certamente acarretará a demora no 
atendimento e não a modernização da instituição. 

Já não bastasse isso também, uma crítica 
que tem sido feita, muito importante, em relação 
à questão da forma de remuneração desses 
plantões, em especial para os delegados de 
Polícia, que vão ser remunerados para cumprir 
esses plantões no seu horário de folga, com 
menos da metade do valor da sua hora de 
experiente. Então é algo que reitera a falta de 
diálogo do Governo. 

Então, nesse ponto, já encerrando a fala 
aqui, nós gostaríamos de agradecer mais uma vez 
o empenho desta Casa de Leis. Gostaríamos de 
solicitar também uma intervenção desta Casa para 
abrir esse diálogo com os responsáveis pela 
segurança pública do nosso Estado, em especial, 
com o governador do Estado, para que ele ouça os 
pleitos das entidades, porque são pertinentes. 

E, dentro desse contexto todo, a gente 
entende que a implementação de projetos de 
forma não focada vai acabar tumultuando ainda 
mais o enfrentamento à violência, ao tráfico de 
drogas e à criminalidade no nosso estado, 
prejudicando o atendimento dessa população 
vulnerável, que tanto é tratada na temática desta 
Casa. 

Agradeço mais uma vez a atenção de todos 
e desejo a todos uma tarde muito proveitosa de 
trabalho. 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – Sem partido) – Muito obrigado, 
doutora Ana Cecília Mangaravite, pela sua 
participação! 

A Assembleia Legislativa se fez representar 
na Comissão de Segurança e já estamos 
providenciando um agendamento com o doutor 
Jordano para que a gente possa discutir esse 
assunto.  

Eu me pronunciei nesta Casa há poucos 
dias com relação a esse assunto, a preocupação, 
por exemplo, com relação a Aracruz. Delegados 
que vão transferidos para Vitória. Como fica esse 
flagrante? O advogado fica onde? Em Vitória, 

perto do delegado, ou junto ao cliente dele, em 
Aracruz? Ele é um só. Isso fere também a nossa 
legislação. 

Eu dei o exemplo, inclusive, dessa 
ocorrência que se deu em Cariacica, onde o 
trabalho de um cabo de Bombeiros propiciou que 
uma quadrilha fosse presa, levando para a 
regional. Os policiais conseguiram chegar ao 
cativeiro e salvar uma vida. O cidadão amarrado, 
pés e mãos, com arame e que até com alicate deu 
trabalho para tirar. 

Será que se o delegado estivesse aqui e 
esse fato ocorresse em Aracruz, será que teria 
dado prosseguimento e salvado essa vida? É uma 
preocupação que nós temos colocado, inclusive o 
presidente desta Casa também colocou. 

Eu agradeço muito a sua participação, vou 
convidar os demais colegas para falarem também, 
e agradeço também por vocês haverem procurado 
esta comissão, preocupados com a situação 
também das crianças e dos adolescentes do nosso 
estado. 

Eu quero saudar, mais uma vez o Júnior 
Fialho, e passo a palavra agora ao Júnior Fialho, 
que é o presidente do Sindicato dos 
Investigadores e da Associação dos Investigadores 
da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. 

Fica à vontade, Júnior. Tem até cinco 
minutos.  
 
 O SR. JÚNIOR FIALHO – Boa tarde a todos 
e a todas! Quero aqui parabenizar o doutor Danilo 
por estar nessa árdua missão. Uma comissão 
desta que cuida de crianças e adolescentes, ela é 
muito importante para a nossa sociedade, porque 
nosso futuro está justamente nessa geração.  
 Doutor Danilo, a minha primeira 
reclamação. Parece até que sempre quando eu 
subo neste palanque eu sempre cobro. E eu não 
tenho outra forma de continuar fazendo, tenho 
que cobrar!  

A delegacia que atende essa demanda, que 
são as crianças e os adolescentes, que funciona na 
pracinha de Maruípe, que era a antiga delegacia 
de Jucutuquara, está sempre aproveitando um 
espaço para se adaptar a unidade. Não tem 
efetivo. Não tem! Imagine que com essa questão 
da pandemia o tanto de ocorrência que aconteceu 
que sequer foi verificada. Sabe por que, doutor 
Danilo? Como é que você vai pegar dois policias 
para atender toda a Região Metropolitana? Não é 
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só Vitória, porque acaba atendendo tudo! Como? 
É humanamente impossível.  
 Eu vi aqui o representante do concurso 
pedindo efetivo. Gente, eles falam que a gente é 
exagerado na forma de pedir. É lei de guerra, 
gente! Qualquer servidor de área de segurança 
pública sabe que quando você sai para combate, 
você nunca vai sozinho, você é proibido de ir 
sozinho. Está no nosso estatuto. Quiçá com dois! 
Pode até que vá com dois servidores, mas a regra 
de segurança diz que para você ir ao local apurar 
um crime são no mínimo três servidores.  
 Aí nego fica pensando: Mas três para 
apurar um crime? Porque se naquele local um dos 
servidores for alvejado a tiros, como que vai 
socorrer o outro? Aqui fala um policial de uma 
delegacia que já viu um companheiro perder o 
companheiro, porque não teve tempo para 
socorrer, porque estava ele e o outro policial, o 
nosso companheiro finado Roberval. Ele e João 
Bolinha foram ao local, Roberval foi alvejado de 
tiros. Como é que João Bolinha iria conseguir 
carregar Roberval daquele tamanho? Porque tem 
que ter três, no mínimo? A conta são três policiais 
para cada tipo de ocorrência.  
 Nessa delegacia, doutor Danilo, teria que 
ter no mínimo de dezesseis a dezoito policiais 
investigadores para poder ir para a rua apurar. 
Isso não tem! Tem que ser falado, tem que ser 
cobrado.  
 Teleflagrante. A doutora falou aqui. Eu 
quero receber como delegado, porque quem vai 
ficar lá tendo que fazer verificação se o conduzido 
está com lesão? Já imaginou? Chega um cara lá 
com lesão, no teleflagrante, eu vou ficar com a 
responsabilidade que é do delegado. Não está na 
minha atribuição isso.  
 Nós vamos vir para cá, vamos denunciar. 
Isso não existe! É desrespeitar o próprio código. 
Quem inventou isso para otimizar recursos, pelo 
amor de Deus, não conhece de segurança pública, 
não conhece da realidade da instituição, não 
conhece. O senhor sabe, já trabalhou em plantão.  
 Não existe isso, governador! Quem vendeu 
esse peixe para o senhor? Ele está podre. Quem 
vendeu isso são pessoas que nunca foram para a 
rua trabalhar. Acha que no computador consegue 
tudo.  
 Eu não sou contra o avanço tecnológico, 
mas para algumas situações não tem jeito. Como é 
que você, no flagrante, como vai ser a 

testemunha? O cara lesionado? Quem vai avaliar, 
sou eu? Quem faz isso, sempre foi o delegado. Já 
tive ocorrências que quem levou ficou preso e 
quem foi conduzido saiu como testemunha, 
porque o delegado avaliou que quem estava 
errado era o policial naquela situação da 
ocorrência, que teve arbitrariedade. E sou eu que 
vou fazer esse papel com os meus companheiros 
da Polícia Militar? Não!  
 Eu vou chamar uma assembleia dos 
investigadores de polícia para a gente repudiar 
esse teleflagrante. Isso é um absurdo. Não vamos 
aceitar isso. Isso é criminoso! Isso é criminoso! 
 No mais, doutor Danilo, a gente sempre 
quer se colocar à disposição para contribuir nesta 
comissão. E, desde já, parabenizar.  

O pouco de estrutura que tem na 
delegacia, o senhor sabe, foi feito pelos policiais. 
Até os brinquedos foram doação para acolher as 
crianças que chegam, que são agredidas, que são 
violentadas. Não tem estrutura nenhuma no 
Espírito Santo para atender a nossa juventude. 
Não tem! Não adianta gastar dinheiro com 
publicidade, com propaganda enganosa. Não tem! 
E por isso é importante esta comissão neste 
trabalho brilhante de cobrar políticas públicas que 
efetivamente tratem os nossos jovens da forma 
que eles merecem. Muito obrigado, doutor Danilo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – Sem partido) – Muito obrigado, Júlio 
Fialho. Júlio, desde o primeiro dia do meu 
mandato, eu sou um deputado que cobra 
intensamente com relação ao efetivo da Polícia 
Civil do estado do Espírito Santo. Capitão 
Assumção cobra muito com relação também ao 
efetivo da Polícia Militar do estado do Espírito 
Santo. E nós sabemos que a DPCA com o efetivo 
que tem é impossível fazer um trabalho de 
qualidade.  
 Dois policiais para atender mais de 
quinhentos mil habitantes na Serra. Dois para 
atender toda Vitória e dois para atender Vila Velha 
e dois para atender Cariacica e Viana. Isso é 
inadmissível.  

Com relação ao nosso saudoso Roberval, 
que você falou. Eu me recordo muito bem dessa 
ocorrência, ele foi atingido com um tiro de vinte e 
dois, eu acompanhei inclusive a necropsia. Policial 
que trabalhou na Patrimonial, policial muito 
combativo, que lamentavelmente perdeu a sua 
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vida porque não foi socorrido a tempo. Muito 
obrigado, Júlio. 
 Eu quero convidar agora Antônio Tadeu 
Nicoletti, presidente do Sindicato dos Peritos 
Oficiais do estado do Espírito Santo, para que faça 
uso da palavra por até cinco minutos. O doutor 
Wanderson Prezotti, ele teve que se ausentar, ele 
teve um compromisso. Ele ia falar aqui sobre o Dia 
Internacional dos Desaparecidos. A Delegacia de 
Pessoas Desaparecidas, ela funciona junto com a 
DHPP, ali no Barro Vermelho. Uma delegacia 
muito importante porque o número de pessoas 
que desaparece é muito grande. E com relação 
aos jovens também. 
 Só que, com relação aos jovens, o número 
maior de pessoas desaparecidas é exatamente do 
sexo feminino. Sexo feminino. Quantas vezes 
respondi por essa delegacia, várias vezes, e 
consegui localizar muitas meninas que 
desapareceram indo acompanhar traficantes ou 
outros tipos de criminosos. Então, o telefone da 
delegacia para quem queira denunciar é 3137-
9065. 3137-9065. É importante ir até a delegacia 
registrar ocorrência, levar uma foto, prestar todas 
as informações, mas a ocorrência também pode 
ser registrada de forma on-line.  
 Antônio Tadeu Nicoletti, prazer muito 
grande tê-lo conosco. V. Ex.ª está com a palavra.  
 
 O SR. ANTÔNIO TADEU NICOLETTI – 
Prazer é nosso, senhor presidente desta comissão; 
tão importante quanto à comissão anterior e que 
muito provavelmente será feito um trabalho à 
altura do que foi feito na Comissão de Segurança; 
demais deputados e pessoas que estavam falando 
virtualmente, colegas aqui presentes no plenário 
especificamente o presidente do Sindicato dos 
Investigadores, Júlio Fialho, e do Sindicato dos 
Delegados, Ana Cecília, senhoras e senhores, 
colega Bruno, perito oficial criminal.  
 Vi numa pesquisa rápida, vindo para cá. 
Estava vendo que em 2019 foram dezenove 
crimes sexuais cometidos contra crianças e 
setenta mil outros tipos de violência envolvendo 
crianças. Invariavelmente, ou seja, mil em cada mil 
desses casos, a perícia atua. Esses casos vão parar 
na perícia porque a constatação da violência é 
feita na área pericial. Mas outros tantos, basta a 
gente acessar qualquer meio de comunicação de 
pesquisa eletrônica, fazendo uma pesquisa rápida, 

há a violência implícita também, muito 
corriqueira, muito comum.   
 Segundo quem atua na área, ocorre muito 
no seio familiar. Mas a violência implícita, ou seja, 
a criança falece por um motivo ou outro tipo de 
violência praticada e, quando se chega à perícia, 
se constata aquela violência que estava ali 
camuflada cometida contra a criança. 
Notadamente a criança que está com a sua 
capacidade de expressar os sentimentos ainda em 
formação e muitas vezes está ali abafada e não 
consegue se expressar de forma nenhuma. 
 Um caso que a gente gosta de citar, 
emblemático aqui, ocorrido aqui não tem muito 
tempo, foi o caso de Linhares, dos meninos de 
Linhares, aquele caso do incêndio em que as duas 
crianças faleceram e a atividade pericial acabou 
enveredando por outro caminho e descobrindo 
aquela violência que havia sido cometida contra as 
crianças e que o crime que se investigava, que era 
incêndio, na verdade era um crime cometido 
contra aquelas crianças.  
Isso ocorre, neste momento nós devemos ter 
casos envolvendo crianças e adolescentes em que 
se imaginava uma coisa e, pela atividade pericial, 
se chegou à situação real. 
 Para que a gente tenha uma Perícia forte, 
que possa estar atuando e auxiliando em todas as 
áreas, especificamente nessa área da violência 
contra a criança e o adolescente, nós precisamos 
de investimentos na Perícia e V. Ex.ª, deputado 
Danilo, foi superintendente, já falou bem dos 
SMLs, das condições precaríssimas da Perícia para 
estar realizando seus serviços, seus trabalhos 
nessa área específica (Queda de energia no 
plenário). 

Investimentos são precaríssimos, 
precaríssimos para a Perícia. Basta nós pegarmos 
outros estados até mais pobres que o Espírito 
Santo, em que os investimentos são muito fortes e 
a Perícia do Espírito Santo ainda caminha...  

Não vamos dizer também que não foi feito 
nada, mas muito pouco para o que a Perícia 
precisa para estar realizando o seu trabalho a 
contento.  

A questão do concurso, sem investimento, 
sem nomeação de mais peritos. E nós estamos 
vendo ainda a nomeação, fizemos um apelo para 
o governador: Ah, vai nomear mais vinte e quatro! 
Vai nomear, mas quando que vem mais vinte e 
quatro? Porque toda hora nós vamos lá: Vêm mais 
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vinte e quatro peritos aí e tal. Mas este ano, ano 
que vem, quando é que vai ser isso?  

É a área mais defasada, que tem menos, 
que tem uma defasagem maior, é a área pericial, 
em que menos foram nomeados peritos para – até 
o colega aqui da comissão de concurso sabe muito 
bem disso – para estar repondo os quadros 
periciais (Queda de energia no plenário) sua 
condição própria, buscando seus caminhos 
próprios; no estado do Espírito Santo, nós 
continuamos nessa situação muito ruim.  

E a questão da valorização da Perícia e dos 
peritos, que, no estado do Espírito Santo, 
inacreditavelmente, os peritos capixabas são 
aqueles que desfrutam da pior remuneração em 
todo país. O último salário em todo país. 
 Então, desses colegas que estão entrando 
já aí, setenta e seis colegas peritos, muito 
provavelmente três já saíram ao longo do curso. Já 
saíram. Nem entraram; já saíram. Desses setenta e 
seis, muito provavelmente restam lá trinta e cinco, 
no final das contas, passados dois anos, três anos, 
porque vão em busca de outros caminhos, porque 
não há uma política de valorização da Perícia.  
 É isso que a gente cobra muito do 
Governo, é uma política séria de valorização da 
Perícia e dos peritos; de fato, o que o Estado 
pretende para a Perícia do estado do Espírito 
Santo, que é sucateada.  

São trinta anos agora que estou fazendo já 
nessa atividade. E o discurso é um discurso 
pronto. Fico fazendo o mesmo discurso. Ano após 
ano a gente fica fazendo os mesmos discursos, as 
mesmas coisas.  

Não há política de curto, médio, longo 
prazo para ser aplicada na área e isso é péssimo, 
tanto na resolução de todos os crimes, dessa 
violência que a gente vê no dia a dia, quanto 
especificamente no apoio à violência que atinge 
criança e os adolescentes. Contra a mulher, a 
mesma coisa: precaríssimo. Contra os idosos, a 
mesma coisa, uma situação precaríssima.  

Tudo isso depende da atividade pericial. 
Sem provas não tem comprovação. Sem prova 
material não há comprovação do cometimento 
dos crimes, a impunidade impera.  

Só os governos que não olham para isso 
não querem combater a impunidade, o que nós 
entendemos que não seria o caso do Governo 
atual. 

Então, a gente espera um reconhecimento 
maior, que esses pontos falados aqui sejam 
olhados com a devida atenção por parte do 
Governo em relação à Perícia Oficial do Estado do 
Espírito Santo, envolvendo lá os setores da Perícia, 
que são os departamentos de identificação, de 
criminalística, de laboratórios forenses e de 
medicina legal. Esses quatro departamentos 
compõem a Perícia do estado do Espírito Santo. 
 Deputado, gostaria aqui, agora em âmbito 
pessoal e já agradecendo a V. Ex.ª também por ter 
aberto os microfones para que nós possamos falar 
um pouco, de também desejar pronta 
recuperação ao pai do colega Júnior Fialho, que se 
encontra no CTI acometido de uma doença e 
agradecer a todos que nos ouviram.  

Boa tarde e obrigado, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – Sem partido) –  Tadeu, muito 
obrigado pela sua contribuição! 

Nós conhecemos muito bem a realidade 
da Polícia Civil, como também da Perícia do Estado 
do Espírito Santo.  

No fato citado por você lá em Linhares, 
onde aquelas duas pessoas foram mortas, o 
trabalho da Perícia foi fundamental porque aquele 
incêndio foi para encobrir o outro crime e a Perícia 
acabou descobrindo. E aquele cidadão aí está 
preso e vai pagar pelo crime bárbaro que 
cometeu. 

Nós temos postos de identificação, como 
você bem falou, no DEI, no estado do Espírito 
Santo, nos setenta e oito municípios, mas só 
temos servidor nosso em oito ou nove. O restante 
todo está funcionando graças ao serviço 
terceirizado. E com isso, muitas coisas absurdas 
acontecem.  

O Estado do Espírito Santo é responsável 
pela emissão de um volume altíssimo de carteiras 
de identidade ideologicamente falsas. Eu mesmo, 
enquanto superintendente, autuei uma 
funcionária do posto de identificação de Afonso 
Cláudio, funcionária da prefeitura, que atuava 
naquele posto há dezessete anos. Num único dia 
aquela pessoa deu entrada no departamento em 
vinte e cinco carteiras de identidade 
ideologicamente falsas.  

As pessoas às vezes não sabem, uma 
carteira de identidade é o diploma de cidadania e 
esse documento é de graça por força de lei 
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federal, como também por força de lei estadual. 
Mas uma carteira de identidade ideologicamente 
falsa tem preço: oito mil reais. Imaginem os 
senhores, num dia só essa pessoa estaria levando 
duzentos mil reais.  

Em operações realizadas pela Polícia Civil 
do Estado do Espírito Santo à procura dos 
elementos mais procurados desse estado, alguns 
deles foram presos no Paraná, em Foz do Iguaçu e 
no Paraguai com carteira de identidade 
ideologicamente falsa feita em Afonso Cláudio. 

Muito obrigado, Tadeu, e que Deus 
continue nos abençoando. Junior Fialho, que Deus 
continue abençoando o seu pai. Coloque o 
problema dele nas mãos de Deus, porque Ele sabe 
de todas as coisas. 

Eu quero passar agora a palavra ao senhor 
Sergio Junger, presidente da Associação dos 
Capelães do estado do Espírito Santo. V. Ex.ª tem 
a palavra por até cinco minutos. Nós 
apresentamos aqui essa semana um projeto de lei 
criando a Capelania, e esse projeto foi aprovado à 
unanimidade pelos nossos pares aqui nesta Casa 
de Leis. Ele foi encaminhado para o Governo do 
Estado para análise por parte do governador, mas 
já com parecer da nossa Procuradoria quanto à 
constitucionalidade.  

V. Ex.ª tem até cinco minutos. 
 
O SR. SERGIO JUNGER – Muito obrigado. 

Quero cumprimentar o deputado, agradecer o 
convite e por poder falar um pouco da Capelania, 
falar um pouco do capelão. Cumprimentar a todos 
que estão presentes e os deputados que também 
estão aqui na sessão. 

Estou presidente da Associação dos 
Capelães do Estado do Espírito Santo. Nós somos 
pessoas voluntárias, é um trabalho que a gente faz 
voluntário. Eu trabalho, sou professor 
universitário e exerço essa função na minha vida.  

As pessoas às vezes me perguntam o que é 
o capelão. Hoje aqui nessa sessão tratando de 
adolescentes, diretamente o capelão busca 
ajudar, acolher, orar, tanto para aquele 
necessitado direto quanto também à família. 
Então, o que é o capelão? O capelão é uma 
pessoa, é um servo de Deus, é um cristão que 
busca ajudar, acolher, estar próximo a pessoas 
necessitadas.  

Então aqui nesse momento quando a 
gente vê, a gente ouve coisas absurdas pelas quais 

crianças e adolescentes passam, nós estamos 
voluntariamente fazendo um trabalho há anos 
junto a essas famílias, junto a essas crianças, 
também adultos, também pessoas necessitadas, 
idosos, enfim.  

A Capelania é muito mais do que muitas 
pessoas pouco conhecem. Então, por isso que 
nasceu a Associação dos Capelães do Estado do 
Espírito Santo. 

No dia 30 de outubro, nós comemoramos 
o Dia do Capelão em nossa cidade e em nosso 
estado. Faremos o nosso primeiro, o 1.º Seminário 
dos Capelães do Estado do Espírito Santo. Esse 
seminário visa exatamente trazer pessoas para 
também compartilhar conosco o que têm feito em 
hospitais, em presídios, em asilos, em albergues, 
porque esta é a função do capelão: levar o 
acolhimento, levar o amor humanitário, levar o 
amor de Deus a esses necessitados, direta ou 
indiretamente. Porque, às vezes, quando a gente 
vê uma criança, um adolescente, passando 
situações que obviamente não deveriam passar, 
cabe ao capelão ajudar aquela família, porque são 
necessitados, porque há um tripé na sociedade 
muito claro para todos: a educação, a família e a 
igreja. A igreja/religião. Nós não estamos falando 
de placa de igreja, nós estamos falando que existe 
esse tripé. E nessa composição desse tripé, o 
capelão se encaixa exatamente dando suporte, o 
suporte à questão escolar, o suporte à questão 
hospitalar, o suporte à família. Então, nós somos 
voluntários para fazer esse trabalho.  

Eu, particularmente, me formo até o final 
do ano como psicanalista, porque vejo a 
necessidade de pessoas conhecerem pessoas, 
para daí poder levar o acolhimento, levar o 
abraço. 

E também quero agradecer, via deputado 
Danilo Bahiense, por esse projeto que hoje 
aguardamos aí a sanção do nosso governador, 
para que possamos mais e melhor fazer esse 
trabalho voluntário. Fazer mais e melhor, esse é o 
objetivo desse projeto. Então, pedimos de 
antemão já a apreciação do nosso governador, 
para que a gente consiga com mais liberdade 
ajudar as famílias, ajudar as pessoas em todos os 
âmbitos da sociedade. Na verdade, a sociedade 
demanda o nosso trabalho voluntário.  

Então, o capelão, em síntese, é aquela 
pessoa que tem vontade de fazer o bem sem ver a 
quem. Esse é o trabalho voluntário do capelão. E 
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nós nos unimos como Associação dos Capelães do 
Estado do Espírito Santo para dar voz ao capelão, 
para poder estar aqui representando o capelão. 

Mais uma vez eu quero agradecer ao 
deputado por esta oportunidade de estar aqui, e 
agradecer a todos por estarem ouvindo um pouco 
mais o que é Capelania e o capelão no estado do 
Espírito Santo.  

Muito obrigado a todos e fiquem com 
Deus! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – Sem partido) – Muito obrigado, 
Sérgio Junger, pela sua contribuição.  

E nós conclamamos ao Governo do Estado 
para que realmente sancione essa lei, que é muito 
importante e vai ajudar muitas pessoas aqui no 
estado do Espírito Santo.  

Hoje, dia 25/8, comemora-se o Dia do 
Soldado. Então, eu gostaria de perguntar se o 
Capitão Assumção ainda está na sala. O Capitão 
Assumção poderia falar um pouquinho aí. Nós 
temos alguns minutos ainda. Se o Capitão 
Assumção puder falar um pouquinho aí sobre o 
Dia do Soldado, a base aí, o começo da Polícia 
Militar, Bombeiros Militares, categoria muito 
importante e que doa a vida pelo semelhante 
mesmo sem conhecê-lo, tanto protegendo a sua 
vida como protegendo o seu patrimônio. (Pausa) 

O Capitão Assumção parece que não está 
nos ouvindo.  

Eu pergunto se o Capitão Amorim está nos 
ouvindo. 

 
O SR. NEUCIMAR RODRIGUES DE 

AMORIM – Opa! Sim.  
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – Sem partido) – Capitão Amorim, se o 
senhor puder dar uma palavrinha aí conosco, eu 
fico muito grato, porque hoje nós estamos 
comemorando o Dia do Soldado. Então, eu 
gostaria que V. Ex.ª, como capitão, fizesse uso da 
palavra até cinco minutos. Obrigado! 

 
O SR. NEUCIMAR RODRIGUES DE 

AMORIM – Boa tarde, presidente! Parabéns por 
presidir essa valiosa Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e de Política sobre 
Drogas. É importante o acontecimento desta 
reunião justamente hoje, Dia do Soldado, aquele 
que sai na defesa da criança, do ser humano, do 

próximo, sem medir as consequências. Como 
dissemos, o sangue corre nas veias quando vemos 
o crime acontecer. 
 É um privilégio estar falando e 
parabenizando todos nós, soldados capixabas da 
terra de Ortiz. Quando estamos defendendo a vida 
do cidadão sem receber, às vezes, nada em troca. 
Fazemos porque gostamos. 

Este soldado, em 1988, no Exército 
Brasileiro, comecei ali a minha carreira militar, e 
de lá para cá tenho a prendido a ser probo, 
proativo. E parabenizo todos nós, soldados. 
Soldado não é a primeira patente. É também a 
primeira patente, mas engloba todos que podem 
vestir, que vestem uma farda na defesa do 
cidadão. 
 E esta comissão também procura defender 
as crianças e os adolescentes mais carentes, que 
estão envolvidos aí com a droga. 
 Nós pedimos que o nosso Deus Poderoso 
possa nos abençoar. Não só neste dia, mas em 
todos os dias, porque procuramos servir ao nosso 
próximo, sem até mesmo reconhecimento. Muito 
importante esta data! Parabenizar mais uma vez!  

Obrigado pela oportunidade, deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – Sem  partido) – Muito obrigado, 
capitão Amorim. E parabéns a todos os soldados 
guerreiros da nossa segurança pública do estado 
do Espírito Santo e do Brasil. 

Eu pergunto se o deputado Torino 
Marques ainda está e se deseja fazer uso da 
palavra? Torino Marques, Luciano Machado, 
Carlos Von e Capitão Assumção. (Pausa) 

Parece-me que eles já não estão mais na 
sala de reunião, de forma virtual.  

Então, eu vou solicitar agora ao delegado, 
doutor André Luiz Cunha Pereira, que nos auxilia 
muito na Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, para que faça os agradecimentos 
finais, inclusive com relação ao nosso projeto de 
lei, que está nas mãos do governador.  

 
O SR. ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA – 

Deputado Danilo, presidente da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, eu quero, 
em primeiro lugar, parabenizar o senhor pela 
iniciativa do projeto de assistência espiritual, 
como a gente comenta, o projeto de capelania. 
Porque mais do que uma legislação, o projeto de 
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capelania entendemos que se trata de uma 
possibilidade, de um verdadeiro exército de 
homens e mulheres bem-aventurados, homens 
e mulheres que amam o próximo, homens e 
mulheres que serão voluntários para servir em 
hospitais públicos e privados, em presídios, em 
escolas, em locais onde a pessoa mais necessita, 
como um centro de recuperação, um asilo. 
Enfim, eu quero parabenizar.  

E oro, oro para que o nosso governador, 
ao receber desta Casa de Leis o projeto, venha 
sancionar e permita com que esse exército de 
pessoas que creem no Deus Todo Poderoso, no 
Senhor Jesus, eles possam estar à disposição do 
Governo, da sociedade, enfim, de órgãos para 
dar esse acolhimento, esse atendimento.  

Na verdade, eu quero também agradecer 
a todos os que participaram e que, por ventura, 
de alguma forma, tiveram que se ausentar por 
compromissos. 

E também dizer que existe uma 
diferença. Aproveitando a data do Dia do 
Soldado, dizer que existem soldados e existem 
guerreiros. Todos nós, na sociedade, de alguma 
forma somos soldados, mas existem os 
guerreiros. Policiais civis, militares, Corpo de 
Bombeiros, são verdadeiros guerreiros e 
precisamos destacar isso, porque, também, 
como policial aposentado sei o quanto a gente 
se dedica e o quanto o senhor, doutor Danilo, já 
se dedicou à Polícia Civil e à segurança do nosso 
Estado.  

Então, quero terminar dizendo o que 
está lá nos versos iniciais dos Salmos, 125: Os 
que confiam no SENHOR serão como o monte 
de Sião, que não se abala, mas permanece para 
sempre. 
  O senhor, doutor Danilo, com quem tive 
a honra de trabalhar e estou ainda trabalhando 
há muitos anos, é um guerreiro. O senhor é um 
guerreiro, apesar de todas as dificuldades, de 
todas as lutas - entendam, são muitas -, o 
senhor continua avançando.  

Quero destacar, para finalizar, que o 
projeto deixe as nossas crianças viverem. Vai ser 
outro marco importante no nosso estado. E 
tenho certeza de que esses guerreiros, que são 
os deputados membros da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas 

sobre Drogas, vão fazer com que esta comissão 
trabalhe de forma incansável na defesa e na 
proteção das nossas crianças.  

Muito obrigado a todos! Que Deus 
continue nos abençoando, e que o senhor, doutor 
Danilo, continue avançando.  

Quero agradecer, para finalizar, aos 
membros da comissão, que se dedicam tanto. E 
agora estamos numa fase de muita luta, e o 
senhor sabe, porque a comissão está produzindo 
quatro mil e duzentas indicações, que estamos 
mandando para o Governo do Estado, para 
deputados federais, para senadores que 
representam nosso estado e para prefeitos e 
presidentes de Câmara, em favor do Conselho 
Tutelar, que necessita muito de um investimento 
que possibilite maior proteção e atendimento aos 
direitos e garantias das nossas crianças.  

Parabéns pelo seu trabalho! Parabéns aos 
deputados! Parabéns a esta Casa de Leis que, de 
forma unânime, aprovou o projeto de capelania.   

Deus abençoe todos! Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE – Sem partido) –  Muito obrigado 
doutor André. Agradeço a V. Ex.ª por estar nos 
auxiliando aqui, na Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Políticas sobre Drogas. 
Agradeço também o trabalho que fez durante dois 
anos comigo, na Comissão  de Segurança e 
Combate ao Crime Organizado.  

Agradeço a toda equipe da Comissão de 
Proteção à Criança. Agradeço, também, aos 
servidores do nosso gabinete, aos servidores desta 
Casa, a todos os telespectadores e aos nossos 
pares aqui: meu vice-presidente, Capitão 
Assumção; os membros efetivos: deputado Torino 
Marques, deputado Carlos Von e deputado 
Luciano Machado. 

E que Deus continue nos abençoando.  
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão.  E 
convido os senhores membros para a próxima, 
audiência pública, no dia 22 de setembro do 
corrente, quarta-feira, às 14h, de forma híbrida, 
no Plenário Dirceu Cardoso, e via plataforma 
Webex.  

Muito obrigado!  

 
(Está encerrada a reunião) 
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