
 

ANO LV - VITÓRIA - SEXTA-FEIRA, 01 DE OUTUBRO DE 2021 - Nº 9271 – 72 PÁGINAS. 
 

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final 
 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

 
 

 

MESA DIRETORA 
 

 ERICK MUSSO - REPUBLICANOS 
Presidente 

 

DARY PAGUNG  
PSB 

1º Secretário 

 
 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
PSL 

2º Secretário 
 

RAQUEL LESSA - PROS 
3ª Secretária 

MARCELO SANTOS - PODEMOS 
1º Vice-Presidente 

 
DR. RAFAEL FAVATTO - PATRIOTA 

2º Vice-Presidente 

 
ADILSON ESPINDULA - PTB 

4º Secretário 

 
 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 
 

DEM - Theodorico 
Ferraço 

REPUBLICANOS - Dr.Hudson Leal PT - Iriny Lopes PL - Alexandre Xambinho MDB - Doutor Hércules 

PMN - Janete de 
Sá 

PSB - Bruno Lamas AVANTE - Carlos Von PTB - Adilson Espindula 
 

PATRIOTA - Dr. Rafael Favatto 

PV - Luciano 
Machado 

PODEMOS - Marcelo Santos CIDADANIA - Gandini PROS - Raquel Lessa PDT - Luiz Durão 

PP - Renzo 
Vasconcelos 

    

 

Líder do Governo 
DARY PAGUNG (PSB) 
Vice Líder do Governo  

Marcos Garcia (PV) 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DOS PARTIDOS 
 

AVANTE CARLOS VON 
DEM THEODORICO FERRAÇO. 
MDB DOUTOR HÉRCULES. 
PATRIOTA DR. RAFAEL FAVATTO, CAPITÃO ASSUMÇÃO E MARCOS MADUREIRA. 
PODEMOS MARCELO SANTOS. 
PMN JANETE DE SÁ. 
PP RENZO VASCONCELOS 
CIDADANIA GANDINI 
REPUBLICANOS ERICK MUSSO E DR. HUDSON LEAL. 
PROS RAQUEL LESSA. 
PSB BRUNO LAMAS, DARY PAGUNG, SERGIO MAJESKI E FREITAS. 
PSDB DR. EMILIO MAMERI, PR. MARCOS MANSUR E VANDINHO LEITE. 
PSL CORONEL ALEXANDRE QUINTINO E TORINO MARQUES 
PTB ADILSON ESPÍNDULA 
PT IRINY LOPES 
PV LUCIANO MACHADO E MARCOS GARCIA 
PL ALEXANDRE XAMBINHO 
PDT LUIZ DURÃO 
(*) ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO 
Sem Partido DELEGADO DANILO BAHIENSE 

 

 

Esta edição está disponível no site: www.al.es.gov.br 

Endereço: Avenida Américo Buaiz - Quadra RC4-B 03 - Enseada do Suá - CEP: 29050-950 

Editoração: Simone Silvares Itala - (027) - 3382-3666 e 3382-3665 

e-mail:  cdpl@al.es.gov.br 

 

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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

http://www.al.es.gov.br/
mailto:dpl@al.es.gov.br


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Gandini (Cidadania) 
Vice-Presidente: Vandinho Leite (VP) 
Efetivos: Dr. Emílio Mameri (PSDB), Janete de Sá (PMN), Marcos Garcia (PV), Marcelo 
Santos (PODEMOS) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA) 
Suplentes: Alexandre Xambinho (PL), Dary Pagung (PSB), Dr. Hudson Leal 
(REPUBLICANOS), Freitas (PSB), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Luiz Durão (PDT) e Raquel 
Lessa (PROS). 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 
Presidente: Freitas (PSB) 
Vice-Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Efetivos: Marcos Madureira (PATRIOTA), Engenheiro José Esmeraldo, Dr. Emílio 
Mameri (PSDB), Dary Pagung (PSB), Adilson Espindula (PTB), Dr. Rafael Favatto 
(PATRIOTA) e Alexandre Xambinho (PL). 
Suplentes: Bruno Lamas (PSB), Carlos Von (AVANTE), Pr. Macos Mansur (PSDB), 
Luciano Machado (PV), Janete de Sá (PMN) e Cel. Alexandre Quintino (PSL) 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
Presidente: Dr. Rafael Favatto (Patri) 
Vice-Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT), Freitas (PSB), Gandini (CIDADANIA). 
Suplentes: Engenheiro José Esmeraldo, Vandinho Leite (PSDB), Marcos Garcia (PV) e 
Torino Marques (PSL). 
 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Presidente: Iriny Lopers (PT) 
Vice-Presidente: Gandini (CIDADANIA) 
Efetivos:  
Suplentes: Janete de Sá (PMN) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA). 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Vice-Presidente: Coronel Alexandre Quintino (PSL) 
Efetivos: Dary Pagung (PSB), Sergio Majeski (PSB) e Renzo Vasconcelos (PP). 
Suplentes: Dr. Hudson Leal (REPUBLICANOS), Luciano Machado (PV), Luiz Durão 
(PDT), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA). 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Luciano Machado (PV) 
Vice-Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT) e Janete de Sá (PMN). 
Suplentes: Adilson Espindula (PTB), Dary Pagung (PSB) e Renzo Vasconcelos (PP). 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Presidente: Doutor Hércules (MDB) 
Vice-Presidente: Dr. Emílio Mameri (PSDB) 
Efetivos:Luciano Machado (PV) 
Suplentes: Engenheiro José Esmeraldo, Freitas (PSB) e Janete de Sá (PMN). 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 
Presidente: Marcos Garcia (PV) 
Vice-Presidente: Doutor Hércules (MDB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT). 
Suplentes: Bruno Lamas (PSB) e Pr. Marcos Mansur (PSDB). 
 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
Presidente: Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Vice-Presidente: Doutor Hudson Leal (REPUBLICANOS) 
Efetivos: Raquel Lessa (PROS), Renzo Vasconcelos (PP) e Alexandre Xambinho (PL). 
Suplentes: Marcos Garcia (PV) , Capitão Assumção (PATRIOTA) e Janete de Sá (PMN). 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 
Presidente: Janete de Sá (PMN) 
Vice-Presidente: Marcos Garcia (PV) 
Efetivos: Theodorico Ferraço (DEM), Engenheiro José Esmeraldo, Luiz Durão (PDT), 
Dr. Emílio Mameri (PSDB), Raquel Lessa (PROS), Adilson Espindula (PTB) e Torino 
Marques (PSL). 
Suplentes: Carlos Von (AVANTE), Dary Pagung (PSB), Luciano Machado (PV), Renzo 
Vasconcelos (PP), Dr. Hudson Leal (REPUBLICANOS), Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos 
Mansur (PSDB), Freitas (PSB) e Cel. Alexandre Quintino.(PSL) 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Presidente: Vandinho Leite (PSDB) 
Vice-Presidente: Delegado Danilo Bahiense (Sem partido) 
Efetivos: Carlos Von (AVANTE). 
Suplentes: Dary Pagung (PSB), Marcos Madureira (PATRIOTA) e Luiz Durão (PDT). 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Presidente: Luiz Durão (PDT) 
Vice-Presidente: Cel. Alexandre Quintino (PSL). 
Efetivos: Theodorico Ferraço (DEM), Delegado Danilo Bahiense (Sem partido), 
Capitão Assumção (PATRIOTA), Luciano Machado (PV), Freitas (PSB) e Marcelo Santos 
(PODEMOS). 
Suplentes: Alexandre Xambinho (PL), Marcos Garcia (PV), Raquel Lessa (PROS), Dr. 
Hudson Leal (REPUBLICANOS), Gandini (CIDADANIA), Dary Pagung (PSB), Torino 
Marques (PSL) e Adilson Espindula (PTB). 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Carlos Von (Avante) 
Vice-Presidente: Torino Marques (PSL) 
Efetivos:  
Suplentes: Cel. Alexandre Quintino (PSL), Marcos Garcia (PV) e Vandinho Leite 
(PSDB). 
 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA. 
Presidente: Alexandre Xambinho (PL) 
Vice-Presidente: Janete de Sá (PMN) 
Efetivos: Pr. Marcos Mansur (PSDB), Vandinho Leite (PSDB) e Carlos Von (AVANTE). 
Suplentes: Capitão Assumção (PATRIOTA), Delegado Danilo Bahiense (Sem partido), 
Gandini (CIDADANIA) e Luciano Machado (PV). 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Vice-Presidente: Alexandre Xambinho (PL) 
Efetivos: Marcos Garcia (PV) 
Suplentes: Delegado Danilo Bahiense (Sem Partido), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e 
Engenherio José Esmeraldo. 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 
Presidente: Danilo Bahiense (Sem partido) 
Vice-Presidente: Capitão Assumção (PATRIOTA) 
Efetivos: Cel. Alexandre Quintino (PSL) e Luciano Machado (PV). 
Suplentes: Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Gandini (CIDADANIA) e Bruno 
Lamas (PSB).  

 
CORREGEDORIA GERAL 
Corregedor: Dr. Hudson Leal (REPUBLICANOS) 
Subcorregedor: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Membros Efetivos: Alexandre Xambinho (PL), Marcos Garcia (PV) e Torino Marques 
(PSL). 
Suplentes: Carlos Von (AVANTE), Luciano Machado (PV) e Marcos Madureira 
(PATRIOTA), 

 

DEPUTADO OUVIDOR:  
DEPUTADO OUVIDOR: Renzo Vasconcelos (PP) 

LIGUE OUVIDORIA: 3382-3846 / 3382-3845 / 99531-9393 

e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br 

 

Publicação Autorizada  
Atos Legislativos pág. 1 a 22 
Atos do Presidente  
Atos Administrativos pág. 22 a 37 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 38 a 68 
Complemento  

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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

mailto:ouvidoria@al.es.gov.br


Vitória-ES, sexta-feira, 01 de outubro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Vídeoconferência  
DATA: 05/10/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 25ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 03ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

19ª LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/GDVL/ALES/N.º 092/2021 - Ref: OJAP- 
185/21- Do Exmº. Deputado Vandinho Leite, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 21/09/2021, 
em razão da necessidade de ter desenvolvido 
outras atividades pertinentes ao mandato 
parlamentar. 
 
OF/GDJS/ALES/N.º 150/2021 - Ref: OJAP- 
186/21 - Da Exmª. Deputada Janete de Sá, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 21/09/2021, 
tendo em vista atendimento de atividades 
parlamentares em agenda externa. 
 

OF/GDVL/ALES/N.º 095/2021 - Ref: OJAP- 
197/21 - Do Exmº Sr. Deputado Vandinho Leite, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 14/09/2021, 
em razão da necessidade de ter desenvolvido 
outras atividades pertinentes ao mandato 

parlamentar. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 450/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Danilo Bahiense  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia da Emancipação Política do 
Município de Santa Teresa, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 22 do mês de fevereiro, 
incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do 
Espírito Santo. 
 

PROJETO DE LEI Nº 345/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputada Iriny Lopes  
EMENTA: Declara de utilidade pública a 
Associação dos Amigos do Museu Vivo da Barra 
do Jucu (MVBJ), localizada no Município de Vila 
Velha/ES, acrescentando mais um item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14.01.2019 
 

PROJETO DE LEI Nº 153/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
EMENTA: Declara de utilidade pública o Instituto 
Galante, com sede no Município de 
Marataízes/ES, acrescentando mais um item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14.01.2019 
 

MENSAGEM DE VETO Nº 40/2021 - Análise de 
Veto 
AUTOR(A): Governador do Estado  
EMENTA: Mensagem nº 293/2021 - Encaminha 
Veto Total ao Autografo de Lei n.º 182/2021 que 
"dispõe sobre a prestação de assistência 
religiosa por meio da Capelania Voluntária nos 
estabelecimentos de ensino, públicos e 
privados, de entidades hospitalares públicas e 
privadas, de instituições carcerárias e 
socioeducativas, de policiais e quartéis militares 
estaduais, de casa de recuperação de 
dependentes químicos, de orfanatos, de centros 
de acolhimento social, de albergues, de asilos e 
de instituições de necessitados humanitários no 
Estado do Espírito Santo”. 
 
PROJETO DE LEI Nº 509/2019 - Análise Técnica 
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– Terminativo 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
“José Poubel Cardoso” a Rodovia ES 181 trevo 
de São José do Calçado a Alto Calcado. 
 
PROJETO DE LEI Nº 909/2019 - Análise de 
Emendas 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
concessionárias dos serviços públicos 
relacionados oferecerem opção de pagamento 
por cartão de débito antes da suspensão do 
serviço e dá outras providências. 

Obs. Análise de emenda, nos termos do 
art. 82, § 8º do Regimento Interno, em 
face do acolhimento da Emenda 
recomendada pela Procuradoria deste 
Poder pelas Comissões de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte (vide ata 
taquigráfica às fls. 107/109) e de 
Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas (vide ata taquigráfica às fls. 
144/145). 

 
MENSAGEM DE VETO Nº 44/2021 - Análise de 
Veto 
AUTOR(A): Governador do Estado  
EMENTA: Mensagem nº 347/2021 - Encaminha 
Veto Parcial ao Autógrafo de Lei nº 190/2021, 
que: "dispõe sobre restrições, normas, 
requisitos e critérios para doação de sangue". 
 
MENSAGEM DE VETO Nº 43/2021 - Análise de 
Veto 
AUTOR(A): Governador do Estado  
EMENTA: Mensagem nº 262/2021 - Encaminha 
Veto Total ao Autógrafo de Lei nº 155/2021 que 
"Obriga os revendedores varejistas de 
combustível automotivo a realizar o teste de 
qualidade no combustível líquido, toda vez que 
o consumidor solicitar, e dá outras 
providências”. 
 
MENSAGEM DE VETO Nº 42/2021 - Análise de 
Veto 
AUTOR(A): Governador do Estado  

EMENTA: Mensagem nº 292/2021 - Encaminha 
Veto Total ao Autografo de Lei n.º 185/2021 que 
"Dispõe sobre a proibição de realizar queimada 
nas áreas de turfa em todo o território do 
Estado do Espírito Santo” 
 
PROJETO DE LEI Nº 398/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Regional de Lenhadores e Pequenos 
Agricultores, Transporte e Construção Civil do 
Norte do Estado do Espírito Santo – 
ARLPATCCNT-ES, localizada no Município de São 
Mateus/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 397/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais 
do Sul/Caparaó-ES – SULCAFLOR, localizada no 
Município de Guaçuí/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 336/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
EMENTA: Declara de utilidade pública o Rotary 
Club de Vitória, com sede no Município de 
Vitória/ES, acrescentando mais um item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14.01.2019 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Alexandre Quintino  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espíritosantense ao Sr. Wando Cabral Ribeiro. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
35/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Alexandre Quintino  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
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de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espíritosantense ao Sr. Maxwell Lage. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
38/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Alexandre Quintino  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
EspíritoSantense ao Sr. José Fernandes de 
Oliveira. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
42/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
EspíritoSantense ao Sr. Levi Humberto Rocha. 
 

PROJETO DE LEI Nº 222/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando utilidade pública a Academia 
Cariaciquense de Letras (ACL), localizada no 
Município de Cariacica/ES. 
 

PROJETO DE LEI Nº 302/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Emílio Mameri  
EMENTA: Declara de utilidade pública a Agência 
de Desenvolvimento Turístico da Região da 
Costa e da Imigração - ADETURCI, com sede no 
Município de Anchieta/ES, acrescentando mais 
um item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, de 
14.01.2019. 
 
PROJETO DE LEI Nº 366/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Mesa Diretora  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a ONG 
Voluntários do Bem, localizada no Município de 
Nova Venécia/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 253/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 

AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação de 
Moradores e Produtores de Rio Quartel – 
AMPRIQ, localizada no Município de 
Linhares/ES. 
 

PROJETO DE LEI Nº 908/2019 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Federação 
Espiritossantense de Damas – FEDm, localizada 
no Município de Vitória/ES 
 

PROJETO DE LEI Nº 349/2021 - Análise Técnica 
– Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Cultural, Esportiva e Social Alvoradinha, 
localizado no Município de Vila Velha. 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 13/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Gandini  
EMENTA: Acrescenta dispositivos aos arts. 4º e 
30 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, Regimento Interno, para possibilitar a 
realização de sessões e reuniões de comissões, 
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado 
do Espírito Santo, de forma híbrida e virtual 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Deputado Dr. Emilio Mameri PL 397/21; 398/21; 

PDL 42/21; 

Deputado Dr. Rafael Favatto PL 909/19; 366/21; 

Deputado Marcos Garcia MV 40/21; MV42/21; 

PL 908/19; PR 13/21; 

Deputado Gandini PL 509/19; 253/21; PDL 

43/21; MV 43/21; MV 44/21; 

Deputada Janete de Sá PL 153/21; 222/21; 

302/21; 
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Deputado Marcelo Santos PL 345/21; PDL 

35/21; PDL 38/21; 

Deputado Vandinho Leite PL 450/21; 336/21; 

349/21; 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 
PL 27/21; 484/20; 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
1. PROJETO DE LEI Nº 81/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga as instituições de ensino que 
ofereçam disciplinas “online” a disponibilizarem 
ao consumidor as notas de suas avaliações e 
atividades realizadas, mesmo após a conclusão 
da disciplina ou curso. 
 
2. PROJETO DE LEI Nº 231/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Determina a produção de 
equipamentos e insumos essenciais utilizados 
em situações de epidemia, pandemia e 
desastres naturais, pelos diferentes segmentos 
da indústria, com permissão de fabricação pelos 
detentos em socialização da rede prisional do 
Estado e com garantia de compra, incentivos a 
regimes especiais tributários e financiamentos, 
por parte do Poder Executivo Estadual. 
 
3. PROJETO DE LEI Nº 369/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Cria o Programa de Reforço Escolar no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
4. PROJETO DE LEI Nº 146/2020 - Despacho 
Denegatório  
AUTOR: Dep. Capitão Assumção 

RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga a realização de cirurgias 
plásticas reparadoras de abdominoplastia e 
lipoaspiração pós gastroplastia (bariátrica) pela 
Rede Estadual de Saúde. 
 
5. PROJETO DE LEI Nº 56/2020 - Despacho 
Denegatório  
AUTOR: Deputado Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo proibir a 
emissão de ruídos excessivos em escapamentos 
de veículos moto ciclísticos, e dá outras 
providências. 
 
6. PROJETO DE LEI Nº 439/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Renzo Vasconcelos 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Reconhece a profissão de condutor de 
ambulância, no Estado do Espírito Santo, em 
conformidade com a Lei Federal nº 
12.998/2014. 
 
7. PROJETO DE LEI Nº 103/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece sanções administrativas 
em caso de utilização de bomba de 
abastecimento adulterada nos postos 
revendedores de combustíveis 
 
8. PROJETO DE LEI Nº 675/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando a 
Vila de Itaúnas, distrito do Município de 
Conceição da Barra/ES, Capital Estadual do 
Forró 
 
9. PROJETO DE LEI Nº 275/2020 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Carlos Von  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Possibilita a utilização de veículos 
particulares de transporte de passageiros para 
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prestação do serviço público de transporte 
coletivo, e dá outras providências 
 
10. PROJETO DE LEI Nº 248/2020 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputada Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Determina o recebimento remoto de 
receitas médicas pelas farmácias e drogarias do 
Estado do Espírito Santo, em caráter 
emergencial enquanto perdurar a pandemia do 
COVID-19 e dá outras providencias 
 
11. PROJETO DE LEI Nº 445/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Reconhece como fundamental e 
estabelece os requisitos mínimos para o 
funcionamento obrigatório do serviço de 
assistência social aos pacientes internados em 
Unidades de Terapia Intensiva no Estado do 
Espírito Santo e a seus familiares e/ou 
responsáveis 
 
12. PROJETO DE LEI Nº 1034/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Torna obrigatória a prestação de 
assistência odontológica a pacientes em regime 
de internação hospitalar nas Unidades de Saúde 
e congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo 
 
13. PROJETO DE LEI Nº 1040/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a capacitação em Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS como critério de 
desempate para concursos públicos e processos 
seletivos simplificados no âmbito estadual. 
 
14. PROJETO DE LEI Nº 32/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 

EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
empresas que prestam atendimento ao 
consumidor, seja de forma presencial e/ou pelas 
centrais de atendimento telefônico “call 
centers”, Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) e congêneres, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, fornecerem o número 
de protocolo do atendimento. 
 
15. PROJETO DE LEI Nº 59/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Reconhece as atividades educacionais, 
escolares e afins como essenciais no Estado do 
Espírito Santo. 
 
16. PROJETO DE LEI Nº 04/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do aplicativo 
TECLA SAMU, com a finalidade de garantir 
acessibilidade a esse canal de emergência aos 
deficientes auditivos e/ou com impossibilidade 
de fala (Afonia), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
17. PROJETO DE LEI Nº 518/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga as concessionárias e 
permissionárias que prestam serviço público de 
saneamento básico a publicar, nas plataformas 
digitais e meios de comunicação, todo o 
processo realizado para tratamento do esgoto, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
18. PROJETO DE LEI Nº 520/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Ex. Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a Lei nº 6.228, de 09 de junho 
de 2000, que institui normas específicas de 
responsabilidade, visando proporcionar 
segurança aos consumidores de serviços de 
natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária, bem como a terceiros que possam 
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ser afetados por riscos decorrentes de tais 
atividades. 
 
19. PROJETO DE LEI Nº 14/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a redação do caput do art. 16 
da Lei nº 6.999/2001, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA, definindo seu pagamento 
de forma parcelada 
 
20. PROJETO DE LEI Nº 408/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação de carteiras 
em locais determinados aos estudantes com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), nas 
escolas públicas e privadas, no âmbito do 
Estado. 
 
21. PROJETO DE LEI Nº 787/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe as casas bancárias e 
congêneres a transferirem recursos de seus 
correntistas para modalidade de investimento 
incompatível com o perfil do investidor, e dá 
outras providências. 
 
22. PROJETO DE LEI Nº 497/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece que as empresas 
prestadoras de serviços de instalação e 
manutenção de dispositivos de radares e 
aparelhos de fiscalização semafórica rodoviária 
deverão disponibilizar, via internet, as Ordens 
de Serviços de manutenção de semáforos e 
radares que apresentaram defeitos ou 
inconsistência da calibragem, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
23. PROJETO DE LEI Nº 386/2019 - Análise 
Técnica 

AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
notificação aos pais, mães ou responsáveis por 
menores de idade sobre a realização de 
qualquer atividade, dentro ou fora do 
estabelecimento de ensino, sua natureza, sua 
correlação com a Base Nacional Curricular 
Comum e seu objeto didático-pedagógico. 

 
24. PROJETO DE LEI Nº 498/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade de as 
revendedoras de veículos usados e seminovos 
no âmbito do estado do Espírito Santo em 
informar se o veículo é oriundo de leilão, 
locadora, recuperado ou salvado. 

 
25. PROJETO DE LEI Nº 240/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DETERMINA QUE PESSOAS FERIDAS 
EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM LEVADAS, 
PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO SERVIÇO 
MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, PARA HOSPITAIS 
CONVENIADOS AOS SEUS PLANOS DE SAÚDE. 
 
26. PROJETO DE LEI Nº 370/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a doação de alimentos 
excedentes não comercializados, destinados ao 
consumo humano, nos estabelecimentos 
comerciais localizados no Estado do Espírito 
Santo. 
 
27. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a suspensão das 
penalidades referente a abertura fora do prazo 
de inventários durante a Pandemia no Espírito 
Santo. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 01 de outubro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 7 

28. PROJETO DE LEI Nº 904/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação das 
festas de música eletrônica, denominada Festas 
Raves, no Estado do Espírito Santo. 
 
29. PROJETO DE LEI Nº 755/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
realização de exame genético que detecta 
trombofilia nas mulheres, no âmbito do Estado 
do Espirito Santo. 
 
30. PROJETO DE LEI Nº 971/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre os critérios e condições 
para destinação das bicicletas apreendidas pelas 
Delegacias de Polícia do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 
31. PROJETO DE LEI Nº 764/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cobertura de vagões de carga que trafeguem 
pelos Municípios do Estado do Espirito Santo e 
dá outras providências. 
 
32. PROJETO DE LEI Nº 319/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a anistia de multas 
administrativas sob a égide de decretos e leis 
que versam sobre o enfrentamento da 
emergência de saúde decorrente do coronavírus 
(COVID-19) e dá outras providências. 
 
33. PROJETO DE LEI Nº 495/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 

EMENTA: Altera a redação do art. 14 da Lei nº 
7.943, de 16 de dezembro de 2004, que dispõe 
sobre o parcelamento do solo para fins urbanos 
e dá outras providências. 
 
34. PROJETO DE LEI Nº 238/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Faculta aos consumidores instalarem 
medidores paralelos para aferir o quantitativo 
gasto na utilização dos serviços de energia 
elétrica no Estado do Espirito Santo. 
 
35. PROJETO DE LEI Nº 547/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Enivaldo dos Anjos  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão do 
licenciamento ambiental para desmatamento 
visando à implantação de empreendimentos 
rodoferroviários, industriais, portuários e/ou 
agrícolas, ou de qualquer natureza que o 
necessite, na forma que especifica. 
 
36. PROJETO DE LEI Nº 552/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre inclusão da disciplina 
com tema “História e Cultura Afro-Brasileira” na 
grade curricular das escolas de Ensino 
Fundamental e Médio do Estado do Espirito 
Santo. 
 
37. PROJETO DE LEI Nº 43/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Cria o Banco de Ideias Legislativas no 
Estado do Espírito Santo 
 
38. PROJETO DE LEI Nº 577/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Institui o Benefício de Seguridade e 
Irredutibilidade Salarial (BENSIS) aos militares 
estaduais inativos e pensionistas militares do 
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Estado do Espírito Santo, em caráter transitório 
e temporário. 
 

39. PROJETO DE LEI Nº 02/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Proíbe o exercício de cargo, emprego 
ou função pública por pessoa condenada por 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 

40. PROJETO DE LEI Nº 66/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Proíbe a decretação de fechamento 
de estabelecimentos comerciais em decorrência 
da pandemia da Covid-19 sem a realização de 
reunião prévia com representantes dos 
empregadores e empregados dos setores de 
alimentação, bares, turismo, eventos, hotelaria, 
lojistas, profissionais liberais, shopping centers, 
mercados, atacadistas, lojas de conveniência, 
parques temáticos, cooperativas de crédito, 
indústrias, bem como com representante da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo 
 

41. PROJETO DE LEI Nº 17/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Prioriza a vacinação contra a COVID-
19 para agricultores e feirantes. 
 
42. PROJETO DE LEI Nº 508/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Adilson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta os §§ 1º e 2º ao Art. 28 da 
Lei Estadual nº 10.179 de 07/03/2014. 
 
43. PROJETO DE LEI Nº 802/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Determina que todas as escolas 
públicas do ensino fundamental e médio do 
Estado do Espírito Santo apresentem aos seus 
alunos, ao menos uma vez no ano letivo, o 

Programa Educacional de Resistência às Drogas 
e à Violência (Proerd), e fixa outras 
providências. 
 

44. PROJETO DE LEI Nº 507/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Assegura aos trabalhadores e 
trabalhadoras assalariados portadores de 
deficiência visual o direito de receber os 
contracheques e comprovantes de rendimentos 
no sistema Braille. 
 

45. PROJETO DE LEI Nº 88/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Raquel Lessa  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga o atendimento, no pavimento 
térreo de prédios públicos ou privados, de 
idosos, gestantes e pessoas com deficiência 
física, dificuldade ou restrição de locomoção, 
quando inexistente equipamento interno para 
acesso a pavimentos superiores. 
 

46. PROJETO DE LEI Nº 141/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Iriny Lopes  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre o reconhecimento e a 
prática dos jogos tradicionais dos povos 
indígenas Tupinikim e Guarani do Estado do 
Espírito Santo. 
 
47. PROJETO DE LEI Nº 90/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui o Programa ‘Profissionais da 
Beleza contra a Violência Doméstica’, de 
capacitação de profissionais da área de beleza e 
estética, para que se qualifiquem como agentes 
multiplicadores de informação contra a 
violência doméstica e familiar, e dá outras 
providências 
 
48. PROJETO DE LEI Nº 581/2019 – 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
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EMENTA: Dispõe sobre a proibição de promover 
a impermeabilização de bens móveis usando 
solventes inflamáveis em locais residenciais 
 

49. PROJETO DE LEI Nº 469/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Torna obrigatória a inclusão, em um 
percentual mínimo de 30% (trinta por cento), de 
produtos orgânicos produzidos em âmbito local, 
na alimentação fornecida aos pacientes dos 
hospitais da rede pública estadual 
 

50. PROJETO DE LEI Nº 55/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação de bens, 
direitos e valores oriundos de ilícitos penais 
relacionados à Lei Federal nº 9.613, de 
03.03.1998, para os órgãos de segurança pública 
do Estado do Espírito Santo 
 

51. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
03/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Rafael Favatto  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Altera a redação do caput do art. 68 
da Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro 
de 1998, que institui o Estatuto do Magistério 
Público Estadual e dá outras providências 
 
52. PROJETO DE LEI Nº 28/2021 - Análise 
Técnica – Terminativo 
AUTOR(A): Mesa Diretora  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação de 
Desenvolvimento Sócio Cultural Afro de Alfredo 
Chaves - AFROCHAVES, localizada no Município 
de Alfredo Chaves/ES 
 
53. PROJETO DE LEI Nº 499/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 

município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum. 
 

54. PROJETO DE LEI Nº 269/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Reconhece e declara a essencialidade 
para a saúde pública dos serviços de educação 
física, esportes e afins como forma de prevenir 
doenças físicas e mentais no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 
 

55. PROJETO DE LEI Nº 158/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Mesa Diretora  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Alfredo Chaves o Título de Capital 
Estadual das Cachoeiras 
 

56. PROJETO DE LEI Nº 509/2020 - Análise 
Técnica – Terminativo 
AUTOR(A): Carlos Von  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
dos Artesãos de Conceição da Barra – 
ARTBARRA, localizada no Município de 
Conceição da Barra/ES. 
 

57. PROJETO DE LEI Nº 440/2020 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Ex. Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Rodovia Doutor Vinícius Barbosa Santos o 
trecho da Rodovia ES469, com extensão de 
5,1km, que se inicia no entroncamento com o 
eixo principal da ES-060, no quilômetro 11,1, e 
termina nos limites entre os Municípios de Vila 
Velha/ES e Cariacica/ES (Ponte sobre o Rio 
Marinho – Jardim Botânico), mais conhecido 
como Estrada do Dique. 
 
58. PROJETO DE LEI Nº 181/2021 - Análise 
Técnica 
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AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Cria a “Rota do Monte Aghá”, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

59. PROJETO DE LEI Nº 480/2020 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo no 
Calendário Oficial do Estado do Espírito Santo o 
Dia do Enfermeiro, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 12 do mês de maio. 
 

60. PROJETO DE LEI Nº 351/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio da cultura do tabaco 
no Estado. 
 

61. PROJETO DE LEI Nº 318/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre o Programa de Combate 
ao Bullying, de ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, a ser implantado nas 
escolas da rede de ensino do Estado do Espírito 
Santo. 
 

62. PROJETO DE LEI Nº 590/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a parceria público-
privada (PPP) para a criação de pontos de apoio 
para trabalhadores de aplicativos de entrega e 
de transporte individual privado de passageiros 
no Estado do Espírito Santo. 
 

63. PROJETO DE LEI Nº 272/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a Lei Estadual de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência 
 

64. PROJETO DE LEI Nº 100/2020 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Alexandre Xambinho  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Institui o Programa Juro Zero, com o 
objetivo de incentivar a formalização de 
empreendedores populares, o investimento 
produtivo, a promoção da inclusão social e a 
geração de emprego e renda no estado do 
Espírito Santo. 
 

65. PROJETO DE LEI Nº 189/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Limita os gastos com os cartões de 
pagamentos do Governo do Estado do Espírito 
Santo – Cartões Corporativos – em 30% (trinta 
por cento) do valor médio dos últimos 2 (dois) 
anos, nos casos de epidemia ou pandemia 
 

66. PROJETO DE LEI Nº 210/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luiz Durão  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Estadual do Início da Colheita 
Segura, a ser celebrado, anualmente, no dia 21 
do mês de maio. 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 

Obs: Pauta gerada em 30/09/2021, às 12:00 

horas, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 
 

PRESIDENTE: Deputado FREITAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
MEMBROS: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
 Deputado EMILIO MAMERI 
 Deputado ENG. JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO  
 Deputado MARCOS MADUREIRA 
 Deputado DARY PAGUNG 
 Deputado ADILSON ESPINDULA 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 01 de outubro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 11 

REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 04/10/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30 
 

PAUTA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

1) – OFÍCIO interno nº 195/2021 - Referente 
Oficio nº 20/2021 – Gabinete Deputado 
Marcelo Santos, justificando sua ausência na 
Reunião Ordinária desta Comissão no dia 27 de 
setembro de 2021. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Dep. Adilson Espindula: PL Nº 720/2019; PL Nº 
441/2020 
Dep. Marcelo Santos: PL Nº 47/2020; PLNº 
54/2020 APENSADO PL Nº 165/2019 
Dep. José Esmeraldo: PL Nº 113/2020; PL Nº 
47/2020 
Dep. Alexandre Xambinho: PL Nº 44/2020 
Dep. Marcos Madureira: PL Nº 174/2019 
Dep. Dary Pagung: PL Nº 555/2019 
Dep. Rafael Favatto: PL Nº 770/2019 
Dep. Emilio Mameri: PDL Nº 10/2021; PDL Nº 
13/2021; PDL Nº 15/2021 
Dep. Freitas : PL Nº 479/2019; PL Nº882/2019; 
PL Nº76/2019; PL Nº490/2019; PL Nº372/2019; 
PL Nº 32/2018 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº414 /2019 
Autor(a): Dep. Raquel Lessa 
Ementa: Altera o Art. 1º, da Lei nº 4.956 de 
1.994, acrescentando o Inciso VI, incluindo 
doadores de sangue como beneficiários de 
atendimento prioritário. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 

PROJETO DE LEI Nº122 /2019 
Autor: Dep. Fabricio Gandini 
Ementa: Dispõe sobre a temperatura adequada 
a ser observada na climatização das salas de 
aula nas unidades de ensino público no Estado 
do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº202/2018 
Autor(a): Dep. Janete de Sá 
Ementa: Institui a Política Estadual de Apoio à 
Agricultura Urbana e estabelece outras 
providências 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº16/2019 
Autor: Dep. Sérgio Majeski 
Ementa: Regulamenta placas informativas 
colocadas em obras públicas realizadas pelo 
Governo do Estado, por empreiteiras ou 
concessionárias de serviço público. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº962/2019 
Autor: Dep. Enivaldo do Anjos 
Ementa: Obriga os responsáveis pelas 
edificações, cujas estruturas não estiverem de 
acordo com as normas em vigor de 
afastamento, construírem laje de proteção por 
toda a extensão de suas calçadas e dá outras 
providências. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº12/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Mucurici. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº14/2021 
Autor: Dep. Erick Musso 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Santa 
Leopoldina. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº9/2021 
Autor(a): Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Cariacica 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº406/2019 
Autor: Dep. Renzo Vasconcelos 
Ementa: Obriga os responsáveis pelas 
edificações, cujas estruturas não estiverem de 
acordo com as normas em vigor de 
afastamento, construírem laje de proteção por 
toda a extensão de suas calçadas e dá outras 
providências. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº725/2019 
Autor: Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Ficam os fornecedores de serviços e 
produtos obrigados a garantir atendimento 
prioritário às pessoas que fazem tratamento 
oncológico, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 230/2020 
Autor: Dep. Alexandre Xambinho 
Ementa: Dispõe das Agências Bancárias e 
similares situadas no Estado do Espírito Santo 
obrigadas a instalarem dispenser de álcool gel e 
dá outras providências. 

Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 854/2019 
Autor: Dep. Renzo Vasconcelos 
Ementa: Dispõe sobre o atendimento prioritário 
para os Motoristas de Ambulância no estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 1012/2019 
Autor: Dep. José Esmeraldo 
Ementa: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 466/2020 
Autor(a): Dep. Janete de Sá 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de que 
a rede pública e privada de saúde do Estado do 
Espírito Santo ofereça Leitos ou Alas separadas 
para mães de natimorto e mães com óbito fetal. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 393/2020 
Autor: Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Ficam as plataformas digitais e demais 
estabelecimentos comerciais que ofereçam o 
serviço de entrega obrigados a fornecer aos 
motoristas credenciados equipamento de 
proteção individual (epi), bem como álcool em 
gel 70% para higienização, no âmbito do estado 
do espírito santo. 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 400/2020 
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Autor: Dep. Rafael Favatto 
Ementa: Considera pessoa com deficiência 
aquela com perda auditiva unilateral, no estado 
do Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 04/10/21 
Prazo Relator: 19/10/21 
Prazo Comissão: 08/11/21 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

2 - ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE LEI Nº 28/2019 
Autor: Dep. Alexandre Xambinho 
Ementa: dispõe sobre a reserva de vagas para o 
primeiro emprego nas empresas prestadoras de 
serviços ao estado do espírito santo, assim 
como nas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos estaduais. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 09/08/21 
Prazo Relator: 23/08/21 
Prazo Comissão: 30/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 295/2019 
Autor: Dep. Fabricio Gandini 
Ementa: Altera a Lei nº 10.634, de 05 de abril de 
2017, que proíbe a inserção, no âmbito do 
Estado, da expressão “não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no 
interior do  
veículo”, ou de expressão similar, em placas 
informativas, tíquetes, bilhetes ou cupons em 
estacionamentos de qualquer natureza, e dá 
outras providências. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 525/2019 
Autor: Dep. Dary Pagung 
Ementa: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas e pessoas físicas 
situadas no Estado do Espírito Santo com 
páginas na internet a disponibilizarem o número 

do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal e 
dá outras providências. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 

PROJETO DE LEI Nº298/2019 
Autor(a): Dep. Janete de Sá 
Ementa: Dispõe sobre o acesso de animais 
domésticos as diversas formas de abrigos 
emergenciais destinadas ao atendimento das 
pessoas em situação de rua. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 30/08/21 
Prazo Relator: 14/09/21 
Prazo Comissão: 27/09/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 914/2019 
Autor: Dep. Vandinho Leite 
Ementa: “Acrescenta dispositivo à lei 10.976 de 
14 de janeiro de 2019, que consolida a 
legislação em vigor referente à declaração de 
utilidade pública no âmbito do estado do 
espírito santo, e dá outras providências." 
Relator: Dep. Marcelo Santos 
Entrada na Comissão: 14/06/21 
Prazo Relator: 28/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 30/09/21 às 10h00m, 
sujeita a alterações. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
MEMBROS: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: extraordinária 
LOCAL: Videoconferência  
DATA: 01/10/2021 
DIA DA SEMANA: sexta-feira 
HORÁRIO: 10horas 
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PAUTA DA 4ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA:  

 

Deliberação para a realização: 

 

 De reunião virtual para dos debates 
estaduais visando a COP 26 (Convenção 
Quadro da ONU sobre Mudanças 
Climáticas), no próximo dia 13.10.2020, 
durante a reunião ordinária desta 
Comissão. 
 

 De audiência pública para a proibição do 
uso indiscriminado de substâncias nocivas à 
vida de abelhas polinizadoras e outras 
espécies em áreas próximas de colmeias, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo”, para o 
dia 07 de outubro de 2021, às 18 horas, por 
solicitação da Deputada Iriny Lopes 
 

 Audiência Pública Virtual para debater 
sobre a recuperação de nascentes, no dia 19 
de outubro de 2021, às 18 horas e 30 
minutos, por solicitação da Deputada Iriny 
Lopes 

 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

Obs: esta pauta foi gerada em 30/09/2021, às 
07:15 sujeita a alteração até á hora da reunião. 
 
_______________________________________ 
 
 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
MEMBROS:  Deputado FABRÍCIO GANDINI 
 Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: extraordinária virtual 
LOCAL: Videoconferência  
DATA: 07/10/2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 18:30 horas 

 
PAUTA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORIDINÁRIA 
VIRTUAL - AUDIENCIA PUBLICA - 3ª SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 Audiência Pública para debates sobre a 
proibição do uso indiscriminado de substâncias 
nocivas à vida de abelhas polinizadoras e outras 
espécies em áreas próximas de colmeias, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo”, 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Obs: esta pauta foi gerada em 30/09/2021, às 
08:30 sujeita a alteração até á hora da reunião. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 01 de outubro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 15 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 05/10/2021  
DIA DA SEMANA: terça-feira  
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 30ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Ofício nº 1334/2021 do Exmo. Sr. Secretário de 
Estado da Saúde, Dr. Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior, em resposta ao Ofício CSS nº 
100/2021, acerca da proposição do Vereador 
Tiago Fernandes da Silva, da Câmara Municipal 
de Muqui, encaminhando manifestação acerca 
das medidas qualificadas para o enfrentamento 
da emergência de saúde pública em âmbito 
estadual decorrentes da COVID-19; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 72/2020 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Torino Marques 
Ementa: Projeto de Lei que assegura proteção 
aos portadores de deficiência no atendimento 
em unidades de saúde públicas no Estado do 
Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 27/09/2021 
Relator: Luciano Machado 
Prazo do Relator: 19/10/2021 
Prazo da Comissão:26/10/2021 
 

Projeto de Lei nº 892/2019 – Análise de Mérito 
Autor: Ex Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Torna obrigatória a disponibilização de 

cadeiras adaptadas em estabelecimentos de 
ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 27/09/2021 
Relator: Luciano Machado 
Prazo do Relator: 19/10/2021 
Prazo da Comissão:26/10/2021 
 
Projeto de Lei nº 3/2021 – Análise de Mérito  
Autor: Deputado Marcos Garcia  
Ementa: Assegura o direito aos Portadores de 
Deficiência Auditiva ou de Afonia, à capacidade 
plena e independente de acionamento dos 
canais de emergência no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 27/09/2021 
Relator: Luciano Machado 
Prazo do Relator: 19/10/2021 
Prazo da Comissão:26/10/2021 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Projeto de Lei nº 699/2019 – Análise de Mérito 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Altera a Lei nº 10.849, de 29 de maio 
de 2018, que proíbe o uso no Estado do Espírito 
Santo, de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto em 
sua composição, e dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 18/08/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 14/09/2021 
Prazo da Comissão: 21/09/2021 

 
Projeto de Lei nº 83/2019 – Análise de Mérito 
Autor: Ex-Deputado Euclério Sampaio 
Ementa: Obriga a instalação de lixeiras seletivas 
para reciclagem nas escolas públicas e privadas 
em todo o Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 23/08/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
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Prazo do Relator: 14/09/2021 
Prazo da Comissão: 21/09/2021 
 
- A Comissão recebe as visitas da Sr.ª Lea Regina 
Penedo Gonçalves, Diretora de Relações 
Institucionais da AFECC – Associação Feminina 
de Educação e Combate ao Câncer e da Dr.ª 
Danielle Chambô dos Santos, Médica 
Mastologista e Coordenadora do Serviço de 
Mastologia do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória para discorrer sobre o 
tema “Campanha Outubro Rosa – 
Conscientização do Diagnóstico Precoce do 
Câncer de Mama”. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo as 
visitas da Dr.ª Luzimar Gomes de Oliveira 
Pinheiro, Presidente do Conselho Regional de 
Odontologia do Espírito Santo – CRO/ES e do 
Doutor Edson Moreira Ferreira, Cirurgião 
Dentista e Consultor Temático da Comissão de 
Saúde e Saneamento, na Reunião Ordinária 
desta Comissão, no dia 19 de outubro, terça-
feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, nesta 
Casa de Leis, para discorrer sobre o tema “Dia 
do Cirurgião Dentista e da Saúde Bucal”; 

 
Pauta atualizada no dia 30/09/21, às 10:07 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 
PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS  
REUNIÃO: Extraordinária  
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 04/10/2021  
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 13:00 horas  

 
PAUTA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

1 – EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF. Nº 130/2021 - Do excelentíssimo Senhor 
Deputado Alexandre Xambinho, justificando 
ausência na reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 28/09/2021. 
 

OF. Nº 154/2021 - Da excelentíssima Senhora 
Deputada Janete de Sá, justificando ausência na 
reunião ordinária desta comissão, realizada no 
dia 14/09/2021. 
 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Tema: “POLÍTICAS PÚBLICAS PARA MIGRANTES 
E REFUGIADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO”. (Solicitação do excelentíssimo Senhor 
Deputado Dr Emílio Mameri, através do Ofício 
176/2021 deliberado em reunião deste 
colegiado no dia 30/08/2021) 
 

Convidados: 
 

 Sr. José Egas ocupa o cargo desde 
setembro de 2018. Nascido no Equador, é 
formado em Artes, com especialização em 
Sociologia do Desenvolvimento pela 
Universidade San Francisco de Quito, além de 
ser mestre em Estudos de Desenvolvimento 
pelo Instituto de Estudos Sociais de Haia, na 
Holanda. Iniciou sua carreira no ACNUR em 
2006 como Oficial de Reintegração em Luanda, 
Angola. É fluente em espanhol, inglês e 
português. Em 2007, foi Oficial de Proteção em 
Manaus, onde ficou até quando mudou-se para 
a Colômbia para ser Chefe do Escritório de 
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Campo em Quibdó. Atuou como Oficial Sênior 
de Programa em Mianmar em 2011, no Irã em 
2013, e na Suíça em 2015. De 2015 até 2016, 
trabalhou na Missão de Emergência do ACNUR 
em Atenas, na Grécia e, antes de assumir a 
posição de Representante do ACNUR no Brasil, 
foi Oficial Sênior de Operações e Chefe da 
Unidade de Soluções, Divisão de Suporte e 
Gerenciamento de Programas na Suíça. 
 

 Profa. Dra. Brunela Vieira de Vincenzi, 
docente da Universidade Federal do Espírito 
Santo (UFES), coordenadora da Cátedra Sérgio 
Vieira de Mello – Alto Comissariado das Nações 
Unidas para Refugiados/ONU - e presidente da 
Comissão de Direitos Humanos da UFES e da 
Associação Nacional de Direitos Humanos, 
Pesquisa e Pós-Graduação (ANDHEP).  
 

 Defensor Público Federal João Freitas de 
Castro Chaves, coordenador do Grupo de 
Trabalho Migrações, Refúgio e Apatridia para 
abordar a importância de políticas estaduais 
para a população migrante.  

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrem. 
 
Obs.: Pauta Gerada às 09h do dia 29 de 
setembro de 2021. Sujeita a alterações até a 
hora da reunião. 
 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 

CONTRIBUINTE 

 
PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO VIRTUAL: Ordinária  
LOCAL:  
DATA: 04/10/2021  
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 11h  

 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Oficio da Diretoria das Comissões Permanentes 
Nº 12/2021, encaminhando cópia de 
recomendações do Tribunal de Contas do ES 
proferidas no Acordão TC-699/2021, para fins 
de ciência.  
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
João Batista Santiago (Presidente da 
comunidade do bairro Santa Rita de Cassia, 
Serra) solicitando ligação do transformador que 
liga refletores e luminárias na região. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Moises Viana da Silva, morador do bairro das 
Laranjeiras, Serra. Que além da comunidade 
sofrer com quedas de energia, a EDP não quer 
fazer ligação de energia. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Josivaldo da Hora Sales, morador do bairro 
Residencial Nova Almeida, Serra. Que a Cesan 
não da retorno de solicitação de extensão de 
rede de água. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Bem Hur Stoch Grigoleto, morador do bairro 
Carapina Grande, Serra. Que o poste da EDP 
esta caindo. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Antônio Castro Baptista, morador do bairro do 
Vale do Luar/Village do Sol, Guarapari. Que não 
tem conseguido fazer a ligação de energia 
elétrica junto a EDP. 
- Requerimento de reclamação feito pelo Sr. 
Pedro Ruus dos Santos e outros, da região Rural 
do município de Marilândia, solicitando 
extensão de rede e adequação para rede 
trifásica.  

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Itens:  
 
1-PL 348/2019 - DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE CARDÁPIO EM MÉTODO 
BRAILLE NOS RESTAURANTES, BARES, 
LANCHONETES E CONGÊNERES EM TODO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO.  
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2-PL 92/2020 - ASSEGURA O DIREITO AOS 
CONSUMIDORES DOS POSTOS DE GASOLINA 
SITUADOS NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DE 
SOLICITAREM O TESTE DE VAZÃO, NA FORMA 
EM QUE ESPECIFICA. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CARLOS VON.  
 

3-PL 96/2020 - PROÍBE AS CONCESSIONÁRIAS E 
PERMISSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS A 
CONDICIONAR A RELIGAÇÃO DE UNIDADE 
CONSUMIDORA, NO MESMO ENDEREÇO, AO 
PAGAMENTO DE DÉBITOS PENDENTES EM 
NOME DE TERCEIROS. DE AUTORIA DO 
DEPUTADOCAPITÃO ASSUMÇÃO.  
 

4-PL 108/2020 - OBRIGA MANUTENÇÃO DE 
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR EM 
BRAILLE. DE AUTORIA DO DEPUTADO MARCOS 
GARCIA.  
 

5-PL 262/2019 - DISPÕE SOBRE A INEFICÁCIA DE 
CLÁUSULA PENAL DE FIDELIDADE EM 
CONTRATO DE ADESÃO REALIZADO COM 
CONCESSIONÁRIAS DE TELEFONIA MÓVEL E FIXA 
NA HIPÓTESE EM QUE O CONSUMIDOR 
COMPROVAR A PERDA DE VÍNCULO 
EMPREGATÍCIO POSTERIOR À AVENÇA 
CONTRATUAL. DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CARLOS VON.  
 

6-PL 656/2019 - DISPÕE SOBRE A INEFICÁCIA DE 
CLÁUSULA PENAL EM CONTRATO DE ADESÃO 
RESCINDIDO POR OCASIÃO DE MUDANÇA DE 
ENDEREÇO DO CONSUMIDOR, NA FORMA EM 
QUE ESPECIFICA. DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CARLOS VON.  
 
7-PL 203/2020 - DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DAS PESSOAS JURÍDICAS 
PRESTADORAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS OU 
PRIVADOS, SITUADAS NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO, A DISPONIBILIZAREM A 
DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO ANUAL DE DÉBITOS 
EM SÍTIO ELETRÔNICO E ATRAVÉS DA CENTRAL 
DE ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR. DE 
AUTORIA DO DEPUTADO DELEGADO LORENZO 
PAZOLINI.  
 
8-PL 198/2020 - DISPÕE SOBRE INCLUIR COMO 
ITEM NA CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS DO 

EMPREGADOS PUBLICO, PRIVADO E 
CORRELATOS, ÁLCOOL EM GEL NO ÂMBITO DO 
TERRITÓRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DE AUTORIA DA DEPUTADA RAQUEL LESSA.  
 

9-PL 578/2019 - DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO DE 
COBRANÇA DE FRETE PELOS 
ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS QUANDO O 
CONSUMIDOR ADQUIRIR PRODUTOS PELAS 
PLATAFORMAS DIGITAIS E OPTE POR BUSCAR 
PESSOALMENTE NO ESTABELECIMENTO E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO.  
 

10-PL 288/2019 - DISPÕE SOBRE A PROIBIÇÃO 
DE COBRANÇA DE TAXA PELOS SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ÁGUA, LUZ E GÁS EM CASO DE 
CORTE POR FALTA DE PAGAMENTO E ADOTA 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE AUTORIA DA 
DEPUTADA RAQUEL LESSA.  
 

11-PL 46/2020 - DISPÕE SOBRE A ISENÇÃO, DO 
PAGAMENTO DE TAXAS DE INSCRIÇÃO EM 
CONCURSOS PÚBLICOS ESTADUAIS PARA O 
DOADOR DE SANGUE, E ADOTA OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.DE AUTORIA DO DEPUTADO 
VANDINHO LEITE.  
 

12-PL 38/2020 - DETERMINA QUE AS 
CONCESSIONÁRIAS PRESTADORAS DO SERVIÇO 
DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO DISPONIBILIZEM 
NA CONTA DE ENERGIA INFORMAÇÃO SOBRE A 
NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DO BENEFÍCIO 
DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA – TSEE. 
DE AUTORIA DO DEPUTADO VANDINHO LEITE.  
 

13-PL 644/2019 - DISPÕE SOBRE A VEDAÇÃO DE 
ENVIO DE BOLETO DE PROPOSTA DECORRENTE 
DE OFERTA DE PRODUTO OU SERVIÇO SEM A 
SOLICITAÇÃO PRÉVIA DO CONSUMIDOR NO 
ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO MARCOS GARCIA. 
 

14-PL 157/2020 - DISPÕE SOBRE A GRATUIDADE 
DE FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL EM 
LANCHONETES, BARES E RESTAURANTES. DE 
AUTORIA DO DEPUTADO ENIVALDO DOS ANJOS.  
 

15-PL 249/2020 - PROÍBE QUE PLANOS E 
OPERADORAS DE SAÚDE NO ESTADO DO 
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ESPÍRITO SANTO RECUSEM PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS A PESSOAS CONTAMINADAS PELO 
COVID-19 EM RAZÃO DE PRAZO DE CARÊNCIA 
DE CONTRATOS. DE AUTORIA DA DEPUTADA 
RAQUEL LESSA.  
 
16-PL 90/2020 - DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DAS EMPRESAS DE ADQUIRÊNCIA 
IMPLANTAREM MÁQUINAS DE CARTÃO DE 
CRÉDITO E DÉBITO, ADAPTADAS PARA PESSOAS 
COM DEFICIÊNCIA VISUAL, NO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DELEGADO LORENZO PAZOLINI. 
 
17-PL 65/2020 - DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE INSTALAÇÃO DE 
BANHEIROS QUÍMICOS, ADAPTADOS ÀS 
NECESSIDADES DE PESSOAS COM MOBILIDADE 
REDUZIDA OU QUE UTILIZEM CADEIRA DE 
RODAS, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. DE AUTORIA DO DEPUTADO CAPITÃO 
ASSUMÇÃO.  
 
18-PL 310/2019 - DISPÕE SOBRE O DIREITO AO 
CANCELAMENTO DA MULTA CONTRATUAL POR 
“FIDELIDADE” ÀS OPERADORAS DE TELEFONIA, 
QUANDO DA PERDA DO TRABALHO OU 
EMPREGO DO CONSUMIDOR. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO.  
 
19-PL 430/2019 - OBRIGA AS EMPRESAS 
CONCESSIONÁRIAS E PERMISSIONÁRIAS DE 
TRANSPORTE PÚBLICO INTERMUNICIPAL À 
INSTALAÇÃO DE AVISO SONORO INFORMANDO 
SOBRE PARADAS EM PONTOS DE ÔNIBUS DE 
GRANDE CIRCULAÇÃO NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. DE AUTORIA DO DEPUTADO CAPITÃO 
ASSUMÇÃO.  
 
20-PL 831/2019 - DETERMINA QUE AS 
EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇO 
INFORMEM AOS CONSUMIDORES DADOS DO(S) 
FUNCIONÁRIO(S) QUE IRÃO A SUAS 
RESIDÊNCIAS, OU SEDES, EXECUTAR OS 
SERVIÇOS. DE AUTORIA DA DEPUTADA JANETE 
DE SÁ.  
 
21-PL 93/2019 - DISPÕE SOBRE A OBRIGAÇÃO 
DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS DE 

TV A CABO, TELEFONIA MÓVEL E FIXA, 
INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, 
ADMINISTRADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO, 
PROVEDORES DE INTERNET, OU QUAISQUER 
OUTRAS QUE COMERCIALIZEM SERVIÇOS DE 
NATUREZA CONTÍNUA E PERIÓDICA, A 
DISPONIBILIZAR SERVIÇO DE ATENDIMENTO 
TELEFÔNICO GRATUITO, ATRAVÉS DO PREFIXO 
0800, BEM COMO DISPÕE SOBRE O TEMPO 
MÁXIMO DE ATENDIMENTO QUE NÃO DEVERÁ 
ULTRAPASSAR 30 MINUTOS, INCLUÍDO O 
TEMPO DE EVENTUAL ESPERA, SOB PENA DE 
MULTA. DE AUTORIA DO DEPUTADO CARLOS 
VON.  
 
22-PL 754/2019 - DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO 
DE EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA FIXA 
ADAPTADOS ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 
VISUAL, AUDITIVA OU DE FALA, NOS 
ESTABELECIMENTOS DE GRANDE CIRCULAÇÃO 
DE PÚBLICO, NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E 
DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO DELEGADO LORENZO PAZOLINI.  
 
23-PL 216/2020 - FICAM AS EDIFICAÇÕES 
RESIDENCIAIS E EMPRESARIAIS OBRIGADAS A 
DISPONIBILIZAR ÁLCOOL EM GEL 70% DENTRO 
DOS ELEVADORES PARA HIGIENIZAÇÃO DAS 
MÃOS DOS USUÁRIOS, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO.  
 
24-PL 141/2020 - OBRIGA OS FORNECEDORES 
DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FORMA CONTÍNUA 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO A CONCEDER, 
A SEUS CLIENTES PREEXISTENTES, OS MESMOS 
BENEFÍCIOS DE PROMOÇÕES POSTERIORMENTE 
REALIZADAS. DE AUTORIA DO DEPUTADO 
DELEGADO LORENZO PAZOLINI.  
 
25-PL 24/2020 - DISPÕE SOBRE PROIBIÇÃO DA 
CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO 
REPASSAR A COBRANÇA DO FURTO DE ENERGIA 
AOS CONSUMIDORES, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. DE AUTORIA DO DEPUTADO 
CAPITÃO ASSUMÇÃO. 
 
26-PL 157/2019 - DISPÕE SOBRE A PRIORIDADE 
NA MARCAÇÃO DE CONSULTAS 
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DERMATOLÓGICAS E PSICOLÓGICAS ÀS PESSOAS 
COM VITILIGO NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
DE AUTORIA DO DEPUTADO CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
 
27- PL 58/2020 - FICA ESTABELECIDO 
PENALIDADES ÀS OPERADORAS DE PLANO DE 
SAÚDE, HOSPITAIS, MATERNIDADES, PRONTO 
SOCORRO, PRONTO ATENDIMENTO E 
CONGÊNERES QUE NÃO CUMPRIREM COM O 
PRAZO DE 24H DE CARÊNCIA NOS CASOS DE 
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA, NO ÂMBITO DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. DE AUTORIA DO 
DEPUTADO CAPITÃO ASSUMÇÃO 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Itens:  
 
- CONVIDADOS:  
 
1- Rodrigo Vaccari, Subsecretário de 
Infraestrutura Rural/SEAG, que apresentara o 
funcionamento do programa Energia + 
Produtiva. 
 
2- Kátia Muniz Côco - Diretora de Saneamento 
Básico e Infraestrutura Viária da ARSP – Agência 
de Regulação de Serviços Públicos do Espírito 
Santo, que apresentara a “Nova Tarifa Social – 
Água e Esgoto da Cesan.” 
 
3- PL 921/2019, de autoria do deputado Marcos 
Garcia, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
sítios de venda na internet fornecerem 
informações prévias sobre a quantidade de 
ingressos ofertados em cada lote e o período de 
sua disponibilidade e dá outras providências; 
Relator: Dep. Delegado Danilo Baiense 

4- PL 241/2019, de autoria do deputado Marcos 
Garcia, que obriga os estabelecimentos do 
estado do Espírito Santo que comercializam 
bicicletas ou ciclos a fornecer documentação 
que especifica ao consumidor; Relator: Dep. 
Delegado Danilo Baiense 
 
5- PL 326/2019, de autoria da Deputada Iriny 
Lopes, que regulamenta a substituição de 
medidores de consumo de energia elétrica nas 
UCs (unidades de consumo) em residências, 
pontos comerciais, industriais, entidades da 
sociedade civil, igrejas, sindicatos e afins. 
Relator: Dep. Delegado Danilo Baiense 
 
3 – COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 
 
Pauta atualizada no dia 30/09/21, às 10h 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 

 

PRESIDENTE: Deputado CARLOS VON 
VICE-PRESIDENTE: Deputado TORINO 
MARQUES 
REUNIÃO: 5ª Reunião Ordinária  
LOCAL: Plenário Deputada Judith Leão Castello 
Ribeiro 
DATA: 04/10/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11 horas 
 

PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS RELATORES: 
Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

Expediente lido e devolvo a palavra a Vossa 
Excelência 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem 
 

3 – COMUNICAÇÕES:  
 

Presença do Senhor Alexandre Goes Batalha 
que abordará o tema A Onda da 
Sustentabilidade. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E POLÍTICA SOBRE DROGAS 

 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
REUNIÃO: 10ª Reunião Ordinária  
DATA: 06.10.2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 14:00 horas  
LOCAL: Híbrida – Plenário Dirceu Cardoso e via 
Plataforma Webex Meet 

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 260/2019 – Análise de 
Mérito 
Autora: Deputada Iriny Lopes 

Ementa: “Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulher”. 
Relator: Deputado Torino Marques 
Prazo do Relator: 20.10.2021 
Prazo da Comissão: 27.10.2021 
 

PROJETO DE LEI Nº 480/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Doutor Hércules 
Ementa: “Estabelece a obrigatoriedade da 
oferta de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive visual ou com mobilidade reduzida em 
Parques Públicos do Estado”. 
Relator: Deputado Carlos Von 
Prazo do Relator: 20.10.2021 
Prazo da Comissão: 27.10.2021 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

PROJETO DE LEI Nº 447/2019 – Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Gandini 
Ementa: “Altera a Lei nº 9.615, de 05 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. 
Relator: Deputado Torino Marques 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
 

Tema: “EXIGÊNCIAS DO COMPROVANTE DE 
VACINAÇÃO DO IMUNIZANTE DA COVID-19 
PARA MATRÍCULA E REMATRÍCULA NO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO”. 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 
 

CONVIDADO(S): 
 

 JOSÉ RENATO CASAGRANDE – 
Governador do Estado do Espírito Santo; 
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 NÉSIO FERNANDES – Secretária de Saúde 
do Estado do Espírito Santo; 
 

 VITOR DE ANGELO – Secretário de 
Educação do Estado do Espírito Santo; 
 

 DR. LEONARDO LESSA – Presidente da 
Associação Médica do Espírito Santo;  
 

 DR. FABRÍCIO OTÁVIO GABURRO 
TEIXEIRA – Presidente do Conselho Regional de 
Medicina do Estado do Espírito Santo; 
 

 DR. FERNANDO DILEN – Mestre em 
História Social das Relações Políticas pela UFES, 
Especialista em Direito Constitucional pela UFES, 
Procurador da Câmara Municipal da Serra, 
Conselheiro e Presidente da Comissão Estadual 
de Direitos Políticos e Eleitoral da OAB ES e 
Advogado;  
 

 DRA. CLENIR AVANZA - Advogada 
Sanitarista, Mestre em Politicas Públicas de 
Saúde, Especialista em Direito Público, Direito 
Médico e Terceiro Setor. Membro da Comissão 
de Direito Médico e Saúde do Conselho Federal 
da OAB; 
 

 DR. TÁLIB MOYSÉS MOUSSALLEM – 
Médico Infectologista; 
 
A Comissão realizará Reunião Ordinária no dia 
20 de Outubro do corrente (quarta-feira), às 
14h, às 14h00min, de forma híbrida, presencial 
no “Plenário Dirceu Cardoso” e virtual, via 
Plataforma Webex Meet. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1506 
 

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 14740/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 261/2021, resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora SABRINA 
NASCIMENTO DE FREITAS, matrícula 210466, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de setembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1507 

 

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 14411/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 260/2021, resolve:  

 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
IZANILDO SABINO, matrícula 209795, ocupante 
do cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de setembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1508 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1396, 
publicado em 01/09/2021, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, à 
servidora IZABELLA SOSSAI ALTOE, matrícula nº 
206887-05, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de setembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1509 

 
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, à servidora 
LUDMILLA SILVA PALMEIRA FARIAS, matrícula 
nº 209692-01, ocupante do cargo em comissão 
de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, 
indicado pelo Deputado Adilson Espindula, 

conforme processo administrativo nº 
211797/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 30 
de setembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

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

 

PORTARIA Nº 756 
 

EDITAL Nº 001/2021 
PROMOÇÃO POR SELEÇÃO - CICLO 2021 

CARREIRA DE CONSULTOR PARLAMENTAR 
TEMÁTICO 

 
A SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO – SGP/ALES, considerando as 
disposições contidas na Resolução nº 
3.418/2013, alterada pelas Resoluções nº 
3.499/2013, 4.058/2015, 5.128/2017 e 
6.874/2020, torna pública a realização de 
Promoção por Seleção - Ciclo 2021, para os 
servidores da carreira de Consultor Parlamentar 
Temático, mediante as condições estabelecidas 
neste Edital. 
 
1. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 
1.1. A promoção é o instituto de 
desenvolvimento funcional do servidor titular 
de cargo efetivo organizado exclusivamente em 
classes. 
1.2. A promoção será realizada mediante as 
condições estabelecidas neste Edital e 
dependerá da participação do servidor, por 
meio de inscrição voluntária. 
1.3. Os servidores aptos a concorrerem à 
Promoção por Seleção - Ciclo 2021 – são os 
constantes no Anexo Único deste Edital. 
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1.4. Deverão ser observados todos os casos de 
impedimento de participação na promoção por 
seleção. 
 

2. DOS REQUISITOS 
2.1. Para concorrer à promoção por seleção o 
servidor deverá preencher os seguintes 
requisitos: 
2.1.1. Permanecer na classe inferior a que 
concorre pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos 
de efetivo exercício, nos termos do art. 166 da 
Lei Complementar nº 46/1994. 
2.1.2. Ter 05 (cinco) avaliações de desempenho 
individual válidas, observado o disposto no art. 
38 da Resolução nº 3.418/2013. 
2.1.3. Para os servidores públicos em mandato 
classista no interstício promocional, serão 
exigidas no mínimo 02 (duas) avaliações de 
desempenho válidas, nos termos do § 1º do art. 
35 da Resolução nº 3.418/2013. 
2.2. Não poderá concorrer à promoção por 
seleção o servidor que estiver afastado de seu 
cargo, até a homologação do resultado final, em 
virtude de: 
2.2.1. penalidade disciplinar prevista no Regime 
Jurídico Único dos Servidores Públicos Civis do 
Estado do Espírito Santo – Lei Complementar nº 
46/1994; 
2.2.2. licença para trato de interesses 
particulares; 
2.2.3. prisão, mediante sentença transitada em 
julgado; 
2.2.4. afastamento para atividade fora do Poder 
Legislativo Estadual; 
2.2.5. afastamento para exercício de mandato 
eletivo, nos termos do art. 38 da Constituição da 
República Federativa do Brasil. 
 

3. DAS VAGAS 
3.1. O orçamento disponível para a promoção 
por seleção é de 2,5% (dois e meio por cento) 
sobre a verba utilizada para remunerar o 
conjunto dos servidores ativos da carreira 
submetida ao processo, garantindo no mínimo a 
promoção de 50% (cinquenta por cento) dos 
servidores aptos. 
3.2. Após o cálculo do percentual 2,5% (dois e 
meio por cento) e de 50% (cinquenta por cento) 
dos servidores aptos, será utilizado o critério 
que representar o maior número de vagas. 

4. DOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
4.1. Para a pontuação na promoção por seleção 
serão considerados os critérios abaixo: 
4.1.1. avaliação de desempenho individual; 
4.1.2. participação em atividade de capacitação 
e qualificação profissional; 
4.1.3. atuação não remunerada em comissão, 
comitê ou conselho; 
4.1.4. atuação não remunerada na gestão e 
fiscalização de contratos. 
4.2. Avaliação de Desempenho Individual. 
4.2.1. Para o processo de promoção por seleção 
será considerada a média aritmética das 05 
(cinco) últimas avaliações de desempenho 
válidas, realizadas no interstício promocional. 
4.3. Atividades de capacitação e qualificação 
profissional. 
4.3.1. Será considerada a participação em 
atividade de capacitação e qualificação 
profissional, desde que atenda os seguintes 
critérios: 
4.3.1.1. os cursos de longa duração, com mais 
de 360 (trezentas e sessenta) horas, regulares 
na forma da lei, que tenham correlação com as 
áreas de interesse do Poder Legislativo ou com a 
área de atuação do servidor. 
4.3.1.2. as capacitações e qualificações de curta 
duração, de pelo menos 08 (oito) horas, 
validadas quanto ao reconhecimento pelo 
mercado e quanto à correlação com as áreas de 
interesse do Poder Legislativo ou com a área de 
atuação do servidor. 
4.3.1.3. as capacitações e qualificações de curta 
duração, oferecidas pela Escola do Legislativo 
Antônio José Miguel Feu Rosa, validadas quanto 
à correlação com as áreas de interesse do Poder 
Legislativo. 
4.3.2. O limite máximo para a soma da 
pontuação em capacitação e qualificação é de 
100 (cem) pontos por interstício promocional. 
4.3.3.  Somente serão pontuados os 
comprovantes de aprovação ou realização de 
cursos datados no período abrangido pelo 
interstício promocional. 
4.3.3.1. Os cursos acadêmicos realizados pelo 
servidor antes da vigência da Resolução nº 
3.418/2013 serão considerados somente na 1ª 
(primeira) promoção por seleção, e desde que 
apresente correlação com as áreas de interesse 
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do Poder Legislativo ou com a área de atuação 
do servidor, e desde que também o título não 
tenha sido utilizado para fins de evolução na 
carreira ou para a obtenção do benefício de 
incentivo educacional, de que trata a Lei nº 
8.950/2008. 
4.3.4. A pontuação das capacitações e 
qualificações de curta duração está limitada à 
realização de 160 (cento e sessenta) horas por 
ano. 
4.3.5. A pontuação a ser considerada para fins 
de capacitação e qualificação profissional é a 
constante da tabela abaixo: 
 

Curso adicional ao 
apresentado no ingresso 

Comprovante Pontuação 

Graduação – Licenciatura ou 
Tecnólogo. 

Diploma de 
Licenciatura ou 
Tecnólogo. 

20 pontos. 

Graduação – Bacharelado. 
Diploma de 
Bacharelado. 

40 pontos. 

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

Certificado de 
conclusão. 

30 pontos. 

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

Certificado de 
conclusão. 

30 pontos. 

Pós-graduação strictu sensu 
(Mestrado Profissional, 
Mestrado, Doutorado ou Pós-
Doutorado). 

Diploma. 60 pontos. 

Capacitações e qualificações 
de curta duração. 

Certificado de 
realização. 

0,1 ponto por 
hora. 

 

 
4.4. Atuação não remunerada em comissão, 
comitê ou conselho. 
4.4.1. Será considerada no processo de 
promoção por seleção a atuação não 
remunerada em comissão, comitê ou conselho, 
que tenha sido normatizada por Lei, Resolução 
ou Ato da Mesa Diretora. 
4.4.2. O limite máximo para a soma da 
pontuação em atuação não remunerada em 
comissão, comitê ou conselho é de 100 (cem) 
pontos por interstício promocional, sendo 
limitado a 20 (vinte) pontos, no máximo, por 
ano. 
4.4.3. Somente será considerada a atuação não 
remunerada desempenhada durante o 
interstício promocional. 
4.4.4. Somente será pontuada a atuação que 
esteja devidamente certificada pela Secretaria 
de Gestão de Pessoas. 
4.4.5. A pontuação a ser considerada para fins 
de atuação não remunerada em comissão, 

comitê ou conselho é a constante da tabela 
abaixo: 
 

Temporalidade 
do Grupo de 

trabalho 

Papel no 
grupo 

Pontuação 

Permanente 
Titular 

1,65 ponto a cada mês de 
participação 

Suplente 0,5 ponto a cada mês de participação 

Não 
Permanente 

Titular 
1,65 ponto a cada mês de 

participação 

Suplente 0,5 ponto a cada mês de participação 

 
4.5. Atuação não remunerada em gestão e 
fiscalização de contrato. 
4.5.1. Serão consideradas no processo de 
promoção por seleção as atuações em gestão e 
fiscalização de contrato não remuneradas. 
4.5.2. O limite máximo para a soma da 
pontuação em atuação em gestão e fiscalização 
de contrato é de 100 (cem) pontos por 
interstício promocional, sendo limitado a 20 
(vinte) pontos, no máximo, por ano. 
4.5.3. Somente será considerada a gestão e 
fiscalização de contrato desempenhada durante 
o interstício promocional. 
4.5.4. Somente será pontuada a atuação em 
gestão e fiscalização de contrato que esteja 
devidamente certificada pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas. 
4.5.5. A pontuação a ser considerada para fins 
de atuação não remunerada em gestão e 
fiscalização de contrato é a constante da tabela 
abaixo: 
 

Duração do 
Contrato 

Papel Pontuação 

Igual ou 
superior a um 

ano 

Titular 
1,65 ponto a cada mês de 

gestão/fiscalização 

Suplente 
0,5 ponto a cada mês de 

gestão/fiscalização 

Inferior a um 
ano 

Titular 
1,65 ponto a cada mês de 

gestão/fiscalização 

Suplente 
0,5 ponto a cada mês de 

gestão/fiscalização 

 
5. DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO 
REFERENTE AOS CRITÉRIOS DE PONTUAÇÃO 
5.1. Para concorrer à Promoção por Seleção - 
Ciclo 2021, o servidor interessado que 
preencher os requisitos necessários à promoção 
deverá inscrever-se através do Formulário de 
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Inscrição para Promoção por Seleção – FIPS, 
disponível na Intranet do site oficial da ALES 
(www.al.es.gov.br). 
5.2. Junto ao formulário de inscrição o servidor 
apto a concorrer à promoção por seleção deverá 
apresentar toda a documentação necessária à 
avaliação dos requisitos de que tratam os itens 
2.1 e 4.1 deste Edital. 
5.3. Não serão conhecidos documentos 
entregues fora do prazo. 
5.4. O servidor que não figurar na lista de 
servidores aptos a concorrer à promoção por 
seleção, na forma do Anexo Único deste Edital, 
poderá apresentar o FIPS, comprovando o 
preenchimento dos requisitos necessários à 
promoção por seleção. 
 

6. DAS INSCRIÇÕES 
6.1. As inscrições dos candidatos à promoção 
por seleção serão recebidas pela Secretaria de 
Gestão de Pessoas, por meio da Coordenação 
do Grupo de Direitos e Vantagens, em até 15 
(quinze) dias úteis a contar da data de 
publicação deste Edital. 
6.2. A Secretaria de Gestão de Pessoas 
encaminhará os processos de promoção para a 
Comissão Permanente de Promoção – CPP em 
até 10 (dez) dias úteis do encerramento das 
inscrições para promoção por seleção. 
 

7. DO RESULTADO 
7.1. A pontuação para promoção por seleção 
será apurada segundo a fórmula: 

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

Sendo: 
Mp1 = Média aritmética das 05 (cinco) últimas 
avaliações de desempenho válidas; 
Tp1 = Total de pontos em capacitação e 
qualificação; 
Tp2 = Total de pontos em atuação não 
remunerada em comissão, comitê ou conselho; 
Tp3 = Total de pontos em gestão e fiscalização 
de contrato não vinculado a pagamento direto 
de gratificação; 
Tfp = Total final de pontos. 
7.2. Não será considerado número fracionado, 
arredondando-se para cima se o algarismo da 1ª 
(primeira) casa decimal for igual ou superior a 
05 (cinco). 

7.3. Após a apuração da promoção por seleção 
será publicado resultado preliminar contendo 
relação nominal de todos os servidores que 
concorreram no ciclo promocional, ordenados 
com os valores decrescentes das notas finais do 
processo de promoção, observados os critérios 
de desempate deste Edital. 
7.4. A CPP publicará o resultado preliminar no 
Diário do Poder Legislativo em até 10 (dez) dias 
úteis do recebimento dos respectivos processos 
de promoção por seleção. 
 

8. DOS CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
8.1. Para fins de desempate no processo de 
promoção por seleção serão apurados, 
sucessivamente: 
8.1.1. a maior média obtida nas avaliações de 
desempenho individual, no interstício 
promocional; 
8.1.2. a maior pontuação obtida em atividades 
de capacitação e qualificação profissional; 
8.1.3. a maior pontuação obtida em comissão, 
comitê e conselho não remunerado, no 
interstício promocional; 
8.1.4. a maior pontuação obtida em gestão e 
fiscalização de contrato não remunerado, no 
interstício promocional; 
8.1.5. o maior número de dias efetivamente 
trabalhados, nos termos do art. 166 da Lei 
Complementar nº 46/1994; 
8.1.6. o maior tempo de serviço na carreira. 
 

9. DOS RECURSOS 
9.1. O servidor poderá interpor recurso contra o 
resultado preliminar da promoção por seleção, 
no prazo de 15 (quinze) dias consecutivos, a 
contar da data de sua publicação no Diário do 
Poder Legislativo. 
9.2. O servidor deverá fazer o recurso por meio 
do formulário Recurso da Promoção por Seleção 
– RPS, disponível na Intranet do site oficial da 
ALES (www.al.es.gov.br). 
9.3. O recurso contra o resultado preliminar da 
promoção por seleção será dirigido à CPP e 
decidido pela Mesa Diretora da ALES, no prazo 
de até 15 (quinze) dias consecutivos, contados 
do seu recebimento, admitida apenas uma 
prorrogação por igual prazo, em face de 
circunstâncias excepcionais, devidamente 
justificadas. 
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9.4. A CPP poderá reconsiderar a sua decisão 
diante do recurso apresentado, em não o 
fazendo, encaminhará o recurso à Mesa 
Diretora no prazo de até 02 (dois) dias úteis. 
9.5. Não será conhecido o recurso interposto 
fora do prazo. 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
10.1. Os pontos referentes aos critérios 
promocionais serão computados no ano em que 
se implementar o direito, exceto o estabelecido 
no item 4.3.3.1. 
10.2. A pontuação final máxima da promoção 
por seleção é de 100 (cem) pontos por 
interstício promocional. 
10.3. A pontuação excedente ao limite anual 
estabelecido nos critérios de pontuação não 
será reaproveitada. 
10.4. Os prazos serão computados excluindo-se 
o dia do início e incluindo-se o dia do 
vencimento. 
10.5. Em qualquer caso, quando o 
procedimento regulamentado neste Edital 
suscitar controvérsia jurídica, o processo de 
promoção será analisado pela Procuradoria 
Geral da ALES, antes de ser submetido à análise 
da Mesa Diretora. 
10.6. A homologação do resultado final será 
feita por Ato da Mesa Diretora a ser publicado 
no Diário do Poder Legislativo, após a conclusão 
do processo de promoção por seleção. 

 
Vitória/ES, 01 de outubro de 2021. 

 
CÉSAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
ANEXO ÚNICO 

Servidores aptos a concorrerem à Promoção por 
Seleção - Ciclo 2021, conforme item 1.3 deste 

Edital 

 

Cargo Matrícula Servidor 
Classe 
Atual 

Consultor 
Parlamentar 

Temático 
207140 Iedo Brunoro II 

Consultor 
Parlamentar 

Temático 
207157 Mirian Caliman II 

PORTARIA Nº 757 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor EDUARDO DA SILVA MIRANDA, 
matricula 209802, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 04 (Quatro)dias, com início 
em 20/09/2021 e final em 23/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 758 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora EVANIA MARIA RODRIGUES ROCHA, 
matricula 203185, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 24/09/2021 e final em 24/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 759 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor ROBERTO COCO DE VARGAS, matricula 
207536, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Tres)dias, com início em 
27/09/2021 e final em 29/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 760 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora GIRLANE ALVES BALDAN BALARINE, 
matricula 208967, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 27/09/2021 e final em 27/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 761 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora SELMA BERGER DE MELO, matricula 
201487, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 08 (Oito) dias, com início em 
18/09/2021 e final em 25/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 762 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora SELMA BERGER DE MELO, matricula 
201487, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início em 
27/09/2021 e final em 29/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 763 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor JOAO BATISTA ALVES, matricula 16594, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 15 
(Quinze)dias, com início em 11/08/2021 e final 
em 25/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 764 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor JOAO BATISTA ALVES, matricula 16594, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 07 
(Sete)dias, com início em 02/08/2021 e final em 
08/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 765 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MARIA JOSE MARIANI , matricula 
201158, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 04 (Quatro) dias, com início em 
28/09/2021 e final em 01/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 766 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor NILSON MATOZINHOS DOS ANJOS, 
matricula 210258, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres)dias, com início 
em 22/09/2021 e final em 24/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 767 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora RAYSA ARIDI MOURA, matricula 
208310, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
16/09/2021 e final em 16/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 768 

 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor 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 27/09/2021 e final em 27/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 769 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor ALAN LÍRIO DE MORAES, matricula 
207759, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum)dia, com início em 
27/09/2021 e final em 27/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 770 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora JADE DE SOUZA SODRÉ, matricula 
210253, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início em 
14/09/2021 e final em 16/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 771 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ESTHER ROCHA TRISTÃO, matricula 
208438, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em 
27/09/2021 e final em 28/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 772 

 

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

 

RESOLVEM, considerar 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 02 (Dois) 
dias, com início em 27/09/2021 e final em 
28/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
29 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 048/2021 

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 
021/2021 E ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 

018/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 048/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: ZELLAR EIRELI - ME 
 
CNPJ: 19.739.122/0001-22 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 
 
OBJETO: Fornecimento e instalação de drywall. 
 
VALOR: R$ 9.509,55 (nove mil, quinhentos e 
nove reais e cinquenta e cinco centavos) 
 
PROCESSO: 210619 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO CONTRATO N° 015/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
61 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a celebração do Contrato, 
conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: TRIBUNA PUBLICIDADE LTDA. 
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OBJETO: Contratação de empresa para 
fornecimento de 80 (oitenta) assinaturas do 
Jornal “A Tribuna”, na forma impressa e 
eletrônica. 
 
VALOR: O valor do presente Contrato é de R$ 
55.513,60 (cinquenta e cinco mil, quinhentos e 
treze reais e sessenta centavos). 
 
PRAZO: A vigência do contrato será de 12 (doze) 
meses, a contar do dia 13 de setembro de 2021. 

 
PROCESSO: 211024. 

ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 

ATIVIDADE: 2001. 
 

GESTOR DO CONTRATO: RITA DE CASSIA 
BRAGGIO BODART. 
 

MATRÍCULA: 035716. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
28 de setembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 01.10.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Entenda o manejo sustentável de florestas naturais, saiba como 
fazer e quais os benefícios dessa técnica 

00h45 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do Centro 
de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de Educação 
(Cape) do Ministério Público Estadual explica como se dá o trabalho 
no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa 
ou postergação de escolas em fazer a matrícula do aluno com 
deficiência.  

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião Ordinária Híbrida   Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

03h05 Reunião Híbrida da Frente 
Parlamentar 

Defesa da Saúde Mental 

04h45 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV Saiba a importância da conservação da biodiversidade para a 
ciência. Conheça também o trabalho da Embrapa na preservação 
dos recursos genéticos brasileiros 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Direitos humanos 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Assistência Social  

10h50 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Justiça 

12h00 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em ciências 
Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia do Ensino 
Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado pastor 
Marcos Mansur é o convidado do "com a palavra".  O parlamentar,  
que tem a experiência de dois mandatos de vereador e três de 
deputado estadual, fala sobre agricultura familiar, igualdade racial, 
cooperativismo, dentre outros assuntos.  

12h30 Conta pra Gente A alta dos preços e da inflação é tema do Programa Conta pra 
Gente. O doutor em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, 
explica porque a inflação influencia tanto nosso poder de compra. 

13h00 Dedo de Prosa Guananira é último livro de crônicas de Bernadette Lyra. Os textos 
traçam uma cartografia memorial e afetiva da Ilha do Mel, a cidade 
de Vitória. Com uma carreira consolidada na literatura, Bernadette 
não esconde a paixão pelo Espírito Santo, personagem importante 
de vários dos seus livros. 

13h30 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga instituições a 
comunicarem gravidez de adolescentes. Na zona rural do Ceará, 
agentes de saúde driblam barreiras para vacinar idosos contra a 
Covid-19. Investigações indicam que parte das queimadas de 2020, 
no Pantanal e na Amazônia, foi criminosa. Em Santa Catarina, Lei 
determina plantação de agroflorestas. E ainda, bicicletário modelo é 
construído para a população em São Paulo 

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

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Tribunal de Contas do ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em ciências 
Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia do Ensino 
Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado pastor 
Marcos Mansur é o convidado do "com a palavra".  O parlamentar,  
que tem a experiência de dois mandatos de vereador e três de 
deputado estadual, fala sobre agricultura familiar, igualdade racial, 
cooperativismo, dentre outros assuntos.  

18h30 Dedo de Prosa Guananira é último livro de crônicas de Bernadette Lyra. Os textos 
traçam uma cartografia memorial e afetiva da Ilha do Mel, a cidade 
de Vitória. Com uma carreira consolidada na literatura, Bernadette 
não esconde a paixão pelo Espírito Santo, personagem importante 
de vários dos seus livros. 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 
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19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores nós vamos falar sobre o 
“Hambúrguer”. Basicamente feito de uma massa de carne moída 
colocada no meio do pão, é uma ideia simples, mas irresistível. 
Falamos da história do hambúrguer, das novas exigências dos 
clientes e do “gourmet”. Você vai se deliciar! 

20h00 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga instituições a 
comunicarem gravidez de adolescentes. Na zona rural do Ceará, 
agentes de saúde driblam barreiras para vacinar idosos contra a 
Covid-19. Investigações indicam que parte das queimadas de 2020, 
no Pantanal e na Amazônia, foi criminosa. Em Santa Catarina, Lei 
determina plantação de agroflorestas. E ainda, bicicletário modelo é 
construído para a população em São Paulo 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Direitos humanos 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: O Livro Eletrônico 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Natural de Cachoeiro de Itapemirim, 59 anos, formado em ciências 
Agrícolas e em Teologia, pós-graduado em Metodologia do Ensino 
Superior e mestre em Ciências da Educação, Deputado pastor 
Marcos Mansur é o convidado do "com a palavra".  O parlamentar,  
que tem a experiência de dois mandatos de vereador e três de 
deputado estadual, fala sobre agricultura familiar, igualdade racial, 
cooperativismo, dentre outros assuntos.  

22h45 Conta pra Gente A alta dos preços e da inflação é tema do Programa Conta pra 
Gente. O doutor em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, 
explica porque a inflação influencia tanto nosso poder de compra. 

23h15 Dedo de Prosa Guananira é último livro de crônicas de Bernadette Lyra. Os textos 
traçam uma cartografia memorial e afetiva da Ilha do Mel, a cidade 
de Vitória. Com uma carreira consolidada na literatura, Bernadette 
não esconde a paixão pelo Espírito Santo, personagem importante 
de vários dos seus livros. 

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores nós vamos falar sobre o 
“Hambúrguer”. Basicamente feito de uma massa de carne moída 
colocada no meio do pão, é uma ideia simples, mas irresistível. 
Falamos da história do hambúrguer, das novas exigências dos 
clientes e do “gourmet”. Você vai se deliciar! 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

 

• SÁBADO - 02.10.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Saiba a importância da conservação da biodiversidade para a 
ciência. Conheça também o trabalho da Embrapa na preservação 
dos recursos genéticos brasileiros 

00h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Assistência Social  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 01 de outubro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 35 

03h35 Seminário Sobre Dia Mundial da 
Segurança do Paciente  

Cuidado Materno e Neonatal Seguro 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça sobre a prática de compostagem e a técnica de 
biorreatores desenvolvidos pela Embrapa Solos. 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

09h00 Reunião Extraordinária Híbrida  Comissão de Agricultura 

10h50 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Turismo  

12h00 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez 
sobre comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do 
Espírito Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da 
vinda para o Brasil desse povo que come muito bem. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas 
de como manter o orçamento equilibrado 

13h00 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O 
historiador é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de 
uma série sobre uma região descrita na era colonial como Sertão do 
Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

13h30 Parlamento Brasil Veja no programa dessa semana: 45 mil crianças e adolescentes 
perderam os pais na pandemia do Covid-19.  Assembleia Legislativa 
do ES arrecada toneladas de alimentos na campanha “A fome não 
espera”. Pesquisadores brasileiros testam a casca do camarão em 
máscara, para eliminar o Coronavírus. Em Santa Catarina, Projeto 
de Lei proíbe a corrida de cahorro. E uma reportagem especial 
mostra o cabelo afro como símbolo de luta e resistência 

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

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

16h25 Reunião Extraordinária  Comissão de Agricultura e de Cooperativismo 

18h00 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias alternativas. 

18h30 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O 
historiador é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de 
uma série sobre uma região descrita na era colonial como Sertão do 
Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

19h00 Sessão Solene: 181 Anos da 
Banda de Música da PM do ES  

Com Entrega da Comenda de Mérito "Maurício de Oliveira" 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Entre demografia e antropologia – 
povos indígenas no Brasil 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

22h45 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas 
de como manter o orçamento equilibrado 

23h15 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar um 
pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O 
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historiador é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro de 
uma série sobre uma região descrita na era colonial como Sertão do 
Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

23h45 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez 
sobre comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do 
Espírito Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da 
vinda para o Brasil desse povo que come muito bem. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

• DOMINGO - 03.10.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça sobre a prática de  compostagem e a técnica de 
biorreatores desenvolvidos pela Embrapa Solos. 

00h45 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a 
atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos 
Direitos do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de 
execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos 
do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das 
relações de consumo com o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, dentre outros assuntos. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério público Federal 

01h45 Reunião Extraordinária Híbrida  Comissão de Agricultura 

03h40 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Turismo  

05h00 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

06h20 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça mais sobre a produção de biofertilizantes a partir de 
dejetos da atividade pecuária. Veja também como as mulheres 
estão se destacando na pecuária de leite. 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Fertilização In Vitro 

08h00 Panorama Telejornal de Sexta-Feira 

08h30 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar 
a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 
humanização do parto como resposta as estas queixas. A 
reportagem foi dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos 
falar sobre a preparação das gestantes para um parto humanizado, 
o papel das doulas e a ajuda que outros acompanhantes podem dar. 
Em toda a reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, 
da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir 
profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria 
Angélica Belônia. 

09h00 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Saúde 

10h05 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Assistência Social  

12h00 Sabores Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com 
um mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na 
Cidade do México. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento 
doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 
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13h00 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta 

13h30 Parlamento Brasil Para ajudar no combate à violência contra a mulher, no Ceará foi 
criado o ZapDelas. No Mato Grosso, projeto itinerante leva 
castração aos animais. No Amazonas, segurança para as 
embarcações é tema de debate. E na Câmara dos Deputados, os 
desafios da luta LGBTQIA+ é tema de seminário 

14h00 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar 
a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 
humanização do parto como resposta as estas queixas. A 
reportagem foi dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos 
falar sobre a preparação das gestantes para um parto humanizado, 
o papel das doulas e a ajuda que outros acompanhantes podem dar. 
Em toda a reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, 
da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir 
profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria 
Angélica Belônia. 

14h30 Panorama Telejornal de Sexta-Feira 

15h00 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Meio Ambiente 

16h45 Reunião Ordinária Híbrida   Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

18h00 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar 
a violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 
humanização do parto como resposta as estas queixas. A 
reportagem foi dividida em duas partes. Nesta segunda, nós vamos 
falar sobre a preparação das gestantes para um parto humanizado, 
o papel das doulas e a ajuda que outros acompanhantes podem dar. 
Em toda a reportagem, você vai conhecer a história da Ana Paula, 
da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e também ouvir 
profissionais como a doula Letícia Rios e a médica obstetra Maria 
Angélica Belônia. 

18h30 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta 

19h00 Sessão Solene  470 Anos Catedral Metropolitana de Vitória  

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Fertilização In Vitro 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate  a obra de Hilda Hilst 

22h00 Panorama Telejornal de Sexta-Feira 

22h15 Som da Terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento 
doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 

23h15 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta 

23h45 Sabores Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre comida 
mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, conversamos com 
um mexicano que vive aqui, e também demos uma passada na 
Cidade do México. 

 

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 

 

QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA 
(VIRTUAL E PRESENCIAL) DA COMISSÃO DE 
AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE 
AQUICULTURA E PESCA, DE ABASTECIMENTO E 
DE REFORMA AGRÁRIA E SEGUNDA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E 
PRESENCIAL) DA COMISSÃO DE 
COOPERATIVISMO, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 28 DE 
SETEMBRO DE 2021. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Havendo quorum legal, eu declaro 
aberta a reunião da Comissão de Agricultura, de 
Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de 
Abastecimento e de Reforma Agrária, que 
fazemos em conjunto com a Comissão do 
Cooperativismo, da terceira sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura. 
 Nós temos aqui o quorum legal tanto da 
Comissão de Cooperativismo como da de 
Agricultura para estarmos fazendo essa reunião. 
Nós vamos estar dispensando a leitura da ata da 
reunião anterior. Tendo em vista ser uma 
reunião conjunta, não há necessidade de estar 
tratando apenas de questões da Comissão de 
Agricultura. E não vamos tratar das questões 
sobrestadas ou matérias distribuídas e vamos 
entrar diretamente na Ordem do Dia.  

Primeiramente, eu quero agradecer aos 
meus colegas, deputado Emílio Mameri, da 
Comissão de Agricultura; Torino Marques, que 
também se encontra presente conosco; 
deputado Marcos Garcia, também da 
Agricultura e que também compõe a Comissão 
de Cooperativismo; e na pessoa de seu 
presidente, deputado Pr. Mansur, que preside a 
Comissão de Cooperativismo, junto comigo na 
suplência e o deputado Marcos Garcia. Ou seja, 
as duas comissões têm número de deputados 
suficientes para poderem estar tratando das 
questões que abordaremos aqui.  

Nós temos presente nesta manhã e 
como convidado o senhor Creiciano Garcia, que 

é analista de monitoramento do Sistema OCB do 
Espírito Santo, que eu gostaria de convidá-lo 
para poder junto conosco fazer parte da Mesa, 
aplaudindo o mesmo.  

 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 

Também gostaria de saber se o 
Washington, da Cooper Fruit, já chegou. Ele 
estava estacionando o carro, nós aguardamos, 
que também é um dos nossos palestrantes. 
Também se encontram presentes, está no 
plenário virtual o nosso querido amigo, 
superintendente da OCB-ES, o senhor Carlos 
André Santos de Oliveira. Obrigada, Carlos 
André, você já vai falar, que eu sei que você tem 
um outro compromisso. O doutor Júlio, que é 
presidente da Federação de Agricultura do 
Estado do Espírito Santo, que também está no 
plenário virtual; Pedro Vill, que é da Cooperativa 
de Agricultura Familiar de Afonso Cláudio, 
também é um grande companheiro que está no 
plenário virtual; também se encontra no 
plenário virtual, salvo engano, o deputado Luiz 
Durão. Estava aqui no quadro, daqui a 
pouquinho aparece de novo. Temos também 
presentes: Rafael Vicente Leite, coordenador de 
acompanhamento aos conselhos de escola e 
colegiado estudantil da Secretaria Municipal de 
Educação de Vitória. Cadê o Rafael? Obrigada, 
Rafael, pela presença. Ludmila Reis, 
nutricionista do corpo técnico da Secretaria 
Municipal de Educação de Vitória. Cadê a 
Ludmila? Obrigada, Ludmila. David Duarte 
Ribeiro, assessor de relações institucionais da 
OCB. Obrigada, David. Juliana Marques Linhares, 
assessora jurídica da OCB. Obrigada, Juliana. 
Renan Reis, estagiário de relações institucionais 
da OCB. Obrigada, Renan.  

Cadê o Washington? Convidamos 
também para fazer parte da Mesa meu querido 
amigo. Vou chamar de senhor, porque o rito 
manda. Somos jovens, mas senhor Washington 
Henrique Machado, presidente da Cooper Fruit, 
Cooperativa Agroindustrial de Garrafão. Senta 
aqui conosco, Washington, que também será 
um dos nossos convidados palestrantes. 

 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
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Bom, hoje nós vamos estar tratando do 
cooperativismo da agricultura familiar, 
avanços, perspectivas e desafios. 
 A agricultura familiar tem uma 
importância enorme para a economia 
capixaba e, segundo dados do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão – Incaper, setenta e cinco por cento 
das propriedades rurais do estado são 
familiares e são essenciais na oferta de 
alimentos com qualidade e diversidade. E uma 
das bases para fortalecer essa atividade é o 
sistema cooperativista.  
 O objetivo de nossa reunião de hoje é 
discutir o cenário atual do cooperativismo da 
agricultura familiar capixaba, destacando os 
últimos avanços e as principais dificuldades de 
quem atua na área. Por isso os colegas, o 
deputado Mansur, que é da Comissão de 
Cooperativismo, nos procurou para que a gente 
pudesse fazer essa reunião em conjunto, ele 
que trata, nesta Casa, do cooperativismo e nós 
que tratamos das questões gerais da agricultura 
no Espírito Santo. Então, estamos juntando 
forças para estarmos tratando dessa questão do 
cooperativismo da agricultura familiar, seus 
avanços e perspectivas e seus desafios. 
 Além de representantes de organizações 
das cooperativas brasileiras, que é a OCB-ES, 
estamos recebendo, também, dirigentes de 
cooperativas já em funcionamento e realizando 
uma grande gestão, como é o caso da 
Cooperativa Agroindustrial de Garrafão, a 
Cooper Fruit, fundada em 2011, em Santa Maria 
de Jetibá, que tem aqui na Mesa o Washington, 
que é um grande companheiro e que tem feito 
um belíssimo trabalho à frente daquela 
cooperativa. 
 Nós vamos passar a palavra agora para o 
deputado Marcos Mansur também fazer as suas 
considerações iniciais e, em seguida, vamos 
passar para os nossos palestrantes. Depois 
devolveremos a palavra para os deputados que 
compõem a Mesa. 
 Como o Carlão está com problema de 
horário, então, antes que os palestrantes falem, 
depois o deputado Mansur, nós vamos, Carlão, 
porque você é de Itaquari, e nós somos daquela 

confraria de Itaquari, eu vou te fazer essa 
gentileza, de você falar logo depois de Mansur. 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Deputada Janete, que preside esta reunião 
conjunta, nesta manhã, meus cumprimentos; 
meus cumprimentos aos meus pares que estão 
aqui, deputado Marcos Garcia, deputado Torino, 
deputado Emílio Mameri. É com grata satisfação 
que a gente recebe aqui também todos os 
senhores e senhoras, convidados e convidadas, 
para que a gente possa tratar deste 
importantíssimo tema, o qual nós respeitamos 
muito, que são as nossas cooperativas que 
apoiam e que trabalham com a agricultura 
familiar. 
 A agricultura familiar é o grande esteio, é 
a grande coluna de sustentação daquilo que nós 
temos na nossa mesa para comer. A deputada 
Janete acabou de mencionar agora há pouco na 
sua fala que, segundo o Incaper, setenta e cinco 
por cento das nossas propriedades no estado 
são pequenas propriedades. E, na verdade, isso 
se estende para o Brasil afora. Nós chegamos 
até a índices maiores em determinados locais, 
até a oitenta e noventa por cento em alguns 
lugares no Brasil. Mas, em média, entre setenta 
a setenta e cinco por cento da produção agrícola 
do Brasil passa pela agricultura familiar. Ou seja, 
é a agricultura familiar que produz, de fato e de 
verdade, para a gente comer, porque as grandes 
empresas, as grandes fazendas, as grandes 
propriedades, elas produzem para exportação. 
São importantes? Muito importantes, porque 
participam do PIB, participam da nossa 
produção de riqueza no país. Agora, para efeito 
de subsistência, de sobrevivência, nós devemos 
um carinho, uma atenção e um respeito muito 
grande à agricultura familiar. 
 E aí, tem outro ponto muito importante, 
que vale a pena a gente destacar aqui – para 
valorizar, inclusive, a nossa reunião, nesta 
manhã –: é exatamente que a agricultura 
familiar, como o próprio nome já diz, agrega a 
família; ela está consolidada sobre a família. 
Então, ela não terceiriza, ela não tem mão de 
obra contratada, ela não tem uma mão de obra 
periódica ou temporária. Não! Ali, a família está 
nem envolvida, está comprometida de cabeça, 
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de cabeça, nos trabalhos que ali são 
desenvolvidos naquela pequena propriedade, e 
que geram, embora seja uma pequena 
propriedade, um grande resultado para a nossa 
economia e para a nossa sobrevivência. Esse é 
um ponto. 
 Outro ponto importante, que vale a pena 
a gente destacar, é, aí sim, o trabalho que nós 
estamos fazendo aqui, deputada Janete e 
colegas deputados que estão comigo aqui a esta 
Mesa, é a importância de nós estarmos tendo 
um momento como este para a gente poder 
chamar a atenção para a valorização e para a 
importância que essas cooperativas têm, que 
essas pequenas propriedades têm, que esse 
tema tem.  

Por quê? Porque nós precisamos pensar 
em políticas agrícolas, precisamos pensar em 
medidas, em investimentos, em suportes que a 
gente possa estar criando, em nível 
governamental, para que essas famílias 
permaneçam produzindo, lá no campo, para 
nós. Porque não há nenhum interesse de que 
esse trabalho seja enfraquecido, pelo contrário, 
que ele seja fortalecido, valorizado e respeitado, 
cada vez mais.  

Por quê? Porque hoje eu passo, com 
muita tristeza – eu falo isso com tristeza –, 
quando a gente percorre dez quilômetros de 
estrada de chão, interior adentro do nosso 
estado do Espírito Santo, me dá uma tristeza 
quando eu vejo, no mínimo – no mínimo! –, 
dentro desse trecho de dez quilômetros, dez, 
quinze, vinte casinhas abandonadas, no meio do 
mato, no meio do nada.  

Por quê? Por que é triste? Porque são 
dez, são quinze, são vinte famílias que não 
tiveram condições, que não tiveram recursos 
para continuar trabalhando ali, para nós aqui na 
cidade, e eles vêm para a cidade – é o chamado 
êxodo rural –, aí, eles vêm para as cidades, na 
verdade, para as periferias das nossas cidades, 
aumentando, ainda mais, os problemas sociais 
que nós já temos nesses grandes centros aqui 
do estado do Espírito Santo e Brasil afora, que 
também não é diferente esse retrato e essa 
realidade. 
 Então, fica aqui o meu registro da 
importância desta reunião, deputada Janete, 

colegas deputados e entidades que estão aqui 
representadas, nesta manhã, para a gente 
começar a pensar de forma mais consistente.  
 A própria formatação da nossa reunião, 
hoje, aqui, é uma reunião conjunta. Isso 
demonstra que esta Casa, e que nós, 
politicamente, estamos querendo nos mobilizar. 
É a nossa boa vontade, é a nossa demonstração 
de que nós queremos participar com vocês de 
soluções, de alternativas e de demandas para 
atender às demandas e às necessidades, que a 
gente sabe que não são poucas, que são muitas 
no setor. 
 E aqui, eu quero fazer um destaque, uma 
menção, para fechar, da importância da OCB, 
desse trabalho aqui, na pessoa da turma que 
está aqui, do Creiciano; do próprio David; do 
Carlão, que vai falar agora do processo da OCB, 
para nos ajudar nesse trabalho, nos ajudar a 
pensar nessas sugestões e alternativas daquilo 
que a gente pode fazer, enquanto poder 
público, para estarmos incentivando, cada vez 
mais, levando políticas públicas, levando 
valorização, levando recursos, levando internet, 
levando estrada, levando condições, para que as 
nossas famílias possam continuar trabalhando 
na agricultura familiar.  

Por enquanto, são essas as minhas 
considerações. Obrigado, deputada Janete! 

 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, deputado! 
 Eu quero agradecer a presença de Marly 
Brandt Lahas, agricultora da Cooper Fruit. 
Obrigada, Marly! A Marly é uma grande 
produtora de morango. O pai dela esteve aqui 
com a gente, sendo homenageado. Uma família 
grande de produtores que são da Cooper Fruit. 
Daniel Zipel, que é agricultor também lá da 
Cooper Fruit; e Ademiro Schneider, que é 
presidente da cooperativa de Afonso Cláudio. 
Cadê o Ademiro? (Pausa)   

Obrigada, Ademiro! 
 Eu vou passar, agora, a palavra para 
Carlos André, porque ele está precisando sair. 
Ele está no plenário virtual. Com a palavra, 
Carlos André. (Pausa) 
 Carlos André? (Pausa)  
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 Nós estamos com um problema de que 
quem está no virtual não está nos ouvindo. É 
um problema técnico.  

Vou passar a palavra para o deputado 
Torino, porque ele também está com um 
problema de horário. Deputado Torino com a 
palavra, até a gente resolver este problema 
técnico, porque nós temos interesse de que 
quem está no virtual fale e que também ouça a 
palestra que vai ser aqui proferida pelo 
Creiciano e pelo companheiro da Garrafão Fruit, 
Washington. 
 Por gentileza. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Presidente, muito obrigado pelo direito de fala 
aqui nesta reunião do Cooperativismo e 
também da Agricultura; Cooperativismo, que 
tem o presidente deputado Marcos Mansur, e a 
deputada Janete de Sá, presidente da Comissão 
de Agricultura. Os dois fazem um excelente 
trabalho e essa união é muito importante.  

Eu falo sempre, em toda a minha vida, 
como comunicador, da área da comunicação, do 
rádio e da televisão, que não cheguei onde 
estou porque eu sou o cara, eu cheguei onde 
estou porque eu trabalhei com muita gente 
competente e boa pra caramba. Então, ninguém 
é nada sozinho; nós dependemos sempre de 
alguém, o tempo inteiro. Esta reunião do 
Cooperativismo e também da Agricultura é 
muito importante. 
 Eu quero agradecer a Deus por estar 
aqui, neste momento, representando a 
população capixaba; agradecer a presença das 
pessoas que vieram hoje aqui, o Creiciano 
Garcia, da OCB; o Washington Henrique, da 
Cooper Fruit; o Carlos André, da OCB; o Júlio 
Rocha, grande amigo, Júlio Rocha. Tenho um 
carinho especial pelo Júlio, que está 
virtualmente com a gente. Não sei nem se ele 
está ouvindo agora, mas sinta-se abraçado, 
querido amigo e queridos amigos que estou 
citando aqui. O Pedro Vill; o Rafael Vicente, da 
Secretaria de Educação. Aquele abraço, Rafael. 
Obrigado pela presença.  A Ludmila Reis; o 
David Duarte, da OCB; a Juliana Marques. Deve 
ser minha parente, né, Juliana? Cadê a Juliana? 
Juliana Marques, é Torino Marques, aí. Nem sei. 

Às vezes, é. O Renan; A Marly; o Daniel; o 
Ademiro.  

Já agradeci à presidente da Comissão de 
Agricultura, deputada Janete de Sá, uma 
querida amiga; ao Marcos Garcia, vice-
presidente da Comissão de Agricultura; ao 
Marcos Mansur, presidente da Comissão de 
Cooperativismo; ao deputado que está aqui ao 
meu lado direito, Emílio Mameri, um médico 
excelente; e a todos os que se encontram 
presentes. Eu acho que, se faltou alguém, me 
desculpe. 

Primeiramente, agora – segundo, né! –, 
eu gostaria de agradecer a oportunidade de 
participar desta reunião mista, promovida pela 
Comissão de Agricultura e Comissão de 
Cooperativismo, e parabenizar pela escolha do 
tema na defesa da agricultura familiar, tão 
importante para o desenvolvimento do estado 
do Espírito Santo.  

Quando o deputado Marcos Mansur 
falou, ali, há pouco, que, quando ele chega e vê 
algumas casas vazias no interior do estado, dá 
uma dor no coração danada, porque aquela casa 
poderia estar sendo preenchida por alguma 
família que deve ter ido embora por falta de 
investimento, falta de ajuda... E nós estamos 
aqui querendo ajudar, com certeza, todas essas 
famílias, pra que elas não saiam do campo. Sem 
vocês no campo, a cidade perece.  

Esta união das duas comissões já mostra 
a importância de mantermos um 
cooperativismo parlamentar na busca de 
proposições e medidas a serem implementadas, 
com certeza, para o engrandecimento dos 
diversos segmentos da sociedade civil 
organizada. 

Este tema de hoje, eu me sinto 
particularmente muito honrado em poder 
participar e também discutir ideias pelo 
cooperativismo da agricultura familiar. 
 Eu tenho acompanhado aqui, muito de 
perto, nas minhas andanças pelos setenta e oito 
municípios do estado, a vida e o dia a dia da 
agricultura familiar e vendo o crescimento desse 
segmento por meio não só da busca dos 
produtos de qualidade como também pela 
qualificação dos agricultores, mas temos que 
dar mais atenção, com certeza, aos agricultores. 
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 Estamos prontos, sim, para cooperar 
com vocês, ouvindo as perspectivas e desafios 
da agricultura familiar, em busca de avanços 
para esse glorioso segmento. Coloco o meu 
gabinete à disposição de todos vocês, é o 803, 
no que precisarem. E acredito que digo isso em 
nome de todos os deputados, dos meus colegas 
deputados que fazem parte desta reunião, e 
principalmente desta reunião mista, conjunta 
com a Comissão de Cooperativismo da terceira 
sessão legislativa ordinária, da décima nona 
legislatura. Muito obrigado.  

Eu tenho um compromisso agora. Vocês 
sabem que nós temos que andar muito e ver o 
problema cotidiano de cada um, mas eu me 
sinto agraciado. Vou estar no carro, ouvindo a 
comissão, assistindo também. E eu peço 
desculpas por eu ter que sair. Entendeu, 
presidente? Público que nos assiste, obrigado 
pela audiência. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, Torino. A gente compreende.  
 Já está resolvido o problema virtual? 
(Pausa) 
 Está resolvido.  

Com a palavra o nosso querido Carlos 
André, superintendente da OCB Espírito Santo. 
(Pausa) 
 O pessoal que está no plenário virtual 
está ouvindo? Acene com positivo se estiver 
ouvindo. (Pausa) 
 Carlos André se encontra presente? 
(Pausa) 
 Não estando presente, eu vou passar a 
palavra para o Creiciano poder falar sobre o 
tema Cooperativismo da Agricultura Familiar: 
avanços, perspectivas e desafios. Pode ir até à 
tribuna, Creiciano, para você fazer a sua 
palestra, meu querido. 
 Na medida em que o Carlos André se 
posicionar no plenário virtual, se ele precisar 
falar, a gente interrompe um pouquinho, 
Creiciano, porque ele está com um problema de 
horário. E aí ele faz a intervenção dele, e nós 
voltamos para você. 
 

 O SR. CREICIANO GARCIA – Tudo bem. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Mas pode... 

 O SR. CREICIANO GARCIA – Bom dia. 
Primeiramente agradecer à Comissão de 
Cooperativismo e de Agricultura por abrir este 
espaço para esse importante tema. E aí 
cumprimentar, na figura da deputada Janete, 
presidente da Comissão de Agricultura, e do 
deputado Pr. Mansur, da Comissão do 
Cooperativismo, todos os deputados da Mesa; o 
nosso colega, presidente da Cooperfrut, 
Washington; os colegas da OCB que estão aqui: 
o David, a Juliana, o Renan; todos os 
participantes de forma virtual: o Júlio, o Carlos 
André, superintendente da OCB; os 
representantes de cooperativas que estão aqui: 
o Maicon, representando a Caf Serrana; o nosso 
colega ali, da cooperativa de Afonso Cláudio. 
 Meu nome é Creiciano, sou analista de 
monitoramento do Sistema OCB. (Pausa) 
 O Carlos André conseguiu falar agora? 
Nosso superintendente. (Pausa) 
  
 O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 
OLIVEIRA – Pode tocar aí, querido. Pode tocar, 
que eu só complemento. Pode tocar. 
 
 O SR. CREICIANO GARCIA – Ok! 
Obrigado. Pode colocar na tela, por favor, a 
apresentação. 
   
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Nós vamos falar um pouco aqui de um 
geral, um resumo sobre o cooperativismo. 
Todas essas informações que vão estar na tela 
podem ser acessadas tanto no site do Sistema 
OCB Nacional quanto no nosso site do sistema 
OCB, através do nosso anuário – eu vou colocar 
aqui, na tela, também. 
 Então, lá, nós somos um sistema OCB. 
Por que nós chamamos de sistema? Nós temos 
lá a Casa da OCB, que é a representação das 
cooperativas; o Sescoop, que é o sistema S, do 
cooperativismo; e a Fecoop Sulene, que é a 
representação sindical. 
 Nós temos lá a nossa identidade 
organizacional, nossa missão que é representar, 
defender e desenvolver o cooperativismo 
capixaba, para torná-lo mais competitivo, 
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respeitado e admirado pelo papel que 
desempenha na sociedade. A visão: que, em 
2025, o cooperativismo seja reconhecido pela 
sociedade por sua competitividade, integridade 
e capacidade de promover felicidade dos 
cooperados.   
 Nós temos alguns valores e o propósito 
que há pouco tempo nós colocamos dentro da 
nossa identidade organizacional, que é 
promover um ambiente favorável ao 
desenvolvimento do cooperativismo capixaba. 
  Essa é a casa. Casa do Cooperativismo, 
nossa sede. Ela é equipada para receber todas 
as cooperativas registradas e adimplentes. É um 
espaço preparado para que elas façam reuniões, 
e tenhamos, também, alguns cursos.  
 Fica aí à disposição de quem quiser 
conhecer. Fica aqui na Avenida Reta da Penha. 
 Falar um pouco sobre o cooperativismo: 
mais que o modelo de um negócio, o 
cooperativismo é a Filosofia de vida, que busca 
transformar o mundo em um lugar mais justo, 
feliz, equilibrado e com melhores oportunidades 
para tudo. Essa é a filosofia do cooperativismo.  
 E nós temos alguns princípios que nos 
movem: a adesão voluntária, gestão 
democrática, participação econômica dos 
membros, autonomia e independência, 
educação, formação, informação, 
intercooperação e interesse pela comunidade. 
Em quase todos os lugares do mundo são 
seguidos esses princípios e a gente coloca para 
as cooperativas através de programas, de 
gestão, de monitoramento, trabalho de 
formação profissional para que elas sigam, 
também, esses princípios e agreguem valor para 
seus cooperados. 
 Alguns dados, de forma rápida, do 
cooperativismo no mundo. Estamos presentes 
em mais de cento e cinquenta países, um bilhão 
de cooperados, duzentos e cinquenta milhões 
de colaboradores e três milhões de 
cooperativas. Mais de dez por cento das 
trezentas maiores cooperativas são do ramo 
agro. Você vê a importância desse ramo. Doze 
por cento da humanidade é cooperada. 
 Aqui no Brasil, nasceu lá em Ouro Preto, 
em 1889. A história do cooperativismo no 
mundo foi em 1844, em Rochdale, mas no Brasil 

começou em Ouro Preto, ali, em 1889 traçaram 
alguns rumos do cooperativismo. 
 A primeira agropecuária foi em 1906. De 
lá para cá, a gente tem uma história do 
cooperativismo. Em 98 foi criado o Serviço 
Nacional de Aprendizado do Cooperativismo – 
Sescoop – que é o sistema S das cooperativas, 
que foi feito para trabalhar a questão da 
formação profissional e promoção social dos 
trabalhadores e dos cooperados das 
cooperativas, para promover autogestão e 
difundir a cultura do cooperativismo. 
 Em 2005, fomos agraciados com a 
criação da CNCoop que é para defender o 
interesse da categoria econômica. 
  E, aí, alguns números: nós temos por 
volta de cinco mil trezentos e quatorze 
cooperativas, mais de vinte e seis bilhões em 
tributos e despesas com pessoal. Esse anuário é 
fonte ano-base 2020. 
 No Espírito Santo, nós tivemos o 
lançamento, em 2020, do primeiro anuário do 
cooperativismo. Estamos prestes a lançar o 
segundo o anuário. E quem tiver interesse pode 
colocar o telefone na tela, nesse QR Code, pode 
baixar no seu celular, ou acessar em nosso site, 
também, que vocês vão ter todas essas 
informações detalhadas, que eu estou 
colocando aqui, está bom? 
 Então, aqui ano-base 2020, com 
referência a final de 2019, nós tínhamos cento e 
trinta e quatro cooperativas. Atualmente, nós 
temos cento e nove registradas e adimplentes 
no sistema; quatrocentos e trinta e cinco mil 
cooperadas, nove mil empregos diretos e 
formais, e entre as duzentas maiores empresas 
capixabas, nós temos dezoito cooperativas 
nessa lista. Nessa época, o cooperativismo 
representava 5.3 da participação do PIB 
capixaba.  
 Dessa forma, da população capixaba, 
33,3% dos capixabas estão envolvidos com o 
cooperativismo de forma direta ou indireta. 
 Aqui nos apresentamos os ramos e a 
composição das cooperativas registradas no 
sistema OCB.  
 O agropecuário, naquela época, nós 
tínhamos vinte e nove cooperativas; transporte, 
trinta e seis; crédito, vinte e seis. Tem toda a 
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lista dessas cento e trinta  e quatro 
cooperativas. 
 Em relação ao ramo agropecuário, 
viemos falar aqui das cooperativas da 
agricultura familiar. Do ramo agropecuário, nós 
temos no Brasil mil duzentos e vinte e três 
cooperativas; no Espírito Santo, vinte e nove, 
novecentos e noventa e dois milhões de 
cooperados, 36,5 milhões, dentro desses, por 
volta de setenta por cento são da agricultura 
familiar, como a própria deputada falou, aqui, a 
Janete, de forma brilhante. Segundo o Incaper, 
setenta e cinco por cento desses agricultores 
são de base da agricultura familiar.  

Algumas curiosidades. Os principais 
produtos, por ordem de faturamento das 
cooperativas, são: café, leite, insumos para os 
cooperados e hortifrutigranjeiros. O ramo 
agropecuário teve, em 2019, uma 
movimentação econômica equivalente a 1,5 do 
PIB nominal do estadual. As cooperativas são 

responsáveis por trinta e cinco por cento do 
leite produzido no Espírito Santo. 16,21% do 
café capixaba é armazenado e comercializado 
por cooperativas, e a maior cooperativa do 
café conilon, o canephora, ela está, aqui, no 
nosso Espírito Santo, e é a maior do estado e 
maior do Brasil nesse segmento.  

Em relação ao tema agricultura 
familiar, lá no Sistema, eu sou responsável, 
estou responsável atualmente, para trabalhar 
com esse tema juntamente com a assessoria 
de relações funcional. Nós temos o David, 
aqui, representante, que faz um trabalho com 
essas cooperativas que são, na sua maioria, de 
agricultores familiares.  

Essa é uma visita que nós fizemos à 
cooperativa Coopram, de Domingo Martins, 
para trabalhar a questão de fortalecer a 
cooperativa com outras atividades de mercado.  

Essa é a relação da DAP jurídica, com a 
fonte do Ministério da Agricultura, o Mapa. 
Você pode acessar lá, esses dados são de 
agosto. Nós temos essa lista de DAP, que é a 
Declaração de Aptidão ao Pronaf, essa é a 
jurídica das cooperativas onde, com ela, acima 
de cinquenta por cento, cinquenta por cento 
mais um, a cooperativa tem a possibilidade de 

participar de chamadas públicas e fornecer seu 
alimento para as escolas e outras.  

E, aqui, destacar, embaixo nós temos a 
Coopeavi, que é uma cooperativa grande, mas 
dos mais de quinze mil cooperados, quase 
quarenta e dois por cento são de bases da 
agricultura familiar, então é um número muito 
expressivo.  

Nós temos de dezesseis cooperativas 
com DAP, mas quinze com DAP acima de 
cinquenta por cento mais um.  

Algumas ações que o Sistema vem 
fazendo ao longo do tempo em relação à 
agricultura. A gente sabe que o tempo aqui é 
pequeno, então a gente acabou colocando 
algumas para destacar. Nós combinamos 
também, conversarmos ali com a cooperativa, a 
Cooperfruit, e ela vai passar algumas 
informações dela também, e o trabalho que a 
gente vem desenvolvendo com ela.  

Então isso aí é um trabalho que nossa 
assessoria de Comunicação fez para a Coopram, 
nossa cooperativa de Domingo Martins, que se 
aventurou em fazer um site para comercializar 
na Grande Vitória, e deu muito certo. Nós a 
auxiliamos na questão de marketing, na questão 
da comercialização. E ela saiu até como 
destaque, lá, na OCB Nacional, como uma ação 
inovadora em relação ao empreendedorismo.  

E também, recentemente, nós criamos 
uma plataforma de intercooperação, que é o 
trabalho de cooperativas com cooperativas, 
comprar de cooperativas, trabalhar 
cooperativas, criar novos negócios com outras 
cooperativas, que é o NegóciosCoop em âmbito 
nacional, onde a cooperativa, inicialmente, este 
ano, pode colocar seus anúncios, seus produtos, 
seus serviços e conversar com essas outras 
cooperativas e comprar de cooperativas, para 
que fortaleça o nosso sistema cooperativista.  

E, futuramente, a ideia é que esses 
NegóciosCoop seja aberto para a população em 
geral também. Você aí, ouvinte, pode entrar 
nessa plataforma e comprar de uma cooperativa 
que está perto, ou alguma empresa, também, 
fazer um orçamento, comprar de alguma 
cooperativa do estado ou de outro estado. 
Então, nós temos uma plataforma à disposição 
das cooperativas.  
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Essas são algumas reuniões que nós 
fizemos, recentemente. Graças à pandemia, 
temos feito algumas reuniões trimestrais com 
cada setor, e nós também fazemos em relação à 
agricultura familiar para ouvir as demandas, os 
desafios, os desabafos, tudo o que está 
acontecendo no setor para que a gente possa 
atuar da melhor forma.  

Aqui são algumas fotos da nossa atuação 
em relação ao CAE, que é o Conselho  
de Alimentação Escolar, sendo que a OCB tem 
assento lá. Eu estou como efetivo e o Davi como 
suplente. O Davi, meu colega que está aqui.  

E aí algumas fotos. Antes da pandemia, a 
gente foi visitar algumas cooperativas, algumas 
prefeituras, e as nossas reuniões hoje estão 
acontecendo ou de forma virtual ou mista, para 
que a gente possa fortalecer ali esse conselho, 
que é de suma importância. 

 Também fazemos alguns seminários 
com parceiros. Ali na foto estamos com o nosso 
superintendente Carlos André, que está aí 
presente também assistindo a gente. Nós 
fazemos isso junto com alguns outros parceiros, 
o Sebrae, o Incaper, o Senar, a Fetaes e outros. 

Aí está o pessoal que trabalhou na 
organização, tem um pessoal da Seag, do 
Incaper, da própria Sedu, para fortalecer mesmo 
esse setor e fazer algum seminário. A gente está 
com alguma programação para fazer agora, 
agora que a pandemia tem diminuído um 
pouco, nós também estamos pensando em 
voltar a fazer esse tipo de ação. 

E aí algumas questões de acesso ao 
mercado, alguns eventos que nós participamos 
como palestrantes ou apoiamos. Ali foi um 
evento da Conab junto com o Mapa. Também a 
questão do acesso ao mercado, a Sedu pediu 
ajuda nossa, das cooperativas, para ajudar a 
operacionalizar a questão das entregas de 
cestas para as famílias das crianças, por questão 
da pandemia, e aí tivemos várias ações. Nós 
tivemos também presente também tanto como 
sistema OCB, representando as cooperativas, 
como na nossa vaga lá do Conselho de 
Alimentação Escolar. Nós fizemos esse trabalho 
importante aí. 

 Também a questão das feiras nós 
apoiamos as cooperativas para que participem, 

para que tenham visibilidade com o público, 
acessem novos mercados. Essa é uma feira 
recente da agricultura familiar promovida pelo 
Fetaes e outros parceiros. Nós também 
estávamos presentes lá.  

Aí é uma reunião que nós tivemos com o 
Incaper. O Incaper tem o intuito de fazer um 
aplicativo para que as cooperativas possam 
acessar também o mercado de restaurantes 
aqui da Grande Vitória, então nós achamos uma 
ideia boa, muito interessante e sabemos que 
isso ajuda a melhorar esse acesso de mercado 
dessas pequenas cooperativas. 

 Aqui algumas ações de representação 
institucional, nós fazemos aí em conjunto com a 
Assessoria de Relação Institucional do Sistema. 
Essa é uma reunião da Sedu e da agricultura 
familiar. Importante destacar que nós temos 
uma proximidade muito grande com a 
Secretaria de Educação, com as Prefeituras da 
Grande Vitória, de Vitória, Vila Velha, de Serra, 
de Cariacica, fazemos reuniões constantes com 
eles para alinhar, para trabalhar esse setor para 
a questão da chamada pública. 

 Uma outra ação, reunião na Ceasa para 
a questão da cessão do espaço para agricultura 
familiar, que é importante o espaço que a gente 
tem conseguido lá para que as cooperativas 
também façam utilização desse espaço para 
comercialização.   

E aí nós temos alguns desafios. De forma 
breve, eu vou passar alguns aqui, e meu colega 
Washington, presidente da Cooperfruit, 
também vai falar aqui em nome das 
cooperativas da agricultura familiar. 

Nós temos um problema que é a demora 
na operacionalização dos editais da chamada 
pública. Às vezes, o edital não sai, e aí a 
cooperativa não consegue comercializar. A 
chamada pública é importante, ela tem a 
questão da segurança alimentar, do alimento 
mais fresco, de ter essa renda no estado, então 
a prefeitura, a secretaria do Estado comprando 
das cooperativas da agricultura familiar, essa 
renda fica aqui, eles compram um produto mais 
fresco, e isso é um benefício também, aumenta 
a qualidade do alimento para os alunos. 

 Então, tanto como o sistema OCB 
quanto o CAE, a gente discute esse problema na 
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demora da operacionalização das chamadas. 
Eles ficam dois, três anos sem fazer uma 
chamada, isso é um problema que tem 
acontecido. Também a questão da compra 
mínima de trinta por cento da agricultura 
familiar, da alimentação escolar pela agricultura 
familiar, é um problema também. Alguns 
municípios ainda não fazem essa compra 
mínima de trinta por cento, que está na 
legislação do FNDE, do Pnae. 

E a questão também um pouco interna 
das cooperativas, que elas têm um pouco de 
dificuldade, é essa questão da segurança 
alimentar, os selos para vender no estado e fora 
do estado, tanto na hora de adquirir esses selos 
quanto manter. Por quê? Eu botei lá, mais a 
melhoria da gestão da cooperativa também, que 
é um gargalo, e que nós da OCB e do Sescoop 
temos trabalhado com algumas ferramentas 
para que isso seja potencializado. 

Também a questão do valor defasado da 
DAP física. Hoje em dia, cada cooperativa pode 
ir à DAP física do agricultor fazer a 
comercialização de até vinte mil por entidade. 
Por exemplo, para a Prefeitura de Vitória, vinte 
mil para a Prefeitura da Serra. Esse valor, hoje, 
está um pouco defasado, a gente ouviu a base, 
ela falou isso, as cooperativas, então, é um 
problema também na hora de comercializar. 

No mais, é isso. Eu agradeço. Estou aqui 
representando o sistema, o presidente doutor 
Pedro, o superintendente Carlos André, que 
está aí. Eu mando um abraço a todos. Agradeço 
aos deputados por trabalhar esse tema aqui, 
inclusive nas duas comissões conjuntas. É um 
tema muito importante. E é isso. Muito 
obrigado. Bom dia. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Obrigada, Creiciano. Informações 
importantes, inclusive, dessa defasagem que 
está de recursos por prefeitura, que a gente 
precisa ver. O aporte é muito pequeno e isso 
poderia ser, já que nós estamos tendo essa 
oportunidade, poderia ser revisto, tendo em 
vista que nós temos uma capacidade muito 
maior de entrega.  

Eu vou pedir agora que o nosso querido 
Washington Henrique Machado, presidente da 

Cooper Fruit, possa estar fazendo o uso da 
palavra. 

 

O SR. WASHINGTON HENRIQUE 
MACHADO – Bom dia a todos e a todas. Quero 
agradecer o convite da Comissão de 
Cooperativismo e da Comissão de Agricultura, 
sempre em parceria com a deputada Janete, 
com o nosso amigo Zé Roberto, que sempre está 
presente conosco, liga perguntando como está a 
nossa demanda da agricultura familiar e sempre 
que possível somos atendidos.  

Quero agradecer às cooperativas aqui 
presentes, à Caf Serrana, ao Maicon Koehler, ao 
senhor Ademir, Afonso Cláudio, aos agricultores 
aqui da nossa cooperativa que estão aqui 
presentes, aos demais agricultores, a todos os 
deputados também aqui presentes, aos 
representantes da Secretaria de Educação das 
prefeituras, aos secretários também de 
Agricultura, que são muito importantes nessa 
construção do cooperativismo da agricultura 
familiar. 

Então, eu preparei uma palestra no 
PowerPoint, eu mesmo elaborei bem amadora, 
mas, enfim, acho que vai sintetizar a perspectiva 
das cooperativas. Eu sou meio afoito para falar e 
eu peço desculpa. 

Então, a agricultura familiar no estado do 
Espírito Santo, o cooperativismo, que a gente 
tem a base, na verdade, somos pequenos 
agricultores que somos fortalecidos através do 
cooperativismo. Juntos somos mais fortes! Esse 
é o nosso lema. Inclusive, a gente tem um grupo 
da agricultura familiar de WhatsApp. Quem tiver 
interesse em participar, acredito que o Creiciano 
que é o gestor do grupo, a gente posta muita 
imagem, fotos, as nossas atividades da semana, 
do mês.  

Eu peço desculpas porque eu limitei por 
imagens porque o meu celular tem um formato 
de imagem muito pesado e, na hora de passar 
para o computador, não deu para converter 
muito bem, então, tive um pouco menos de 
imagem, mas o Creiciano colocou algumas das 
atividades da OCB e das cooperativas. Então, 
meu nome é Washington Henrique Machado, 
sou diretor-presidente da Cooper Fruit.  

Acho que o marco para a agricultura 
familiar do estado do Espírito Santo foi a lei do 
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Pnae, Programa Nacional de Alimentação 
Escolar, que foi em 16 de junho de 2009. Então, 
todo recurso repassado pelo FNDE obriga que se 
compre, no mínimo, trinta por cento da 
agricultura familiar. Então, tem as normativas e 
o pessoal do Conselho Alimentar, juntamente 
com as nutricionistas e a Secretaria de Educação 
formam esse cardápio, a forma, e tentam 
coordenar com as cooperativas, através dos 
agricultores familiares, para que o resultado 
final seja a aquisição da alimentação escolar da 
agricultura familiar, e os alunos, a rede 
municipal, toda a parte envolvida da educação, 
os alunos, os educandos recebam uma 
alimentação de qualidade e saudável. Então, o 
programa visa ao lado econômico, mas, 
também, a qualidade nutricional dos alimentos 
que esses educandos vão receber na ponta. 
Então, doze anos já se passaram desde a criação 
da lei até o atual momento, até um pouco mais. 

Como eu disse, o Pnae é o marco para 
que as pequenas cooperativas da agricultura 
familiar tivessem uma maior oportunidade de 
comercialização dos produtos agropecuários 
diretamente para as redes de ensino, garantido 
fonte de renda para os agricultores e 
alimentação saudável para a comunidade 
escolar. É só o resumo, acredito, do programa, o 
Pnae. 

A questão da dificuldade e expectativa. 
As instituições que administram recurso federal 
entenderem a importância da aplicação correta 
dos recursos, aquisição de, no mínimo, trinta 
por cento dos produtos da agricultura familiar. 
Então, hoje, o desafio é fazer com que as 
prefeituras, institutos federais, Governo do 
Estado, entendam a importância da aquisição 
mínima de trinta por cento do recurso federal. 
Mas, a lei diz o mínimo, pode-se comprar muito 
mais – tem município e compra cem por cento. 
Agradecer à Prefeitura de Santa Maria de Jetibá. 
Não é, Maicon? A gente tem uma parceria 
muito grande lá com a Secretaria da Educação, 
eles querem comprar sempre, todo ano inovar, 
acrescentar mais itens, e comprar o máximo 
possível da agricultura familiar. A gente tem 
uma parceria muito boa, assim como a gente 
acredita em outros municípios também, assim 
no Estado, a Secretaria de Educação também 

sempre está conosco conversando para elaborar 
novos cardápios, diversificar e implantar.  

Então, esta é a nossa perspectiva. 
Comprar o mínimo já é satisfatório, mas a gente 
nunca está por satisfeito, a gente quer alcançar, 
talvez, os cem por cento em algumas 
instituições. Hoje a gente fornece para Ufes, 
Ifes, Marinha, Exército, Sedu, Prefeitura de 
Vitória, que está aqui presente, Vila Velha, 
Serra, Cariacica, Santa Maria. Eu acredito que a 
grande maioria faça aquisição, Afonso Cláudio. 
Algumas têm limitação, ainda, dos trinta por 
cento, ou compram somente para bater a meta, 
o que eu acho que é um equívoco. Deveria ser 
feito um trabalho mais elaborado. 

No processo de aquisição dos gêneros 
alimentícios, elaborar cardápios de acordo com 
a disponibilidade e sazonalidade da produção 
local. Às vezes, o responsável técnico que vai 
fazer o cardápio tem uma formação muito 
técnica e, às vezes, tem que conversar com o 
agricultor que determinada época do ano não 
tem aquele produto. Tangerina ponkan só tem, 
às vezes, três vezes por ano, que é maio, junho e 
julho. Não adianta pedir ponkan em março que 
não vai chegar o produto e vai ter dificuldade. 
Alguns itens devido à chuva, os aspectos 
climáticos, frio, calor, tem dificuldade em estar 
chegando esses produtos de qualidade na 
ponta. Então, tem essa sensibilidade também do 
corpo técnico das prefeituras de adequar o 
cardápio de acordo com a sazonalidade. 

Produto processado é mais fácil. Polpa 
de fruta, pasta de alho você consegue adequar, 
agora, produto fresco, folhagem principalmente. 
Não é, Maicon? Você tem a parte de folhagem e 
tempero aí que às vezes é complexo você 
conseguir assim muito em cima da hora com 
certo quantitativo e qualidade. 

Outro item importante é antecipar o 
processo burocrático para que no início do ano 
letivo os contratos estejam assinados, e 
disponível o cronograma de fornecimento dos 
gêneros alimentícios. Isso a gente tem muita 
dificuldade porque às vezes o processo 
burocrático de lançar o edital, o contrato. Faça-
se no ano anterior do ano letivo. Às vezes, 
porque você não tem como se programar ou 
programar a produção do agricultor. Fica tudo 
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muito em cima da hora, a gente fica meio 
perdido, não tem como dar um parecer para o 
produtor se ele planta ou não planta, se a gente 
vende para o mercado privado, se armazena ou 
não armazena. Então, a gente tem essa 
dificuldade. Então, tentar trabalhar o máximo 
possível com antecipação esses editais, os 
cronogramas, os contratos. 

E seguir o cronograma à risca. Não 
adianta lá em junho eu pedir cem toneladas de 
alimento e durante o ano não pedir nada. Então, 
tem que ser gradativo e proporcional. Acho que 
é um apelo da maioria das cooperativas. Eu 
estou sintetizando o grupo, não é só o meu 
pensamento Cooper Fruit.  

Que o saldo do contrato seja executado 
cem por cento, a aquisição plena do contrato. 
Senão, gera uma expectativa. Tem algumas 
instituições que a gente faz um contrato 
satisfatório, fica empolgado, faz reunião com os 
sócios que a gente vai estar comprando, 
contrata até mais funcionários, faz 
infraestrutura, compra caminhão câmara fria, 
chega lá, aí, talvez, burocrático, não sei, má 
vontade, acaba não executando o contrato. Isso 
é ruim para a gente. Acaba criando um fator de 
desestabilização de cooperativa. Já aconteceu 
que cooperativa quebrou, porque gerou uma 
expectativa de contrato muito grande e, na 
hora, não foi executado, entendeu? Sei que o 
Estado, o órgão público tem esse direito de 
não... mas, se gerou expectativa, é complexo 
tentar comprar o máximo possível da agricultura 
familiar. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

Então, desafios, pautas, expectativas. 
Governo do Estado, Sedu e Seag. A gente tem 
uma ligação muito boa, uma proximidade com o 
Governo do Estado, sempre as portas estão 
abertas, tanto da Sedu quanto da Seag. Então, 
aquisição maior que trinta por cento da 
agricultura familiar é a nossa demanda hoje.  
Adquirir os trinta e, quando a gente chegar aos 
trinta, quem sabe um pouco mais. 

A ampliação do número de entidades 
que fazem aquisição de gêneros alimentícios da 

AF, que são os presídios, os hospitais, as 
instituições, talvez Corpo de Bombeiros, ou 
pessoal que trabalha com cesta básica, os Cras. 
O Governo passar mais, talvez, recurso, porque 
tem produção. O estado do Espírito Santo é 
grande produtor do Brasil, independente de 
alguns produtos até da América Latina, o 
Sudeste. O Maicon manda verdura para o Sul do 
país, o pessoal manda para a Bahia. O Espírito 
Santo é grande produtor da agricultura familiar. 
Então, produto tem, com qualidade e volume. 

Funsaf. Que o Funsaf possa se tornar 
política permanente na estruturação das 
cooperativas da agricultura familiar, com maior 
destinação de recurso. É uma política pública 
importante, a gente já passou isso para o Paulo 
Foletto, uma política que fomenta as 
cooperativas, as associações na base, com 
máquinas e equipamentos. 

Nós acessamos o primeiro edital, a 
Cooper Fruit. Agora o segundo edital tem trinta 
e poucas instituições habilitadas, acho que o 
recurso total vai chegar a seis milhões de reais. 
É um valor satisfatório, que possa ser 
permanente, não apenas de Governo, que se 
possa passar por muitos anos e aumentar, e a 
Assembleia possa, também, sempre, estar 
cobrando isso do Governo do Estado. O fundo é 
muito importante, o Funsaf, para a gente. 

Acho que outro ponto importante é criar 
um fundo de captação de recurso, com o intuito 
de proporcionar investimentos e serviços 
ambientais prestados pelos agricultores. Hoje a 
gente tem agricultor que tem trinta hectares de 
terra e vinte e sete de mata, e só produz em 
três. Então, ele está prestando um serviço 
ambiental indiretamente. Então, talvez, 
valorizar, ou tenha cooperados que queiram 
reflorestar nascentes, beiras de córregos, que as 
cooperativas possam, junto com Governo 
Estado, criar essas ferramentas de poder prestar 
um serviço ambiental. 

Alguns desmatam realmente, mas a 
grande maioria preserva e cuida do meio 
ambiente. O Daniel Zibel está aí, o terreno dele 
é oitenta por cento de mata. Eles produzem, em 
uma pequena fração de terra, morango, 
repolho, tem um pouco de gado também, 
enfim. 
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Efetivar a destinação da loja da Ceasa 
destinada às cooperativas de agricultura 
familiar. A gente tem a Comvest junto com Seag. 
Daí a gente tem um espaço, uma loja no Ceasa, 
que está no sistema burocrático ainda, mas nós 
não estamos lá, efetivamente, trabalhando 
nessa loja ainda, mas temos perspectiva. 

Outra pauta que a gente fez junto a OCB, 
a Unicafes, e acho que está na mesa do 
Governo, redução de ICMS dos produtos da 
agricultura familiar destinados à 
comercialização para alimentação escolar em 
outros estados.  

Hoje, nós somos três cooperativas que 
fornecemos para a Prefeitura do Estado de São 
Paulo, a prefeitura e o Estado de São Paulo. Filé 
de tilápia, doce de banana orgânica, a mariola, a 
Coopram, David, e a gente com o feijão. Então, 
em torno de uns seis milhões de reais, do 
Estado de São Paulo, que vai vir para o Estado 
Espírito Santo.  

Então, às vezes, alguns produtos são 
tributados, e a gente fica anticompetitivo, 
como, por exemplo, Paraná, Santa Catarina, que 
não são. Na agricultura familiar do Sul não é 
tributado o ICMS para venda para outros 
estados, e se você for olhar a legislação, a gente 
é tributado. Então, a gente não fica tão 
competitivo. A gente poderia trazer mais 
recursos para o estado Espírito Santo, um 
recurso de São Paulo, seis milhões, que estará 
vindo para o estado do Espírito Santo, que vai 
gerar ICMS de energia, combustível, 
embalagem, um ICMS indireto, a gente diz, e vai 
garantir a compra dos agricultores. 

São Paulo compra muito, um volume 
muito grande. A gente até se assusta com o 

volume, devido à população muito grande, 
então um mercado que a gente está 
trabalhando lá muito viável.  

Aqui, em relação à Assembleia, 
expectativa que a gente tem, junto a ela, 
manter a parceria com todos os deputados e 
deputadas que defendem a agricultura 
familiar, constituir leis que viabilizem e 
garantam uma produção sustentável, 
assegurando a permanência dos agricultores 
no meio rural com qualidade de vida.  

Então, acho que é fundamental 
permanecer os agricultores no meio rural, 
porém com qualidade de vida, com internet, 
com acesso à água, todos os benefícios que 
também têm aqui na grande cidade. O jovem 
hoje, ele tem que permanecer. Eu sempre 
brinco: um jovem hoje não vai colocar um saco 
de calcário de cinquenta quilos nas costas e vai 
subir morro acima, ele vai desanimar no 
primeiro dia. Você tem então que criar 
ferramentas com tecnologia, igual à Marli, que 
trabalha com estufa, morango suspenso. 
Trabalha ela, a família toda, uma jovem de 
dezesseis anos, a avó, mais idosa. Então, você 
tem que criar metodologias para permanecer o 
jovem, a mulher no campo também com 
qualidade de vida. Então, acho que a Assembleia 
pode estar ajudando nesse sentido. 

Possa também aumentar e difundir 
fontes de recursos destinados à Seag e a 
entidades ligadas à agricultura familiar, jovens e 
mulheres do campo. Então, leis que possam 
promover tanto parceria com a Seag ou recursos 
para desenvolver tanto a agricultura, como 
jovens e as mulheres, que o campo também 
está envelhecendo. Não pense que é só a 
cidade, não, a dificuldade de mão de obra da 
juventude, pessoal que queira ficar diretamente 
ligado à agricultura. Em Santa Maria, eu vejo 
que o diferenciado é que tem muito jovem, 
ainda, mas eu sou de Domingos Martins, eu vejo 
a dificuldade. Então, tudo virando pequenos 
sítios, as pessoas estão vendendo as 
propriedades, vindo para a cidade e quase não 
tem mais mão de obra, Domingos Martins, 
jovem de dezesseis, dezessete, dezoito, vinte e 
poucos anos, é uma grande dificuldade. 

Então, é questão da realidade. Maior 
abertura do diálogo com o Governo do estado 
do Espírito Santo, a Assembleia, Sedu e Seag. 
Evoluiu muito de uns anos para cá a 
participação nesses órgãos. Estou aqui hoje 
podendo falar, isso é um grande avanço da 
agricultura familiar.  

A gente tem também uma aquisição 
maior do número de itens alimentícios da 
agricultura familiar. Apesar da pandemia, houve 
a aquisição de kits para as famílias dos alunos da 
rede estadual. Então, nos últimos anos a gente 
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evoluiu muito. Antes eram poucos itens, hoje 
passam de quarenta itens adquiridos da 
agricultura familiar, itens de gêneros 
alimentícios. E, apesar da pandemia, a maioria 
das entidades – Sedu, prefeitura – adquiriu da 
agricultura familiar, fizeram kits, cestas básicas, 
ajudou muito na pandemia, no ano passado, 
para a gente diluir esse produto do cooperado, 
ninguém perdeu nada – o sócio das 
cooperativas –, a gente conseguiu comercializar 
de forma satisfatória. 

Outra coisa positiva: mais de seis milhões 
destinados ao Funsaf, vários equipamentos 
destinados através de convênio tanto aqui da 
Assembleia, parceria com os deputados. 
Agradecer à deputada Janete, que a gente tem 
uma relação mais próxima, sempre que possível 
fazendo um trabalho de parceria, assim como 
outros deputados, com outras cooperativas 
através da Seag, através das prefeituras. Então, 
agradecer esse recurso, equipamentos que nos 
ajudam muito.  

Agradecer ao governador Casagrande, ao 
presidente da Comissão de Cooperativismo, 
deputado Marcos Mansur, presidente da 
Comissão de Agricultura, deputada Janete, 
presidente da Ales, Erick Musso, o secretário 
Paulo Folleto, a Seag, entidades: OCB, Unicafes, 
a Cooper Fruit hoje tem relação com as duas 

entidades, as cooperativas da agricultura 
familiar, os cooperados, as cooperativas, 
senão, sem eles, também não existiriam as 
cooperativas, e os colaboradores, são os 
funcionários que estão lá todo dia conosco. 
Estou aqui, estão lá trabalhando, mantendo as 
atividades da cooperativa. 

E, no mais, eu quero agradecer, 
desculpa talvez o excesso, estou afoito, é 
muita informação, é novidade para mim. Eu 
quero agradecer novamente o convite. Se 
precisar de qualquer informação, a gente está 
disponível, vamos repassar para todo mundo, 
é público, a gente está numa atividade 
pública, aqui. Agradecer o Creiciano também, 
o Carlão, José Izidoro, da Unicafes. Desculpa 
se eu me esqueci de alguém. Muito obrigado, 
um bom-dia e bom trabalho a todos. Junte-se 
aos mais fortes. Obrigado. 

Eu ia abrir o PowerPoint, só que eu 
cheguei atrasado, e colocar a questão do edital 
numa demanda da gente. Só um pequeno 
detalhe: a gente está ansioso, aguardando o 
edital da Sedu, que seria para execução em 
2021, o restante, mas, pelo que a gente vê, a 
questão burocrática vai ficar para o ano 2022, 
mas cada dia que passa, cada mês que passa a 
tendência é demorar mais ainda. A gente 
precisa desse cronograma, precisa do edital, 
para a gente já começar a trabalhar o 
cronograma de 2022. 
 Obrigado. Tudo de bom. Bom dia. 
Desculpa qualquer coisa. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, Washington. 
 Quero reforçar aqui o pedido do 
Washington. Inclusive, vou estar ligando para o 
secretário de Educação, Vitor, sobre essa 
questão do lançamento do edital e do 
cronograma, porque a gente sabe que com o 
problema da pandemia, houve toda essa 
questão dos alunos não poderem ir para as 
aulas presenciais, mas há tempo já se retomou a 
atividade educacional, e o edital ainda não saiu, 
criando uma expectativa, criando um ansiedade 
na agricultura familiar, que produziu na 
esperança do edital, que sempre acontece, é um 
trabalho que as prefeituras fazem essa captação 
da agricultura familiar e o Estado também, para 
estar produzindo a alimentação da merenda 
escolar.  

Faço aqui esse pedido. Se o Vitor, que é 
o nosso secretário, estiver me ouvindo, por 
favor, nós precisamos que esse edital saia o 
mais rápido possível, que esse cronograma saia, 
porque a agricultura familiar cumpriu com o seu 
trabalho, que é o de produzir e produzir com 
qualidade, para entregar, evitar o 
desabastecimento. Então, precisa haver, por 
outro lado, a contrapartida da Secretaria de 
Educação de Estado também em absorver este 
produto, que foi produzido, que foi contratado, 
que foi conversado, que foi discutido e precisa 
desse edital o mais depressa possível ser 
lançado.  

Faço esse registro aqui e vou estar me 
empenhando como presidente da Comissão de 
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Agricultura, pessoalmente, para que essa 
questão aconteça. 
 Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Bom dia 
a todos. 
 Cumprimento aqui a presidente da 
Comissão de Agricultura, a deputada Janete de 
Sá. Cumprimento aqui o presidente da Comissão 
de Cooperativismo, o Pastor Marcos Mansur. 
Nesse momento, também, quero cumprimentar 
os dois palestrantes aqui, que trouxeram 
informações importantes para a sociedade 
capixaba, o Creiciano Garcia, que é analista de 
monitoramento do sistema OCB-ES, e o senhor 
Washington Henrique Machado, que é o 
presidente da Cooperfruit, aqui no Espírito 
Santo. E, no nome do senhor Júlio Rocha, que é 
o presidente da Federação da Agricultura, eu 
gostaria de estender aqui meus cumprimentos a 
todos que estão no plenário virtual e aqui, 
presente, em nosso plenário. 
 Vou ser um pouco objetivo, porque 
nosso tempo já está se esgotando. 
 Sem dúvida nenhuma, nós sabemos da 
importância do cooperativismo na economia, se 
posicionando e colocando-se à disposição dos 
pequenos produtores. 
 Os pequenos produtores produzem e são 
muito importantes para nossa economia 
capixaba, sem dúvida nenhuma! Setenta e cinco 
por cento, eu acredito que é até mais, de tudo 
aquilo que nós consumimos na nossa mesa vêm 
da agricultura familiar. Mas, infelizmente, os 
nossos pequenos produtores produzem, mas, 
infelizmente, têm dificuldade na hora de estar 
vendendo e comercializando os seus produtos e 
as cooperativas fazem esse trabalho muito bem.  

Então, nós aqui agradecemos muito às 
cooperativas por estar ajudando os pequenos 
produtores. Infelizmente, muitos pequenos 
produtores não sabem dessa vantagem que eles 
têm de estar se associando a essas 
cooperativas: desde a hora da compra do 
insumo, do adubo, da semente; na compra de 
um trator, de um implemento; desde a hora de 
compra de materiais para colheita do café, do 
material da poda; até no seu volume de venda 

final. Nós temos a certeza, grande parte do 
sucesso desses pequenos produtores vem do 
cooperativismo.  

É muito normal, você vai ao 
supermercado comprar, por exemplo, um quilo 
de mamão está quatro e cinquenta, cinco reais. 
Lá na roça está vinte e cinco centavos, trinta 
centavos. Infelizmente, quem fica com o lucro é 
o atravessador. O pequeno que produz amarga 
perdas e prejuízos ao longo da sua história. 
Infelizmente, o atravessador não repassa isso 
para quem produz. 
 Nós tivemos uma enchente em 2013, 14. 
Logo em seguida nós tivemos uma seca enorme, 
a maior seca do estado do Espírito Santo, que 
foi em 2015, 16, 17. Grande parte desses 
pequenos produtores da agricultura familiar 
amargaram tantos prejuízos que foram 
obrigados a vender as suas pequenas 
propriedades. Mas venderam para quem? 
Quem é que compra propriedade? O pequeno 
produtor não consegue comprar a propriedade 
do outro porque vem amargando prejuízo e 
prejuízo. Quem compra é o grande. Geralmente 
é o plantador de eucalipto, que coloca eucalipto 
na área e não gera emprego praticamente 
nenhum. Geralmente é o pecuarista que tem 

uma fazendo do lado, que abre a porteira, 
abre a cerca, bota o boi e não vai gerar mais 
nenhum emprego. Aí as consequências vêm 
através do êxodo rural.  
 Quando esse pequeno produtor vai 
para a cidade, ele vai encontrar uma situação 
que nunca imaginava. Ele vai ter que comprar 
tudo e pagar energia, pagar água, vai ter que 
pagar aluguel. Quando se depara com a 
situação, ele não tem como voltar mais.  

Aí eu falo, cadê as autoridades que não 
atentam a essa situação? Precisamos que os 

grandes líderes tenham um olhar diferenciado 
para o cooperativismo. Para que eles possam 
segurar esses pequenos produtores rurais nos 
seu habitat, local de trabalho, onde vão poder 
produzir, através de informações conseguir 
qualidade dos seus produtos; através de 
orientação junto aos órgãos estaduais, pelo 
fortalecimento do Incaper, mais orientação, 
mais segurança no campo.  
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Infelizmente, muitos produtores estão 
vendendo suas terras por questão de segurança. 
Nós temos questões hídricas. Água, nós estamos 
com problema de água. Mais barragens. 
Energia, nossa energia, infelizmente, tem 
muitos produtores rurais que não estão 
conseguindo irrigar porque tem energia 
monofásica e a energia é fraca, chega, não 
consegue ampliar sua produção. 
 Então, neste momento eu agradeço, 
estou muito feliz por poder participar desta 
reunião em conjunto. Eu sou o vice-presidente 
da Comissão de Agricultura, eu venho de uma 
agricultura familiar. O meu pai é um pequeno 
produtor rural, até hoje continua pequeno 
produtor rural – mas eu te falo uma coisa: feliz, 
muito feliz com o que faz. Eu também sou muito 
feliz por poder ter contribuído de uma maneira 
direta e indireta na mesa de quem consome e 
quem precisa do alimento.  
 Então, neste exato momento, eu quero 
parabenizar o presidente da Comissão de 
Cooperativismo pelo ato; também a nossa 
presidente da Comissão de Agricultura, por essa 
grande reunião, pelo conteúdo, por todas as 
informações que nós tivemos aqui neste 
momento. 
 Eu deixo aqui o meu bom-dia a todos e 
muito obrigado! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, deputado! 
 Nós temos no plenário virtual, o 
deputado José Esmeraldo. 
 Acabou o virtual? (Pausa) 
 Apagaram o plenário virtual? (Pausa) 
 Está complicado hoje. Hoje está 
complicado. Hoje foi o dia de dar zica no 
sistema. 
 Eu gostaria de saber se o deputado José 
Esmeraldo se encontra presente, se o colega 
gostaria de fazer uso da palavra. (Pausa) 
 Se o superintendente da OCB, Carlão, se 
encontra presente e se gostaria fazer uso da 
palavra. (Pausa) 
 Doutor Júlio, gostaria de fazer uso da 
palavra? (Pausa) 
 Está sem som, doutor Júlio. 
 Vocês estão nos ouvindo? (Pausa) 

 O SR. JÚLIO ROCHA – Agradeço muito, 
deputada. Está ouvindo? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Estou ouvindo sim. 
 
 O SR. JÚLIO ROCHA – Agradeço muito a 
você, aos demais deputados, ao Marquinhos, 
que falou agora e fez referência ao nosso nome. 
 A gente tem um desafio permanente, 
que é produzir mais com menos para cobrir os 
custos de produção. E nós temos feito um 
esforço muito grande. Estamos conclamando a 
todos os parceiros para a gente fazer um 
estreitamento das relações interinstitucionais. 
Então, dentro deste quadro, a gente precisa 
muito de vocês, cada vez mais, e nos 
disponibilizamos para assessorar, nós temos 
técnicos em todas as áreas. 

E, aí, vêm algumas questões prementes, 
porque, por exemplo, nós não temos acesso, e a 
Procuradoria-Geral do Estado poderia 
encaminhar um pleito de apreciação, porque as 
propriedades de só até quatro módulos não 
pagam pelo uso da água. Essa aí poderia ser 
estendida aos demais, porque o que mede o 
consumo da água não é o tamanho da 
propriedade, mas, sim, a captação ser feito em 
qualquer corpo hídrico. 

Existem outras situações, como a de 
segurança, que é um problema avassalador no 
meio rural, e a gente precisa de um empenho. 
Ainda agora, temos mantido contatos com o 
Governo do Estado, que é um parceiro maior 
que nós temos, para a gente resgatar a 
Comissão de Segurança, que já foi coordenada 
por nossa casa. E a gente gostaria que a 
Assembleia ou que outro organismo pudesse 
orquestrar isso, e a gente ser colaborador, no 
entendimento de que a gente não tem expertise 
que um corpo de inteligência da segurança do 
Estado, a gente possa se aproximar. A gente dá 
as informações. São coisas muito agudas. Há 
tempos estivemos combatendo o roubo de 
eucalipto. E o Mario Bonella, eu cheguei a 
conversar com ele, porque no nível em que 
chegaram as apurações – ele, in loco, e eu 
dando entrevistas na televisão –, a gente corre 
sérios riscos de vida, como aconteceu com a 
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perda do vereador Marcos Costalonga, em 
Presidente Kennedy, por ser combativo na 
questão de furtos e roubos. 

Tivemos um parecer unânime dos pares 
numa reunião que nós fizemos no Fórum de 
Entidades e Federações, no sentido de contar 
com os nossos deputados, mormente da câmara 
de agricultura, para que a gente tenha uma 
pauta permanente com a nossa bancada 
federal, posto que a grande maioria dos nossos 
gargalos exigem, para a sua solução, que sejam 
adequadas as leis tributárias, de segurança, 
política, de meio ambiente. Então, nós 
precisamos realmente muito de vocês. Então, a 
gente quer se colocar à disposição.  

E eu traduziria. É muita coisa que teria 
para falar, não vou tomar o tempo de vocês, 
mas a relação interinstitucional, ela nos remete 
para uma coisa que não tem como mais 
postergar: é a construção da nossa unicidade. 
Nós precisamos trocar mais figurinhas. Ainda 
ontem tive o prazer de receber aqui toda a 
diretoria do Sebrae, e vamos construir. Hoje é o 
Carlão que está na presidência do conselho lá. 
Vamos construir todos juntos uma situação que 
se traduza, de fato, numa relação ganha-ganha, 
porque tem se perdido muito, inclusive se 
perdido tempo, perdido recursos, por causa de 
serem feitos esforços paralelos. Vamos aglutinar 
nossos esforços em razão de uma realidade que 
nos impacta muito. Nós só temos sete por cento 

dos nossos produtores e quem mais sofre é o 
mini, o pequeno e o médio, com a assistência 
técnica. E esse pessoal precisa, numa época 
de comunicação, a comunicação precisa ser 
um veículo dessa agricultura de precisão para 
que esse pessoal tenha vida digna, com 
desenvolvimento socioeconômico! 
 Muito obrigado! 
  
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, doutor Júlio! 
 O presidente da cooperativa de Afonso 
Cláudio... O tesoureiro Pedro Vill, ele está 
ainda presente? (Pausa) 
 Salvo engano, é o Pedro Vill que eu 
estou vendo na tela. Você gostaria de falar, 
Pedro Vill, para a gente encerrar? 

 O SR. PEDRO VILL – Bom dia, deputada! 
Então, ser bem breve. Eu quero cumprimentar a 
senhora, agradecer o apoio e parabenizar pelo 
trabalho e comprometimento nosso.  

Vamos fazer uma saudação ao deputado 
da Assembleia, ao presidente da Assembleia, o 
Erick; e ao deputado Mansur, presidente da 
Comissão de Cooperativismo. Cumprimentar o 
pessoal que está presente aí, e o doutor Júlio 
Rocha, e em nome dele e do Carlão, duas 
grandes figuras, duas grandes lideranças nossas 
aqui do estado. 
 Parabenizar o Washington e o Creiciano 
pela apresentação. Eu queria só complementar 
e dizer o seguinte, deputada: nós precisamos 
muito do apoio de vocês, da Assembleia, dos 
deputados aí. O Washington já citou alguns 
pontos cruciais para nós, e eu queria reforçar 
isso um pouco mais também. Essa falta de 
frequência dos editais. E não é do edital deste 
ano de que nós estamos falando! Isso é um 
problema recorrente, já de outros anos. Neste 
ano nós não tivemos ainda o chamamento 
público através do Governo do Estado. 
 A questão nossa em relação à frequência 
dos pedidos também, da quantidade que é 
executada, muitas vezes inviabilizando essa 
logística da distribuição, nós precisamos 
conversar mais. Concordo plenamente com o 
doutor Júlio quando ele fala de a gente estar 
mais unido. A gente precisa estreitar a nossa 
parceria, mas a gente precisa ter uma relação 
mais próxima também. A gente sabe que tem 
um problema no estado com a chamada pública, 
com os terceirizados, acho que a gente precisa 
conversar mais, tem sido um problema para nós 
também. Em relação a isso, é pouco diálogo que 
a gente tem.  
 Então, eu queria só fazer esse pedido e 
parabenizar. Pedir empenho. Eu sei que você 
tem um comprometimento muito grande com o 
cooperativismo, igualmente o deputado 
Mansur, de poder contar com o apoio da 
Assembleia para a gente poder avançar. O Pnae 
é uma conquista, mas ele vai além da 
comercialização. E eu acho que o senhor citou 
muito bem alguns pontos que nós precisamos 
debater a mais. Eu acho que não ficar somente 
na chamada pública da Sedu. 
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 E, por fim, a gente também não pode 
deixar de reconhecer o apoio que o governador 
tem dado em relação à estrutura das 
cooperativas ou da agricultura familiar, mas isso 
não é tudo. Nós precisamos aprofundar mais 
esse tema.  

Então, parabenizar, colocar à disposição. 
A cooperativa tem sido parceira do Governo do 
Estado, das instituições nossas, no sentido de a 
gente avançar, para fortalecer mais a nossa 
agricultura familiar. Sucesso para todos! 
 

 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, querido!  
 Bom, nós chegamos ao final da nossa 
reunião conjunta. Eu gostaria de estar propondo 
que fossem elencados pela OCB, pelo setor - 
está aqui o Washington, está aqui o pessoal da 
OCB, estão aqui o Creiciano, os deputados e 
várias cooperativas também acompanharam 
essa reunião - os principais itens de 
reivindicação da agricultura familiar, e fossem 
enviados para a Comissão de Agricultura para 
que a gente pudesse construir, junto com a 
Comissão de Cooperativismo, um documento 
em conjunto. E aí nós estaríamos demandando. 
 O que for do Legislativo, nós vamos 
tentar buscar, discutir aqui, para poder tentar 
transformar em lei, tentar trabalhar para 
trabalhar um projeto em conjunto; o que for do 
Poder Executivo, estar demandando. Nós temos 
aqui o vice-líder do Governo, nós temos nove 
deputados na Comissão de Agricultura, temos 
cinco no Cooperativismo. Ou seja, nós vamos 
estar demandando para o Estado o que for de 
Estado. E o que for da bancada federal, nós 
estaremos mandando para o líder da bancada 
federal. Ou seja, nós precisamos – aqui várias 
questões foram faladas – que vocês elenquem 
esses itens, tragam para a Comissão de 
Agricultura, que sentaremos junto com a do 
cooperativismo e traçaremos, Marcos Mansur, 
esse documento, em conjunto, fruto do 
resultado desta reunião, para a gente estar 
demandando para as esferas de poder que essas 
demandas couberem. Pode ser assim? (Pausa) 
 Então, não havendo mais nada a tratar... 

Tem mais alguém para falar? (Pausa) 
Carlão apareceu. Você está querendo 

falar, Carlão? 

 O SR. CARLOS ANDRÉ SANTOS DE 
OLIVEIRA – Deputada, deputado Marcos 
Mansur, deputada Janete, senhores deputados, 
parabenizar e agradecer a atenção especial de 
vocês, com esse tema tão importante das 
cooperativas da agricultura familiar.  
 É importante registrar, pequenos 
proprietários rurais, grandes produtores... 
Pequenos proprietários sim, mas grandes 
produtores.  

Muito obrigado pela atenção.  
 As demandas são importantíssimas e sei 
que, de braços dados com a Assembleia 
Legislativa, a Federação da Agricultura, a Senar, 
a Fetaes, a Unicap, todos nós de braços dados 
vamos conseguir dar vazão às diversas 
demandas importantes. Muito obrigado! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Vamos concentrar essas informações no 
e-mail: agriculturacomissao@gmail. 

O José Roberto vai estar pegando esses 
itens, essas informações, e assim que a gente 
tiver um volume suficiente, vamos chamar a 
Comissão de Cooperativismo para a gente estar 
condensando esse documento, Mansur, junto 
com a sua equipe; a nossa junto com a sua 
equipe, para poder a gente estar verificando o 
que cabe a cada uma dessas questões e fazer 
um documento em conjunto.  
 Não havendo mais nada a tratar, quero 
agradecer a presença dos colegas deputados 
Marcos Mansur, que comigo conduziu esta 
reunião; do colega Marcos Garcia, que comigo 
compõem a Comissão de Agricultura e, também, 
a Comissão do Cooperativismo; agradecer a 
presença de Creiciano, analista de 
monitoramento do sistema OCB, Espírito Santo; 
ao meu colega Washington Henrique Machado, 
presidente da Cooper Fruit – Cooperativa 
Agroindustrial de Garrafão; e todos que 
estiveram aqui conosco: técnicos; prefeituras; 
agricultores que puderam vir... A gente sabe que 
é difícil neste horário, e também com a 
pandemia, esse deslocamento. Mas, agradecer a 
todos que nos acompanharam, tanto no 
plenário presencial como virtual. E aqui quero 
agradecer ao Torino, que aqui esteve; ao Emílio 
Mameri, deputado que aqui esteve; ao 
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deputado José Esmeraldo que esteve no 
plenário virtual; ao deputado Luiz Durão, no 
plenário virtual; e a todos os outros que 
acompanharam essa sessão. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a presente sessão, agradecendo à 
equipe das Comissões de Cooperativismo, de 
Agricultura e a todos que puderam contribuir 
para o êxito desta reunião conjunta. 

Obrigada a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 
11h32min.) 

 
 

 
VIGÉSIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 28 DE SETEMBRO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos! 

Invocando a proteção de Deus, havendo 
número legal, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento.  

Dispenso a leitura das atas, considero-as 
aprovadas, e solicito à secretaria da comissão 
que encaminhe cópia para os deputados, nossos 
queridos membros, doutor Luciano Machado, 
que já está aqui, Dr. Emílio também, e se eles 
tiverem alguma retificação ou emenda para 
propor para a ata, ou para as atas, poderão 
fazê-las, e na próxima reunião nós iremos 
apreciar as emendas, se elas existirem.  

Peço ao Gabriel Fraga que faça a leitura 
do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:        
 
EXPEDIENTE:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
Ofício n.º 027/2021, do excelentíssimo 
senhor deputado Luciano Machado, 
justificando sua ausência na vigésima 
oitava reunião ordinária desta comissão, 

realizada em 21 de setembro de 2021, 
nos termos do art. 70 do Regimento 
Interno.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. Coisa rara o 
deputado Luciano faltar, só por motivo muito 
imperioso.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:        
 
Ofício do vereador da Câmara Municipal 
de Pinheiros, Diego Pascoalini 
Fernandes, recebido na Presidência 
desta Casa de Leis e remetido a esta 
comissão, solicitando possibilidades 
legais de gratificação pecuniária para os 
médicos do município de Pinheiros, 
tendo em vista o alto número de 
demissões que se baseiam nos baixos 
salários, ficando, assim, desguarnecido 
aquele município.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. Mas eu só quero 
acrescentar, deputado Luciano, que gratificação 
não vai resolver o problema, tem que aumentar, 
melhorar o salário do profissional de saúde, 
especialmente o dos médicos, foi o tema da 
nossa discussão, na semana passada, com o 
secretário de Saúde, acompanhado pelos 
hemofílicos.  

Não tem, os especialistas estão saindo 
do Estado, porque o salário é tão baixo que não 
compensa eles trabalharem. A gente sabe que o 
médico trabalha não só pelo dinheiro, o 
profissional de saúde não trabalha só pelo 
dinheiro, mas também ele tem família, ele tem 
que botar gasolina no carro; gasolina no preço 
que tá! Não é isso? Então, baixos salários, 
gratificação não vai resolver, mas vamos tomar 
ciência e encaminhar ao secretário de Saúde.  

Ciente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê:     
 

Ofício n.º 841/2021, recebido na 
Presidência desta Casa de Leis e remetido a esta 
comissão, conforme reunião entre as entidades 
da enfermagem do Espírito Santo, para debater 
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o PL n.º 70/2021, informando o salário inicial do 
profissional da enfermagem, número de 
profissionais da rede estadual e privada/gestão 
terceirizada.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.   
 
O SR. SECRETÁRIO lê:        
 
Ofício n.º 016/2021, do secretário-
executivo do Conselho Estadual de 
Saúde, Alexandre de Oliveira Fraga, 
informando sobre a eleição dos novos 
membros do Conselho Estadual de Saúde 
para o triênio 2021/2024, que elegeu 
como presidente a senhora Geiza 
Pinheiro Quaresma e como mesa 
diretora o senhor Paulo Roberto Alves 
Guimarães, Ricardo Ewald, Geiza 
Pinheiro Guaresma, Márcia Naomi 
Shigetomi, Milene da Silva Werneck 
Terra, Walter Bernardo Ribeiro, Mansour 
Cadais Filho e Ligia Pereira Andreati.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.   
Eu quero aproveitar, Leila, e pedir para 

oficiar ao Conselho Estadual de Saúde no 
sentido de convidá-los para vir aqui, à nossa 
comissão, para fazer explanação de como está a 
saúde hoje e o que poderá melhorar a saúde 
para o futuro.  

Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:        
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
Projeto de Lei n.º 72/2020, de autoria do 
deputado Torino Marques, que é um 
projeto de lei que assegura a proteção 
aos portadores de deficiência no 
atendimento em unidades de saúde 
públicas no estado do Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para relatar esse projeto.  

O SR. SECRETÁRIO lê:       
 
Projeto de Lei n.º 892/2019, de autoria 
do ex-deputado estadual Delegado 
Lorenzo Pazolini, que torna obrigatória a 
disponibilização de cadeiras adaptadas 
em estabelecimentos de ensino no 
âmbito do estado do Espírito Santo e dá 
outras providências.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para relatar o presente 
projeto.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:       
 
Projeto de Lei nº 3/2021, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que assegura o 
direito aos portadores de deficiência 
auditiva ou de afonia à capacidade plena 
e independente de acionamento dos 
canais de emergência no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para fazer o seu relato. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
 
 Projeto de Lei nº 572/2021, de autoria 
do deputado Dr. Emílio Mameri, que 
institui a Política Estadual de Atenção à 
Saúde Mental das vítimas da covid-19 no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 
Relatoria do deputado Luciano Machado.  
 
Projeto de Lei nº 64/2021, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que cria 
procedimento de observância 
obrigatória para administração de 
vacinas, soros e imunoglobulinas 
realizadas no estado do Espírito Santo, e 
dá outras providências. 
Relatoria do deputado Luciano Machado. 
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Projeto de Lei nº 481/2020, de autoria 
do deputado Adilson Espindula, que 
dispõe sobre a afixação de placa 
informativa em farmácias e drogarias 
contendo advertência quanto aos riscos 
da automedicação em geral, e dá outras 
providências. 
Relatoria do deputado Luciano Machado. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
Devolvo a palavra ao presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Gabriel.   
Vamos passar à Ordem do Dia.  
Hoje na Ordem do Dia nós temos o 

Projeto de Lei n.º 466/2020, de autoria da 
deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de que a rede pública e privada 
de saúde do estado do Espírito Santo ofereça 
leitos ou alas separadas para mães de natimorto 
e mães com óbito fetal. 

Eu peço a Dr. Emílio Mameri que possa 
fazer o relato desse projeto. 

Hoje nós não teremos nenhum 
convidado, então vamos aproveitar para limpar 
a pauta, porque tem muitos projetos pendentes 
que nós fomos dando voz a outras entidades e 
fomos deixando a pauta um pouco atrasada. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos! Quero saudar aqui o nosso 
presidente, Doutor Hércules, o nosso colega 
deputado, doutor Luciano Machado, que está 
aqui conosco nesta Comissão de Saúde que 
trabalha muito, as pessoas que estão conosco 
aqui participando, procuradores e tudo, tem o 
Edson, tem o Paulo e outras pessoas que, às 
vezes, a gente foge um pouquinho o nome, mas, 
de qualquer maneira, os funcionários da Casa 
que estão trabalhando aqui na transmissão 
desta importante reunião para a população. 

Eu vou iniciar relatando esse projeto que 
o Doutor Hércules colocou, que é o 466/2020. É 

grande a empatia provocada pela matéria 
tratada no projeto de lei em análise, que tem 
por objetivo obrigar as unidades hospitalares 
das redes públicas e privadas de saúde, 
localizadas no estado do Espírito Santo, a 
oferecer leitos ou alas separadas para 
parturientes de natimortos e mães com óbito 
fetal. 

 No entanto, enquanto legisladores, há 
dever de olhar a realidade atual e apontarmos a 
melhor forma que atenda a uma justa medida. 
Ocorre que, para atender à proposição 
legislativa em exame, seria necessário 
desconsiderar o interesse público, pois, para 
cumprir o proposto pela norma, seria necessário 
um redesenho da disposição de todos os leitos 
nos hospitais ou mesmo a construção de novas 
alas para abrigar as parturientes de natimortos 
e mães com óbito fetal. Infelizmente, como o 
sistema de saúde encontra-se sobrecarregado, 
não existem alas ociosas disponíveis para tal, 
especialmente nos tempos atuais, quando a 
saúde pública enfrenta enormes desafios. 

Dessa forma, em frente à realidade 
atual, o parecer desse relator é pela rejeição do 
Projeto de Lei n.º 466/2020. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Colocar em discussão.  

Eu peço máxima vênia a esse parecer. Eu 
sou totalmente contrário, porque é o seguinte, 
se não tem, tem que providenciar. A minha luta 
aqui, inclusive encostou em um veto, que o 
Governo fez uma besteira de vetar um projeto 
de lei vetar um projeto de lei de minha autoria 
com relação ao parto humanizado. Isso é minha 
luta de muitos anos, não é de agora, não. Por 
que nós achamos que foi um absurdo esse veto? 
O parto humanizado que nós pensamos, e nós 
defendemos contra a violência obstétrica, a 
favor do parto humanizado, a favor de que o pai 
fique junto da mãe na hora do parto, pelo 
menos naquela hora, para o pai, pelo menos, se 
associar um pouco a dor da mãe no nascimento, 
já que todas as outras reponsabilidades, nós, 
pais, transferimos para as mães. Lá em casa foi a 
mesma coisa e só muda de endereço. A mãe é 
quem toma conta mesmo, a mãe é quem luta, a 
mãe é quem levanta de madrugada para 
amamentar, é a mãe.  
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Então, nós temos que valorizar mais essa 
questão do parto humanizado, ser contra a 
violência obstétrica porque, na verdade, é o 
seguinte, deputado querido colega Emílio, 
muitas vezes, o Estado não quer que a mãe ou o 
marido fique junto porque vai ser um acadêmico 
que vai fazer o parto, a enfermeira que vai fazer 
o parto. Não tenho nada contra enfermeira, mas 
o acadêmico não pode fazer o parto. Tem que 
fazer parto junto com o médico. Quem pode 
fazer o parto é o residente, nem no sexto ano eu 
não fazia parto sozinho, o médico estava do 
lado. Então, é inadmissível a gente não proteger 
a mãe.  

Outra coisa, óbito fetal. Hoje, é um 
absurdo, uma paciente tem me procurado: 
Doutor, eu estou com um defunto na minha 
barriga. Um feto morto no útero, por que o 
médico não interna e não intervém? Ele pode 
internar, induzir e fazer esse parto, fazer essa 
curetagem se for o caso. Quinta-feira passada 
mesmo, um caso desse eu atendi, coitada, 
rodando por aí com um embrião morto e ela 
falou: Estou com um defunto na minha barriga e 
ninguém toma conta disso. Então, eu fico 
revoltado. Desculpa o desabafo, mas eu fico 
revoltado porque isso eu conheço de mais de 
quarenta anos. 

Então, na verdade, eu quero discutir e, 
naturalmente, eu discuto pelo que sou contrário 
e, agora, como está em discussão, quero ouvir o 
deputado Luciano Machado. 

  
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Doutor Hércules, nosso presidente, Dr. Emílio e 
todos vocês que estão aqui presentes e que nos 
assistem pelas redes sociais, é um assunto que 
tem um grau de polemicidade, mas eu fico com 
o parecer do Dr. Emílio, eu voto de acordo com 
o parecer dele. Algumas coisas, assim, que 
precisam evoluir, nós temos que continuar no 
diálogo debatendo para a gente chegar ao 
atendimento de políticas públicas que vão 
atender às pessoas que mais precisam.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Terminada a 
discussão, então, você vota com o parecer do 
deputado Dr. Emílio, não é?  

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Isso. 

  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Eu voto contra, 
mas eu sou voto vencido. Então, o projeto segue 
o seu trâmite normal.  

Muito obrigado. Esse é o esclarecimento 
que eu quis dar, é minha opinião e respeito a 
opinião de todos. 

Vamos colocar agora para relatar o 
Projeto n.º 1012/2019, do deputado Engenheiro 
José Esmeraldo, que obriga os hospitais, clínicas, 
prontos-socorros e demais estabelecimentos de 
saúde, de natureza pública ou privada, a 
divulgarem nos respectivos sítios eletrônicos as 
fotografias e demais dados disponíveis de 
pacientes internados e não identificados no 
âmbito do Estado do Espírito Santo.  

Dr. Emílio Mameri, por favor. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Antes de mais nada, eu queria esclarecer que o 
meu relato aqui é técnico. Naturalmente, a 
gente também erra e essa discussão é muito 
sadia, a colocação do Doutor Hércules é muito 
importante, mas o estudo que a gente fez, 
inclusive naquele processo anterior, a própria 
Procuradoria tinha colocado como 
inconstitucionalidade formal, procurador-geral, 
inconstitucionalidade formal, e a gente fez esse 
relato. 

É importante, eu, como profissional 
médico, a sensibilidade, a empatia, o cuidado 
com o paciente, o cuidado com os familiares, 
mas tem certas situações, os estudos precisam 
ser aprofundados, e baseado nos 
conhecimentos atuais que nós fizemos esse 
relatório. Mas, de qualquer maneira, importante 
a participação do Doutor Hércules colocando 
questões muito pertinentes. 

Esse Projeto n.º 1.012/2019, um projeto 
do Deputado José Esmeraldo, que visa, 
especificamente, obrigar os hospitais, clínicas, 
prontos-socorros e demais estabelecimentos de 
saúde, de natureza pública e privada, 
divulgarem, nos respectivos sítios eletrônicos, as 
fotografias e demais dados disponíveis de 
pacientes internados e não identificados no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 
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Em primeiro ponto, destaca-se que o 
parecer desta comissão abrange apenas a 
análise do mérito, sob a ótica de assuntos 
inerentes à saúde pública, saneamento, higiene 
e assistência sanitária. Em segundo ponto, 
tendo como base a fundamentação do projeto 
de lei, vale considerar que é importante 
destacar a divulgação de tais informações por 
parte dos hospitais e clínicas, tendo em vista um 
levantamento feito pelo jornal O Globo em 
dezenove estados que apresentou números 
assustadores. No ano de 2011, a cada onze 
minutos uma pessoa desaparece no Brasil, 
somando cento e quarenta e uma pessoas por 
dia, e cinquenta e um mil setecentos e três mil 
casos registrados em delegacias de Polícia todos 
os anos. No entanto, sob a ótica da medida 
legislativa desta comissão, verifica-se que a 
proposição, apesar de meritória e de interesse 
público, já se encontra respaldada por legislação 
específica, o que tornaria inócua qualquer lei no 
sentido contrário. 

O voto desse relator é pela rejeição do 
projeto de lei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, vou 

colocar em votação. 
Como vota o deputado Luciano 

Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

voto favorável ao parecer do Dr. Emílio Mameri. 
Dizer que, realmente, nesse projeto 

anterior, o n.º 466, há um grau de situação que 
precisa ser olhada com uma forma diferente 
pelas redes hospitalares, pelo Governo, pela 
Sesa. É um fato que quando acontecem 
situações colocadas no projeto o Doutor 
Hércules tem a razão dele, inclusive tem o 
direito no seu sentimento de ter esse ponto de 
tristeza do veto daquele projeto. Agora, o que 
eu vejo é o projeto dentro da estrutura, hoje, 
hospitalar, de haver um projeto, ser sancionado 
e, depois, não conseguir cumprir o objetivo pelo 
qual o projeto passou a existir. 

Então, hoje, eu acho que, de qualquer 
forma, mesmo não dando para cumprir o que se 

propunha, tanto naquele projeto quanto nesse 
Projeto n.º 466, é preciso que, realmente, se 
tenha um olhar muito mais atencioso para essas 
situações.  

Mas, nesse parecer aqui, também sou de 
acordo com o parecer do Dr. Emílio Mameri. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Também sou favorável, 
mesmo porque você expor fotografia dos 
pacientes realmente é totalmente inadequado, 
impróprio e não tem sentido isso. 

Eu também acompanho. Então, o nosso 
parecer é contrário. 

Falando, ainda, com o nosso querido 
Luciano, já que ele mexeu, novamente, no 
projeto, eu quero dizer para dar um pulinho só 
na Pró-Matre ali, aqui pertinho, para ver lá o 
pai, ou a mãe ou irmã acompanhando a 
parturiente. Está muito próximo daqui. Por que 
a Pró-Matre se adaptou e as outras 
maternidades não fazem isso? É só questão de 
decisão. 

Então, foi rejeitado. O nosso parecer é 
contrário. 
 O próximo é o Projeto n.º 854, do nosso 
querido deputado Renzo Vasconcelos. Dispõe 
sobre o atendimento prioritário para os 
motoristas de ambulância no estado. 
 Não gostaria que usasse o termo 
motorista de ambulância. Quem dirige 
ambulância é condutor de ambulância. Fui 
condutor de ambulância, cinco anos, em 
Cachoeiro, e não carreguei mesa, cadeira; 
carreguei gente, especialmente acidentados. 
Então, não é motorista, é condutor de 
ambulância. Quero colocar essa emenda no 
projeto do nosso querido Renzo, e substituir – 
viu, Leila? – motorista por condutor.  

Coloco em discussão com a emenda 
proposta. Aliás, o deputado Emílio não deu o 
parecer ainda. Proponho, então, uma emenda, 
Dr. Emílio, só para substituir onde está escrito 
motorista, leia-se condutor.  
 Pois não, o parecer do Dr. Emílio. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – É 
certo que cabe ao Poder Legislativo buscar, por 
lei, determinar providências tendentes a 
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garantir direitos sociais, no entanto deve-se 
buscar uma composição e equilíbrio entre esses 
princípios, em nome do interesse da 
coletividade. 
  É certo que há grupos que já foram 
contemplados por leis federais, como pessoas 
com deficiência, idosos em idade igual ou 
superior a sessenta anos, gestantes, lactantes, 
pessoas com crianças de colo, obesas, etc. Com 
relação a esses, existe forte critério de 
vulnerabilidade e hipossuficiência.  
 A concessão de benefício prioritário a 
certas categorias, como no presente caso para 
os condutores de ambulância, é controversa e já 
chegou, diversas vezes, ao Supremo Tribunal 
Federal. Apesar de compreender a importância 
desses profissionais, a análise da lei estende-se 
pela rejeição ao projeto de lei por esta 
comissão.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Coloco em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Conforme o parecer do relator, Dr. Emílio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Acompanho. 
 O parecer da Comissão de Saúde é pela 
rejeição do presente projeto. 
 O próximo Projeto é o n.º 218/2019, do 
Capitão Assumção. Assegura, através do Sistema 
Único de Saúde, no âmbito do estado do 
Espírito Santo, a realização, em até trinta dias, 
dos exames destinados à comprovação de 
doença neoplásica, ou seja, neoplasia. 
 Só que neoplasia pode ser benigna ou 
maligna, não é Dr. Emílio?  
Então, não sei como está o projeto, se ele 
classificou em neoplasia maligna ou benigna. 
 Vamos ver o parecer, por gentileza. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 
projeto de lei foi considerado constitucional 

pela Procuradoria, foi acolhido na Comissão de 
Constituição e Justiça e também foi considerado 
constitucional, e o relator, na época, aprovou 
pela constitucionalidade com emendas. 
 O Projeto de Lei n.º 218/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, tem por 
objetivo assegurar, através do Sistema Único de 
Saúde, no âmbito do estado do Espírito Santo, a 
realização, em até trinta dias, dos exames 
destinados à comprovação da doença 
neoplásica. 
 Verifica-se que a proposição legislativa 
em exame vai ao encontro do interesse público, 
pois é evidente, na literatura médica, que o 
tratamento tardio é um dos maiores fatores de 
mortalidade pelo câncer, e a principal razão que 
retarda esse tratamento é justamente a demora 
na realização de exames específicos para 
comprovação de diagnóstico de uma neoplasia 
maligna. 
 Como se sabe, o tratamento tardio das 
neoplasias malignas, além de agravar as 
doenças, implica menores possibilidades de 
cura, tratamentos mais dolorosos, com maiores 
sequelas e custos mais elevados para o SUS.  
 O voto deste relator é pela aprovação do 
projeto de lei, naturalmente com a emenda 
proposta. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Gostaria de ver a emenda, 
se ele acrescentou neoplasia maligna. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Já 
está colocado neoplasia maligna aqui no meu 
relato.  
  Fica suprimida a emenda, mas é 
estrutural. Fica suprimido o art. 3.º do Projeto 
de Lei 218/2019, renumerando-se os artigos 
seguintes: a emenda n.º 02 ao Projeto de Lei 
218/2019, no art. 4.º, que, após emenda 
supressiva, será renumerado para o art. 3.º. 
Passa a ter a seguinte redação: Art. 3.º – Essa lei 
entra em vigor após decorridos 45 dias da 
publicação oficial. 

Então, Doutor Hércules, ele coloca aqui 
doença neoplásica, porque muitas vezes você só 
vai fazer o diagnóstico através de uma biópsia. E 
você não tem como separar naquele momento 
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o que é benigno, o que é maligno. E a maneira 
de se fazer esse diagnóstico diferencial é através 
de exames. E embaixo se coloca toda a 
justificativa em cima da neoplasia maligna.  

Então, acho que está contemplada aqui 
essa sua observação, muito pertinente, mas nós 
temos que fazer o diferencial, e diferencial são 
necessários os exames adequados para este 
diagnóstico. 

Então, meu voto é pela aprovação do 
projeto de lei com essa emenda, que é uma 
emenda só de redação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. 

Eu vou discutir. 
É o seguinte: naturalmente, eu acho que 

a intenção do autor do projeto é depois de 
confirmado o câncer, porque, se colocar antes 
mesmo do diagnóstico, de feita a biópsia, e 
qualquer neoplasia não vai justificar as 
urgências que ele requer, inclusive, eu insisto 
que, se não tiver no corpo do projeto inicial 
neoplasia maligna, eu prefiro, eu gostaria que 
colocasse a emenda. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Não, tudo bem, mas, Doutor Hércules, ele 
coloca o seguinte: uma doença neoplásica, 
como o senhor já bem falou, pode ser maligna 
ou benigna, mas para que a gente possa chegar 
ao diagnóstico, tem que fazer exames. E esses 
exames é que ele pede que se faça num tempo 
determinado, porque, comprovando uma 
doença maligna, o tempo é fundamental para o 
tratamento. Nós não podemos perder tempo.  

Então, ele não pode colocar aqui: 
exames destinados à comprovação da doença 
neoplásica. Ele precisa dos exames, senão ele 
não tem como separar o que é neoplasia 
maligna ou benigna. Então, é nesse intuito que 
ele coloca a urgência de se fazer esses exames 
para ter essa comprovação. E, evidentemente, o 
tempo é fundamental no tratamento das 
neoplasias. Todas as neoplasias são tratáveis e 
podem ser curadas, mas o sucesso do 
tratamento tem a ver com a rapidez do 
diagnóstico. Se nós temos um diagnóstico 
tardio, o paciente fica cinco, seis meses para 
fazer uma biópsia de próstata, numa suspeita de 

câncer de próstata, e por aí vai, o resultado do 
tratamento muda muito. Então, realmente, eu 
concordo que é importante a gente ter nesses 
casos específicos uma urgência, porque urgência 
é vida nessa situação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Na verdade, a Leila acabou 
de me entregar aqui que a Lei 13.896/2019, 
uma lei federal, estabelece trinta dias. Já está 
aqui sancionada em outubro de 2019 e passou a 
valer em 28 de abril de 2020. Então, na verdade, 
essa lei já existe, o que o Capitão está fazendo 
aqui é simplesmente obedecer a essa lei. 

Eu acho que poderia incluir o que a Leila 
trouxe aqui como emenda em obediência 
também à lei, observação ou obediência à Lei 
13.896/2019, a lei federal que estabelece trinta 
dias. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

acho importante e acato essa emenda. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Então, vamos colocar em 
votação. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado? 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
voto, Doutor Hércules, conforme o parecer, 
acatando a emenda para que nós possamos 
deixar bem claro que essa lei, ela está vindo ao 
encontro de uma lei federal. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, eu também 
acompanho, aprovado.  

O parecer da Comissão de Saúde foi 
aprovado. 

E agora o Projeto de Lei n.º 230/2020, 
deputado Alexandre Xambinho: dispõe sobre as 
agências bancárias e similares situadas no 
Estado do Espírito Santo, obrigadas a instalarem 
dispenser de álcool gel e dá outras providências.  
 Dr. Emílio, por favor, para relatar. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Esse projeto foi considerado constitucional pela 
Procuradoria, procurador-geral. Na CCJ, foi 
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considerado também constitucional. A gente 
entende que estamos trabalhando alguns 
projetos que foram colocados no topo da crise 
da pandemia e, hoje, muitas das coisas que 
estamos aqui discutindo algumas entidades já 
estão fazendo. Então, é importante que a gente 
tenha isso em consideração. 
 Mas esse projeto é um projeto 
importante. O projeto de lei ora analisado está 
de acordo com as regras e princípios 
estabelecidos na Constituição Federal e na 
Estadual. 
 A análise da matéria, que é o foco desta 
comissão, encontra amparo no princípio da 
dignidade da pessoa humana, que é 
fundamental no nosso estado democrático de 
direito. 
 Neste sentido, a regulamentação e 
intervenção em estabelecimentos privados para 
garantir o direito à saúde é louvável e promove 
a universalidade desse direito público 
fundamental a toda sociedade, especialmente 
ao fazer cumprir obrigação pétrea prevista pela 
Constituição. 
 Nesse sentido, o voto deste relator é 
pela aprovação do projeto de lei. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 
 Aprovado o parecer da Comissão de 
Saúde. 
 O próximo projeto de lei é o Projeto n.º 
752/2019, do deputado Capitão Assumção: 
ficam os fornecedores de serviços e produtos 
obrigados a garantir o atendimento prioritário 
às pessoas que fazem tratamento oncológico, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – É 

725, Doutor Hércules! 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – 725, isso mesmo. 

Então, eu peço ao deputado Emílio 
Mameri que faça o relato do presente projeto. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Esse projeto foi considerado inconstitucional na 
Procuradoria, mas o procurador-geral atestou a 
constitucionalidade. 

Então, houve uma dúvida e o autor do 
projeto de lei argumenta que é evidente a 
necessidade de prover celeridade para aqueles 
que, momentaneamente, estão debilitados em 
razão do tratamento contra o câncer. 

É fato que os tratamentos de câncer, 
radioterapia, quimioterapia e outros podem 
causar aos pacientes intenso cansaço e fadiga, 
além de debilitar a saúde de maneira intensa.  

Minimiza-se o sofrimento por meio da 
inclusão entre os beneficiários de atendimento 
preferencial, que já é destinado aos idosos, 
gestantes e deficientes físicos, entre outros, 
justamente em razão da condição clínica 
debilitada e a necessidade de celeridade no 
atendimento. Dessa forma, protege-se a saúde, 
fortalecem-se os direitos humanos 
constitucionais. 

O parecer deste relator é pela 
aprovação, considerando, no entanto, as 
emendas votadas na Comissão de Constituição e 
Justiça. 

Emenda n.º 1 - Projeto de Lei n.º 
725/2019:   

 
Fica suprimido o art. 2.º, 

do projeto de lei, que passa a ter 
a seguinte redação: 

 
Art. 1º Ficam os 

fornecedores de serviços e 
produtos obrigados a garantir o 
atendimento prioritário às 
pessoas que fazem tratamento 
oncológico, durante todo o 
horário de expediente, no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. 

 
Parágrafo único. Para 

receber atendimento prioritário, o 
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paciente deverá estar com 
declaração médica que ateste a 
sua condição. 

 
Art. 2º O descumprimento 

do disposto nesta Lei sujeitará os 
estabelecimentos às seguintes 
penalidades:  

 
I - advertência;  
 
II - multa entre 200 

(duzentos) e 100.000 (cem mil) 
Valores de Referência do Tesouro 
Estadual – VRTEs.  

 
§ 1º Em caso de 

reincidência, o valor da multa 
será duplicado.  

 
§ 2º As sanções previstas 

neste artigo serão aplicadas pelo 
Instituto Estadual de Proteção e 
Defesa do Consumidor – 
PROCON-ES. 

 
Art. 3º Esta Lei entra em 

vigor após decorridos 90 
(noventa) dias de sua publicação 
oficial. 

  
Então, o parecer deste relator é pela 

aprovação, com as emendas que foram 
colocadas e votadas na Comissão de 
Constituição e Justiça. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão o parecer 
com as emendas. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 

  
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – De 
acordo com o parecer. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 

 Aprovado, então, na Comissão de Saúde. 
 O próximo Projeto de Lei é o n.º 
140/2019, do deputado Euclério Sampaio, que 
estabelece normas e critérios básicos para 
infraestrutura sanitária, bem como instalação de 
lavatórios nos banheiros químicos dos eventos 
organizados nos espaços públicos ou privados, 
no âmbito do estado do Espírito Santo. 
 Deputado Emílio Mameri, por gentileza. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – É 
o Projeto de Lei n.º 140, não é? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – 140. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A 
Procuradoria deu como inconstitucional esse 
projeto, o subcoordenador não acolheu, o 
procurador-geral também deu pela 
inconstitucionalidade. O relator Rafael Favatto, 
da CCJ, pela inconstitucionalidade. 
 Entendendo que esta comissão deve 
analisar a matéria e não a constitucionalidade 
da proposição, que versou como 
inconstitucional em outras comissões, entende-
se que a normatização mínima para a realização 
de eventos e a fixação de diretrizes para a 
instalação de banheiros químicos e demais 
infraestruturas de asseio deve ser uma 
preocupação de proteção à coletividade.  

A atual pandemia deixou evidente que a 
higiene pessoal é fator preponderante para o 
controle da disseminação de doenças. Além 
disso, não há como negar que, ao estabelecer 
normas e critérios básicos para a infraestrutura 
sanitária, nos termos estabelecidos na 
proposição, ela se afigura favorável ao interesse 
público sob a ótica da saúde pública, do 
saneamento, da higiene e assistência sanitária. 
Além de proporcionar maior inclusão para as 
pessoas com deficiência, uma vez que também 
estabelece a instalação de banheiros adaptados.  
 Então, com o foco na saúde como direito 
a ser protegido, o parecer do relator é pela 
aprovação. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 
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 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano Machado? 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Favorável, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu acompanho. 
 Aprovado, portanto. 
 O próximo Projeto de Lei é o n.º 406/2019, 
do deputado Renzo Vasconcelos: obrigatoriedade 
dos hospitais particulares e empresas que 
forneçam o serviço de atendimento e primeiros 
socorros por meio de ambulância a informarem à 
unidade hospitalar onde fora levado o paciente 
socorrido. 
 Relator, deputado Dr. Emílio Mameri. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 
parecer da Procuradoria, pela constitucionalidade. 
Subcoordenador, pelo acolhimento. Relator na 
CCJ, também pela constitucionalidade. 
 Deve-se ressaltar que a proteção da saúde 
está consagrada como direito humano previsto na 
Constituição Federal e Estadual. De fato, é caso de 
humanidade garantir direitos aos pacientes e suas 
famílias, especialmente informações relativas às 
transferências. 
 A aprovação, dessa forma, vai evitar que 
diversas famílias passem pela situação de grande 
agonia e desespero por não saber para onde o 
paciente foi levado. Também vai evitar o 
sofrimento do próprio paciente que muitas vezes 
fica abandonado na unidade hospitalar sem 
contato com a família porque essa não recebeu 
informação. 
 No entanto, deve-se observar o sigilo e a 
informação indevida por todos aqueles que 
tiverem acesso aos dados pessoais do paciente em 
razão de sua atividade profissional.  
 Além disso, vale ser razoável com a 
obrigatoriedade de informar, já que há casos em 
que as instituições não têm a identificação do 
paciente e não têm o contato dos familiares desse 
paciente.  
 Com a adoção das emendas propostas pela 
Procuradoria, o parecer deste relator é pela 
aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Coloco em discussão. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu também acompanho. 
 Aprovado na Comissão de Saúde, nossa 
comissão. 

O próximo projeto é o n.º 393/2020, do 
deputado Capitão Assumção. Ficam as 
plataformas digitais e demais estabelecimentos 
comerciais que ofereçam o serviço de entrega, 
obrigados a fornecer aos motoristas credenciados 
Equipamento de Proteção individual, EPI, bem 
como álcool em gel 70º para higienização, no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 

Por favor, Dr. Emílio para relatar. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A 
Procuradoria colocou como constitucional, 
procurador-geral, passou pela Comissão de 
Constituição e Justiça e vamos fazer agora a nossa 
avaliação. 
 É indiscutível que muitas pessoas que são 
afiliadas a essas empresas não possuem a 
condição mínima de adquirir Equipamentos de 
Proteção Individual, muito menos produtos de 
higienização para carregar durante as entregas 
que são realizadas, pois vivem com um orçamento 
limitado para o sustento de suas famílias. 
Infelizmente, com a pandemia da covid-19, muitos 
cidadãos perderam seus empregos. Com isso, um 
meio alternativo para conseguir renda para suas 
casas foram se cadastrar nas empresas que 
fornecem serviço de entrega. Trata-se, portanto, 
de uma questão de saúde pública.  

Diante do exposto, proponho aos nobres 
pares desta comissão a adoção do parecer pela 
aprovação. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Luciano Machado?  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 

aprovação do relatório. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310033003600330030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 01 de outubro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 65 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu acompanho. 

Aprovado, portanto. 
 O próximo projeto é o Projeto de Lei n.º 
9/2021, da Mesa Diretora, que reconhece para 
fins do disposto no artigo 65 da Lei Complementar 
Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência de estado de calamidade pública no 
Município de Cariacica.  

Peço ao Dr. Emílio Mameri que faça o seu 
relato. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 09/2021. A 
avaliação da Procuradoria é pela 
constitucionalidade, procurador-geral, pela 
constitucionalidade, e também foi considerado 
constitucional na CCJ.  

A justificativa para a indicada calamidade 
pública, tratada no projeto de Decreto Legislativo 
n.º 09/2021, é decorrente do desastre natural 
classificado como grupo biológico, epidemias e 
tipo doenças infecciosas virais, com parâmetros da 
epidemia mundial oriunda do novo coronavírus.  

Com esforço conjunto de toda a 
sociedade, a administração pública deve realizar, 
de forma otimizada e cinética, todos os esforços 
necessários para dar maior resultado no combate 
e propagação da infecção e no tratamento médico 
dos acometidos pela covid-19.  

Por isso, o Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 09/2021 demonstra ser extremamente 
meritório ao que tange a análise desta Comissão 
de Saúde.  

Quanto ao mérito, é indiscutível que o país 
vive sob a égide de uma crise humanitária, a 
pandemia internacional ocasionada pelo novo 
corovavírus, Sars-Cov-2, covid-19, com impactos 
diretos e profundos na saúde pública.  

O voto do relator é pela aprovação do 
presente decreto legislativo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Luciano Machado?  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu acompanho. 

Aprovado, portanto. 
O próximo projeto é de decreto legislativo 

também, n.º 12/2021, da Mesa Diretora, que 
reconhece, para os fins do disposto no art. 65 da 
Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública no Município de Mucurici. 

Peço ao Dr. Emílio que faça seu relato. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 12/2021, 
avaliado pela Procuradoria como constitucional, 
procurador-geral, constitucional, aprovado 
também na Comissão de Constituição e Justiça. 

Notadamente, a pandemia mundial causou 
impacto na saúde pública de todo país, o que não 
foi diferente nas cidades de nosso estado. Diante 
das justificativas apresentadas, não há como 
negar que o reconhecimento da ocorrência do 
estado de calamidade pública no Município de 
Mucurici, para os fins do proposto no artigo 65 da 
Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de maio 
de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, nos 
termos estabelecidos na proposição se afigura 
favorável ao interesse público, sob a ótica das 
saúde pública.  

Quanto ao mérito, é indiscutível que o país 
vive sob a égide de uma crise humanitária, a 
pandemia internacional, causada pelo novo 
coronavírus, Sars-Cov-2, que gera a doença Covid-
19, com impactos diretos e profundos na saúde 
pública. 

Nesses termos, o parecer deste relator é 
pela aprovação do projeto de lei. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Colocar em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Favorável ao parecer do Dr. Emílio, que está 
trabalhando demais. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Vai ganhar um salário extra. 

Obrigado! 
 Aprovado, portanto. 
 O próximo projeto, de decreto legislativo 
também, o n.º 1.421, do deputado Erick Musso, 
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que reconhece calamidade pública, agora para 
Santa Leopoldina.  

Peço ao deputado Emílio Mameri que faça 
seu relato. 
  

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Como os decretos anteriores, este também 
recebeu parecer pela constitucionalidade, na 
Procuradoria, do procurador-geral, na Comissão 
de Constituição e Justiça.  

Estado de calamidade pública é uma 
situação anormal, também provocada por 
desastres, causando danos e prejuízos que 
impliquem comprometimento substancial da 
capacidade de resposta do poder público do ente 
atingido.  
 Compreendido nesse contexto calamitoso, 
proveniente da pandemia mundial oriunda do 
Covid, registre que a Portaria n.º 188, de 3 de 
fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde, 
declarou a emergência em saúde pública de 
importância nacional, em decorrência específica 
da infecção humana pelo novo coronavírus. 
Também o Governo do Estado do Espírito Santo 
editou o Decreto n.º 610, de 26 de março de 2021, 
declarando estado de calamidade pública no 
estado, decorrente do desastre natural 
classificado como grupo biológico e epidemias e 
tipo de doenças infecciosas virais. 
 Para a Procuradoria da Casa, a realidade 
jurídica aferida constrói incontestável conclusão 
única e plena de que a pretensão proposição é 
material e formalmente constitucional, tanto 
perante a ordem constitucional republicana como 
a ordem constitucional estadual. Dessa mesma 
forma, o parecer indica que, conforme os 
parâmetros legais, todos os requisitos foram 
atendidos pelo município pleiteador do 
reconhecimento da calamidade.  

Quanto ao mérito, é indiscutível que o país 
vive sob a égide de uma crise humanitária, a 
pandemia internacional ocasionada pelo novo 
coronavírus, Sars-CoV-2, gerando a Covid-19, com 
impactos diretos e profundos na saúde pública.  
 Nesses termos, o voto do relator é pela 
aprovação deste decreto legislativo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano Machado? 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu acompanho.  

Obrigado, Dr. Emílio! 
 Próximo, Projeto de Lei n.º 400/2020, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, considera a pessoa 
com deficiência aquela com perda auditiva 
unilateral, ou seja, surdez em um ouvido só.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 
Projeto de Lei n.º 400/2020, de autoria do 
deputado... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu só me esqueci de falar: deputado 
Luciano Machado, relator. 
  
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Autoria do deputado Dr. Rafael Favatto, visa 
suplementar a já existente legislação federal, de 
modo que passaria a considerar a surdez como 
espécie de deficiência a ser tutelada pelo 
ordenamento jurídico estadual.  

O parlamentar autor alega, em sua 
justificativa, que a medida tem a teleologia – que 
é o estudo dos objetivos – de garantir a proteção 
ao direito à inclusão das pessoas com deficiência à 
sociedade, que, neste caso específico, 
corresponderia em classificar como deficiência 
para a concessão de direitos inerentes os 
portadores de surdez total unilateral. 
 Em desenredo, vale reconhecer que, 
diante do mérito, o projeto apresenta-se apto e 
uníssono aos anseios do interesse social, sob a 
análise de saúde pública. Em suma, o projeto 
apresenta-se como meritório e adequado perante 
os anseios do interesse público. Então, o Projeto 
de Lei n.º 400/2020 atenderá efetivamente ao 
interesse público, ao interesse das pessoas 
necessitadas. 
 A Comissão de Saúde e Saneamento é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 400/2020, de 
autoria do Dr. Rafael Favatto. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio Mameri? 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu acompanho. 
 Aprovado, portanto, na Comissão de 
Saúde. 
 O próximo é o Projeto de Lei n.º 699/2019, 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que 
altera a Lei n.º 10.849, de 29 de maio de 2018, 
que proíbe o uso no estado do Espírito Santo, de 
produtos, materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto, ou asbesto, ou outros 
minerais que, acidentalmente, tenham fibras de 
amianto em sua composição, e dá outras 
providências. 

 Peço ao Dr. Emílio que faça o seu relato.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, esses dois últimos projetos 
não analisei. Não estavam na minha relação dos 
que iriam ser relatados hoje, ou houve algum 
equívoco. E não gosto de emitir parecer sem uma 
análise detalhada. Gostaria que fossem retirados 
de pauta e incluídos na pauta da semana que vem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Defiro, portanto.  
Obrigado!  
Estamos quase limpando a pauta de 

projetos. Só ficou este pendente. 
Mas temos que deliberar a visita da 

senhora Lea Regina Penedo Gonçalves, diretora de 
Relações Institucionais da Afecc, Associação 
Feminina de Educação e Combate ao Câncer, e da 
doutora Danielle Chambô dos Santos, médica 
mastologista e coordenadora do Serviço de 
Mastologia do Hospital Santa Casa de Misericórdia 
de Vitória, na reunião ordinária desta comissão, 
no dia 05 de outubro, terça-feira, às 9h, aqui no 
Plenário Rui Barbosa, para falar sobre o tema: 
Campanha Outubro Rosa, Conscientização do 
Diagnóstico Precoce do Câncer de Mama.  

Vamos botar logo os dois assuntos para 
deliberar? 

O próximo é a visita da doutora Luzimar 
Gomes de Oliveira Pinheiro, presidente do 
Conselho Regional de Odontologia do Espírito 
Santo, e do doutor Edson Moreira Ferreira, que a 
gente não conhece, né? O Doutor Edson está aqui 
presente, sempre acompanhando a Comissão de 

Saúde, é cirurgião-dentista e consultor temático 
da nossa comissão. E na reunião ordinária desta 
comissão, do dia 19 de outubro, terça-feira, às 9h, 
vamos discutir o seguinte: Dia do Cirurgião- 
Dentista e da Saúde Bucal.   

Estamos pedindo uma audiência, e o 
doutor Edson também, ao secretário de Saúde; 
aquela promessa que fiz sobre a inclusão do 
odontólogo nos hospitais, que é uma luta sua 
também.  

Então, vou colocar em discussão esses dois 
temas. (Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação.  

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

Voto pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Deputado Luciano?  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Também voto pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Aprovados todos os projetos que 
estavam aqui.  

Comunicações, agora.  

 
COMUNICAÇÕES:  

 
A Comissão de Saúde convida a todos para 

participarem da audiência pública de Prestação de 
Contas dos Trabalhos realizados pela Secretaria de 
Estado da Saúde, do Segundo Quadrimestre de 
2021, a ser apresentada pelo excelentíssimo 
senhor secretário doutor Nésio Fernandes de 
Medeiros Júnior, em conformidade com o 
disposto no § 5.º, do art. 36, da Lei Complementar 
n.º 141/2012, a realizar-se no dia 08 de outubro, 
sexta-feira, às nove horas da manhã, no Plenário 
Dirceu Cardoso.  

Lembrar a todos que essa prestação de 
contas o secretário faz de quatro em quatro 
meses, para obedecer à Legislação Federal.  

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião e quero franquear a palavra. Temos, 
ainda, alguns minutos, e se o Dr. Emílio ou o 
deputado Luciano quiserem fazer algum 
comentário, fiquem à vontade.  
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Queria aproveitar a oportunidade para convidar 
todas as pessoas que estão presentes, que estão 
nos assistindo, para acompanhar o congresso 
jurídico que irá acontecer no estado do Espírito 
Santo na data... 

Doutor Hércules poderia falar pra mim, 
exatamente, a data? (Pausa) Dia 26 de outubro, 
coordenação do Doutor Hércules com a equipe.  

É um orgulho, para todos nós do Espírito 
Santo, saber que esse congresso nasceu, cresceu e 
vem se desenvolvendo e prestando um enorme 
serviço a toda população do estado do Espírito 
Santo e do Brasil, porque é um congresso de nível 
nacional, com participação de diferentes pessoas 
importantes, inclusive na organização do 
congresso, na formulação do congresso. E seria 
muito interessante que as pessoas - médicos, 
juristas, principalmente - pudessem participar 
dessas discussões tão importantes nos dias atuais. 

Essa era a minha comunicação. Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) - Muito obrigado! 
Deputado Luciano Machado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Quero 

deixar aqui um abraço e os parabéns por estar 
trazendo para o Espírito Santo esse importante 
evento. E dizer ao Doutor Hércules e ao Dr. Emílio 
que, aqui, a cada dia, vou admirando mais essas 
duas figuras: o deputado Doutor Hércules, que 
tem essa história grande na Medicina e em muitas 
áreas - como condutor de ambulância também, 
não como motorista, mas como condutor, e como 
deputado, parlamentar que está sempre lutando 
pela população; e o Doutor Emílio, que já 
começou com uma grande experiência. Então, 
para mim, é um aprendizado grande aqui na 
comissão. 

Um abraço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Muito obrigado, Dr. Emílio, por lembrar 
do congresso. É o oitavo congresso que fazemos, e 
tem a participação de cerca de mil pessoas, do 
Amapá até o Rio Grande do Sul. Sou coordenador 
institucional desse congresso e fazemos, nada 
mais nada menos, aqui, do que o ministro da 
Saúde, seja ele quem for, é o ministro da Saúde, é 
autoridade máxima da Saúde no país. Nós 

trazemos o doutor Gonzalo Messina, aquele 
barbudo, parecido com o Jô Soares, infectologista, 
um cara renomado mundialmente. Essas são as 
figuras que a gente traz aqui nesse congresso. 

Mas quero aproveitar e convidar você e os 
meus pares que estão aqui para, quinta-feira, 
agora, às 19 horas, quando faremos uma sessão 
especial sobre a questão de Libras. Por quê? 
Porque existe uma discriminação muito grande e, 
felizmente, o nosso querido presidente Erick 
Musso tem tido muita atenção com relação à 
inclusão. Tanto é que tenho um cego total em 
meu gabinete, o Carlos Ajur, que está fazendo um 
trabalho muito bom de atendimento às 
associações da sociedade civil. É o núcleo Otacílio 
Coser. E peço aos colegas que possam fazer a 
visita até lá. 

Esse aqui é o convite. E a única coisa 
errada aqui, e peço desculpa, é que a abreviatura 
de hora é um h minúsculo. E pode ser tantas 
horas, mas é um h só. E saiu errado aqui, um H 
maiúsculo. Peço desculpa e, nos próximos, vamos 
acertar. 

 Então, quinta-feira, às 19 horas, teremos 
cego, surdo, cadeirante, esse povo invisível, que o 
poder público não vê, porque nós estamos vendo; 
a Assembleia, o deputado Luciano, o deputado 
Emílio Mameri estão vendo, estão vendo esse 
pessoal que normalmente o poder público não vê. 
Quinta-feira, às 19 horas, no plenário Dirceu 
Cardoso. 

Muito obrigado. 
Está encerrada a nossa reunião. 
Agradeço a todos! Agradeço, inicialmente, 

a Deus! Agradeço, também, ao pessoal do meu 
gabinete; à Comissão de Saúde; ao presidente da 
Assembleia; à diretoria das comissões 
permanentes, especialmente ao Pedro Henrique; 
aos servidores da Engenharia e da Tecnologia; ao 
repórter da TV Assembleia; à Taquigrafia, que está 
aqui pacientemente anotando tudo que falamos 
aqui. Muito obrigado! 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando todos para 
a próxima, terça-feira, aqui mesmo, às 9h da 
manhã. 

Bom dia, vamos em paz e com Deus! 
 

 
(Encerra-se a reunião às 
09h59min.) 
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