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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1514 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 8947/2021, requerimento de 
auxílio-creche nº 69/2021, resolve:  

 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
ao servidor JACKSON CRUZ DOS SANTOS 
MARINARO, matrícula nº 210453, ocupante do 
cargo em comissão Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP, 
referente ao dependente ABRAAO BRICIO 
MARINARO DOS SANTOS. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1515 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 1416, 
publicado em 02/09/2021, que concedeu 

Gratificação por Representação Parlamentar, à 
servidora ANGELITA PEREIRA MARTINS, 
matrícula nº 206905-03, ocupante do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1516 

 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, ADRIANA DOS SANTOS FERREIRA 
FRANCO RIBEIRO, matrícula nº 035889-01, para 
substituir ERYKA DA SILVA CORTELETTI, 
matrícula nº 208790-01, no cargo em comissão 
de Diretor de Documentação e Informação, 
código DDI, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa, a partir de 18/10/2021, enquanto 
durar seu afastamento, por motivo de férias. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 
de outubro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1517 

 

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 
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11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, à servidora 
LUCIANE DA COSTA LAMBERT, matrícula nº 
209911-02, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, indicado pelo 
Deputado Emílio Mameri, conforme processo 
administrativo nº 211811/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 05 

de outubro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
PORTARIA Nº 774 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

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

 
CONCEDER, o recesso regulamentar, de 

acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
ao estagiário abaixo relacionado.  

 

Estagiários Matrícula Dias Período 

JOAO PEDRO BIMBATO 
ARAUJO 

002297 18 
30/09 a 

17/10/2021 

 
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 2.890/2010 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: LARA COSTA DELPUPO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 05.10.2021 a 04.10.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 979,21 (novecentos e 
setenta e nove reais e 
vinte e um centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
01 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

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

 

PORTARIA Nº 775 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

201166-01 
LUCIANO COELHO 
MATEUS 

2019 
08/10/2021 à 
22/10/2021 

13/10/2021 à 
27/10/2021 

15(quinze) 

203215-01 
ROBERTA PARANHOS 
FRAGOSO 

2021 
16/11/2021 à 
30/11/2021 

10/02/2022 à 
24/02/2022 

15(quinze) 

209644-01 
SIMONE DE OLIVEIRA 
SILVA FORTUNATO 

2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 

e 
18/07/2022 à 
01/08/2022 

13/10/2021 à 
27/10/2021 e 
03/01/2022 à 
17/01/2022 

30(trinta) 

210135-01 THAIS FORZZA SILVA 2021 
16/11/2021 à 
30/11/2021 

13/10/2021 à 
27/10/2021 

15(quinze) 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
05 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO CONTRATO DE CREDENCIAMENTO 
Nº 001/2021 

 

A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o 
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna pública a celebração 
do Contrato de Credenciamento nº 001/2021, 
conforme descrito abaixo: 
 

CREDENCIANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CREDENCIADA: HEALTHY ASSOCIAÇÃO DOS 
SERVIDORES E FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS 
MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS DO 
ESPIRITO SANTO.  
 

OBJETO: O presente Instrumento tem por 
objeto propiciar a consignação facultativa em 
folha de pagamento de planos de saúde, 
odontológicos, seguro de vida e cartão de saúde 
contratados pelos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo junto à 
CREDENCIADA/CONSIGNATÁRIA. 
 

VIGÊNCIA: O contrato de credenciamento terá 
vigência de (12) meses, a contar de 04 de 
outubro de 2021. 
 

PROCESSO: 210250. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa em, 
04 de outubro de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria  

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
Processo nº 211039/2021 

Pregão Eletrônico nº 025/2021 
Ata nº 019/2021 

 

Órgão gerenciador: Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo. 
 

Compromitente: Nova Formalta Indústria e 
Comércio de Materiais Militares Eireli. 
 

Objeto: contratação de empresa especializada 
em fornecimento de medalhas de homenagens. 
 

Valor Total: R$ 341.199,80 (trezentos e 
quarenta e um mil, cento e noventa e nove reais 
e oitenta centavos). 
 

Vigência da ata: 01 (um) ano a partir do dia 
posterior à publicação. 
A ata encontra-se à disposição no site 
www.al.es.gov.br, links “Transparência”, “Atas 
de Registro de Preços”. 
 

Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 05 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo n.º 211339/2021 

Pregão Eletrônico n° 027/2021 
Registro de Preços 

Exclusivo para ME e EPP 
 

Objeto: aquisição de filtros de linha, conforme 
especificações contidas no anexo I do edital. 
O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 20/10/2021, às 
14h00min. 
 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
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Vitória/ES, 05 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria  

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo n.º 200375/2020 

Pregão Eletrônico n° 028/2021 
Exclusivo para ME e EPP 

 

Objeto: aquisição de correntes de aço 
galvanizado, conforme especificações contidas 
no anexo I do edital. 
 

O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
 

A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 22/10/2021, às 
14h00min. 
 

Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 05 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria  

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo n.º 211149/2021 

Pregão Eletrônico n° 029/2021 
Exclusivo para ME e EPP 

 
Objeto: contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de chaveiro sob 
demanda, com fornecimento de todo o 
material e mão de obra necessários, conforme 
especificações contidas no anexo I do edital. 

 
O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 

 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 26/10/2021, às 
14h00min. 
 

Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 05 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUARTA-FEIRA - 06.10.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Seminário Híbrido  Comissão de Educação 

04h25 Reunião Ordinária Virtual   Comissão de Justiça 

05h35 Reunião Ordinária Híbrida  Comissão de Segurança 

07h00 Dia de Campo na TV No programa Dia de Campo na TV vamos falar sobre a desmama 
racional que diminui o estresse causado pela separação e melhora o 
bem-estar animal 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará os riscos que as Fake News podem 
trazer. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
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08h30 A Grande Reportagem A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. Esta 
reportagem apresenta as principais formas de poluição e as consequências 
sociais, ambientais e econômicas da contaminação dos recursos hídricos.  

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

12h10 Reunião Ordinária Virtual (V) Comissão de Assistência Social  

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

13h30 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 Reunião Ordinária Híbrida (V) Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

15h00 Sessão Ordinária Híbrida Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-papo com o 
parlamentar teve como pauta principal o Desenvolvimento do Norte do 
estado. Ele está no quarto mandato de deputado estadual e também é 
empresário e produtor rural em São Mateus. No currículo ele também faz 
questão de destacar que foi office-boy e balconista de farmácia. Durante os 
30 minutos de entrevista, falou também das iniciativas para melhorar a 
vida do homem do campo, com estruturação das estradas para 
escoamento da produção, além da Operação Colheira, que criou 
estratégias de segurança para reduzir roubos, principalmente da produção 
de café. 

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

19h00 Som da Terra O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que apresenta 
seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

19h30 Sabores Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, mas sim 
sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa dos adeptos: a comida 
vegana. 

20h00 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 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará os riscos que as Fake News podem 
trazer. 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra de José Lins do Rego 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-papo com o 
parlamentar teve como pauta principal o Desenvolvimento do Norte do 
estado. Ele está no quarto mandato de deputado estadual e também é 
empresário e produtor rural em São Mateus. No currículo ele também faz 
questão de destacar que foi office-boy e balconista de farmácia. Durante os 
30 minutos de entrevista, falou também das iniciativas para melhorar a 
vida do homem do campo, com estruturação das estradas para 
escoamento da produção, além da Operação Colheira, que criou 
estratégias de segurança para reduzir roubos, principalmente da produção 
de café. 

22h45 Sessão Ordinária Híbrida Trabalhos do legislativo estadual 
 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

SEGUNDA SESSÃO ESPECIAL, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
30 DE SETEMBRO DE 2021.  
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente Doutor Hércules, 
ilustres autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa noite! 
 É convidado ao local de destaque o 
proponente Doutor Hércules para os 
procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão especial. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
deputado) 

 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia nos 
canais abertos e digitais, Youtube e Facebook.  

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de amanhã, dia 1.º, no site da Assembleia 
Legislativa, que, com satisfação, recebe todos 
para a sessão especial com palestras sobre o 
Trabalho Realizado pela Comunidade Surda 
Capixaba. 

Neste instante, o senhor deputado 
Doutor Hércules procederá à abertura desta 
sessão especial, conforme é regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Informo a todos que esta 
sessão está sendo transmitida, o Felipe já falou, 
pela TV Assembleia e pelas nossas redes sociais.  

Então, neste momento, invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta a sessão 
especial e será lido um versículo da Bíblia. Mas é 
preciso que, por gentileza, componha a Mesa 
primeiro, para que o Luiz Carlos e o frei 
Alessandro possam vir à Mesa.  

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado, 
representando o Convento da Penha, frei 
Alessandro Dias Nascimento.  

É convidado o apoiador da causa Luiz 
Carlos de Paula Brito. 

É convidado o coordenador do Núcleo 
Otacílio Coser, Carlos Ajur. 

É convidado o procurador do Ministério 
Público do Trabalho Valério Soares Heringer. 

É convidada a pró-reitora de Ensino – 
representando o reitor do Ifes, Jadir Pela – 
Adriana Pionttkovsky Barcellos. 

É convidado o presidente do Conselho 
Estadual dos Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Luiz Anhaia Vasconcelos. 

É convidado o presidente da Federação 
Desportiva dos Surdos do Espírito Santo, 
Evandro Telles de Oliveira Filho. 

É convidado, representando a Associação 
dos Profissionais Intérpretes de Libras do 
Estado, Leandro Alves Wanzeler. 

É convidado o presidente da Câmara 
Municipal De Vitória, vereador Davi Esmael. 

É convidada a representante da 
Educação de Surdos no Espírito Santo, Luana 
dos Reis Guss. 

Representando a Associação de Pais de 
Surdos e Outras Deficiências, é convidado José 
Onofre de Souza. 

Representando a Secretaria de Estado de 
Assistência Social, é convidada Sandra Shirley. 

É convidado o subsecretário de 
Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 
Humanos, Júnior Bola. 

Pelo Fórum da Defesa das Pessoas com 
Deficiência de Vila Velha, é convidada Rosilda 
Dias. 

Representando as Associações dos 
Surdos do Espírito Santo, é convidado Alberto 
Oliveira Leite. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os referidos 

convidados) 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Alguém dá uma ajuda a 
Rosilda, por favor, ali. Por gentileza. 

Pedimos paciência a todos porque 
algumas pessoas têm dificuldade de chegar até 
aqui. 
 Na verdade, eu gostaria que todos 
estivessem aqui, mas como a gente não tem 
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condições para isso, eu peço desculpa e dizer 
que, quem não está aqui, está também no nosso 
coração da mesma forma. 
 Rosilda, obrigado! 
 Pois não! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Pode prosseguir, 
doutor, com a oração. 
 
 O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) − Invocando a proteção de 
Deus declaro aberta a sessão especial. E será 
lido um versículo da Bíblia pelo meu amigo, meu 
vizinho, meu querido amigo Luiz Carlos de Paula 
Brito, e interpretado através de línguas e sinais 
pelo meu querido frei Alessandro Dias 
Nascimento, que eu já pedi a benção a ele na 
certeza que ele vai abençoar nós todos. 
 Todos de pé, por gentileza. 
Naturalmente, aquele que puder ficar em pé. 
 

(O senhor Luiz Carlos de Paula 
Brito profere Lucas, 9:46-48) 

 
 O SR. ALESSANDRO DIAS NASCIMENTO 
– Neste momento eu vou dar a benção a vocês. 
Tá bom? 
 
  (É feita a oração) 
 
 O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) − Muito obrigado, frei 
Alessandro! Começando uma sessão com uma 
benção do nosso querido frei, a quem gradeço 
muito. Agradeço ao Luiz Carlos por trazer uma 
pessoa tão importante para abençoar a nossa 
sessão. 
 Informo a todos os presentes que a 
sessão é especial, e o tema é o trabalho 
realizado pela comunidade surda capixaba.  

Então, neste momento, aguardamos o 
Hino Nacional e, em seguida, o Hino do Espírito 
Santo. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados, 
em atitude de respeito, para a execução do Hino 
Nacional. 

 (É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 

 
A partir de agora, a sessão especial será 

conduzida pelo senhor deputado proponente, 
Doutor Hércules. 
 É convidada a compor a Mesa a 
vereadora de Vila Velha, Sabrina Leonel.  
 
  (Toma assento à Mesa a referida 
vereadora) 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Boa noite a todos! Boa noite, pessoal!
  
 O pessoal tem que ter bastante força, 
bastante fé. É fé, isso que nos ajuda a vencer 
tantos obstáculos, tanta falta de atenção que o 
poder público tem com vocês. Tanta falta de 
atenção que o poder público tem com vocês! 
Felizmente, aqui, nós estamos lutando pela 
inclusão, pela igualdade. É tanta falta de tanta... 
É violência que vocês sofrem no dia a dia. 
Violência mesmo.  
 Quero pedir desculpa pelo desabafo, 
mas, realmente isso não me conforma. O 
mandato só serve se você servir. Se você não 
servir, não entra na política, vá fazer outra coisa. 
Mas, deixa o mandato para outro. 
 Fico muito feliz aqui hoje. 

Doutor Valério. Doutor Valério é 
procurador do Ministério do Trabalho. Fiquei fã 
do doutor Valério quando fui assistir ao 
Reconecta que ele fez e, infelizmente, por causa 
da pandemia, teve que dar um tempo. 
 Também quero abraçar a Adriana 
Barcellos - tem um sobrenome complicado aqui 
-, pró-reitora de Ensino, representando o reitor, 
o nosso querido Jadir Pela. Muito obrigado pela 
presença. 

O presidente do Conselho Estadual da 
Pessoa com Deficiência, Luiz Anhaia 
Vasconcelos. Acho que a pronúncia é essa 
mesmo, né, Luiz? 

Também Evandro Telles de Oliveira Filho, 
presidente da Federação Desportiva de Surdos 
do Espírito Santo; Leandro Alves Wanzeler, 
representando a Associação dos Profissionais 
Intérpretes de Libras do nosso estado. 
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 Evandro, quero que você saiba que a 
gente, até este ano, não tinha a sessão 
transmitida em sinais de Libras. Depois de tanta 
luta, felizmente, o nosso presidente 
reconhecendo isso, esse trabalho de inclusão - 
porque a comunidade surda não saberia o que 
estou falando aqui e hoje sabe -, a partir de 
fevereiro deste ano vocês conquistaram esse 
direito. 
 Quero abraçar também meu querido 
presidente da Câmara de Vitória, Davi Esmael, 
querido amigo. O pai dele foi deputado comigo 
aqui, um bom deputado, o nosso querido 
Esmael. 

Também Luana dos Reis Guss, 
representante da Educação de Surdos do 
Espírito Santo. Obrigado, Luana! 

José Onofre de Souza, representante da 
Associação de Pais de Surdos e Outras 
Deficiências. José Onofre é um batalhador, 
conhece a nossa luta. Estamos sempre juntos. 

Sandra Shirley, representando a 
Secretaria do Estado de Assistência Social. 

Sandra, estamos lutando, pedindo ao 
governador para que bote pelo menos um dígito 
de verba para a Assistência Social. 
 Pasmem os senhores, no Espírito Santo 
só 0,55 do orçamento é para a Secretaria de 
Assistência Social. Queremos um por cento só. 
Um por cento. Se Deus quiser, e Ele quer, o 
governador Renato Casagrande, este ano, vai 
aumentar esse orçamento. 
 Júnior Bola, nosso amigo subsecretário 
de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos 
Humanos. Querido Júnior Bola, famoso lá de 
Vila Velha. 

Frei Alessandro Dias Nascimento, 
representando o Convento Nossa Senhora da 
Penha. Obrigado pela presença! 

Rosilda Dias, do Fórum de Debate de 
Pessoas com Deficiência. 

Cadê Rosilda? Está ali. Rosilda que me 
inspirou, inclusive, a brigar para que a mulher 
usuária de cadeiras de rodas pudesse fazer 
mamografia, que a anã fizesse mamografia. 
Após a luta dela começou, no estado, a ter 
adaptador no mamógrafo para descer e fazer 
mamografia da mulher usuária de cadeira de 
rodas, porque não tinha. E é um direito que elas 

têm. E nós temos que garantir esse direito. 
Rosilda, obrigado! 
 Representando também a Associação 
dos Surdos do Espírito Santo, Alberto Oliveira 
Leite. Obrigado, Alberto!  
 Sabrina Leonel, minha querida vereadora 
lá de Vila Velha. Muito obrigado pela presença. 
Dê um abraço no presidente. Com certeza, ele 
também é um batalhador por essas causas. 
 E também apoiador da causa, Luiz Carlos, 
que leu um versículo da Bíblia, que é meu 
querido Luiz Carlos, amigo de velhas datas. 
Agradeço a Luiz Carlos que trouxe o nosso 
querido Frei Alessandro aqui. 
 Nós começamos, desde 2014, lutando 
aqui com o Projeto de Lei n.º 146, para que 
cinco por cento dos funcionários públicos 
fossem pessoas com deficiência, e também que 
tivesse o uso de intérprete de Libras. No Espírito 
Santo temos trinta e três mil e duzentos e 
quarenta e oito surdos, o equivalente a 1,02% 
da população do estado. Então, à comunidade 
surda, é preciso que a gente lute. 

Também em 2014 iniciamos a luta para 
haver intérprete de Libras nas transmissões das 
sessões da Assembleia, o que se tornou 
realidade em 2021. E agradeço, mais uma vez, 
ao presidente Erick, pois hoje temos a Eliana 
Burgarelli... 

Cadê a Eliana? Estava aqui agora há 
pouco, aqui na frente. Está lá dentro. Olha, 
pessoal, a Eliana e a Gisele, as duas meninas que 
vão fazer história na Assembleia porque são as 
duas primeiras intérpretes de Libras aqui na 
Assembleia. Então, isso é inclusão, isso é a luta 
para que a comunidade surda possa saber o que 
estamos falando. 

Ainda lutamos para implantar o Projeto 
de Lei n.º 269/2019, que concede à gestante 
com deficiência auditiva o direito a intérprete 
de Libras, para acompanhar a consulta de pré-
natal e o trabalho de parto. Quero que vocês 
saibam também que a nossa luta aqui, sou 
parteiro, já apresentei, já fiz seminário, é a luta 
para o parto humanizado. 

O que é o parto humanizado? O que 
queremos? Que pelo menos na hora em que o 
neném está nascendo, na hora do parto, o pai 
esteja do lado do filho que vai nascer, pelo 
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menos naquele momento de sofrimento, de 
muita dor, porque isso eu conheço, conheço 
bem, modéstia à parte, porque fiz mais de 
quinze mil partos. Então, que pelo menos 
naquele momento o pai se envolva com o 
sofrimento e veja a luta da mãe. Porque dali 
para frente ela vai lutar muito mais. Aquele foi 
um momento só de dor, e muita dor. Sei que é 
muita dor. Mas depois, o acompanhamento, 
levantar de madrugada para dar mama ou 
mamadeira, acalentar o neném que chora, é a 
mãe que faz isso. É a mãe que faz isso. Muito 
bem! Então, nossa luta aqui pelo parto 
humanizado é muito grande. E vamos continuar! 

Atualmente lutamos pela aprovação do 
Projeto de Lei n.º 272/2021, que pretende criar 
a lei estadual de inclusão para a pessoa com 
deficiência. Isso agradeço ao Carlos Ajur, que 
está ali, que está tomando conta, hoje, do 
Núcleo Otacílio Coser, o núcleo de inclusão que 
temos aqui e que foi criado a nosso pedido. E é 
dirigido pelo Carlos Ajur, cego total, que 
trabalha em meu gabinete, pela Mirian, 
assistente social, e pela Fernanda, e estão todas 
as duas aqui ajudando também a sessão. 

A última vitória do nosso mandato 
ocorreu esta semana quando o Governo 
anunciou a criação da Central de Intermediação 
em Libras. O projeto visa à tradução simultânea 
de forma a viabilizar a comunidade entre 
pessoas surdas e ouvintes por meio de 
dispositivo digital. A interpretação, nesse caso, 
ocorrerá por meio de videochamada com 
intérprete com parâmetro avançado de 
tecnologia disponível para sistemas iOS, Android 
e Windows. 

Quero lembrar também... Não vi aqui a 
nossa querida Lourdilene. Ela está operada, mas 
a Thalita está aí, filha da Lourdilene. Cadê a 
Thalita? Por favor, Thalita, levante. 

Uma salva de palmas para a Thalita. 
Fique em pé mais, Thalita! (Palmas) 

Thalita é campeã mundial de futebol de 
salão... Foi na Suíça, não é isso? Na Suíça, isso aí. 
E ela também é surda, implantada. Então, é filha 
da Lourdilene, que é presidente da associação, 
não está aqui hoje porque está operada. 

Quero parabenizar também os 
tradutores e intérpretes de Libras, e acabei de 

mostrar aqui a Eliana Burgarelli e a Gisele 
Fontes, todos os tradutores presentes e os que 
não estão presentes também, estão assistindo a 
nossa sessão em casa. 

Quero dizer da satisfação que estamos 
com vocês todos aqui lotando este plenário, 
com a dificuldade muito grande que muitos 
tiveram de chegar até aqui. 
 E quero anunciar também que, no mês 
que vem, nós faremos outra sessão aqui para os 
deficientes, especialmente para os usuários de 
cadeira de rodas. Lembrar que nós estamos em 
uma luta muito grande: o Crefes tinha um time 
de basquete cadeirante que foi campeão 
brasileiro, e deixaram acabar a quadra. 
Felizmente, este ano tenho ido ao Crefes toda 
semana e vou vigiar a construção da quadra, 
uma quadra acessível, e nós teremos 
novamente, se Deus quiser, e Ele quer, que o 
nosso time de basquete cadeirante seja 
campeão brasileiro novamente! 
 Enfim, a igualdade e a inclusão são 
linguagens que o surdo consegue ouvir e que o 
cego consegue ler!  
 Muito obrigado! Boa sessão para nós 
todos, com Deus e com muita fé! Obrigado! 
 Ficou faltando o Hino do Espírito Santo 
em sinais de Libras. Acho que houve um 
problema técnico. É possível ainda? (Pausa) 
 Vamos tentar! Eu vou ali para a cadeira. 
Se for possível, seria bom o Hino do Espírito 
Santo em Libras. 
 
  (É executado o Hino do Espírito 
Santo em sinais de Libras) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Neste instante eu peço ao 
meu querido Carlos Ajur, que ele possa fazer a 
sua fala. Você pode falar daqui mesmo, Carlos. 
 
 O SR. CARLOS AJUR CARDOSO COSTA – 
Eu quero, em nome do gabinete do Doutor 
Hércules, liderado pela sua chefe de gabinete 
Tânia Freitas, pelo seu assessor parlamentar 
Bruno Costa, juntamente com a equipe do 
Núcleo Otacílio Coser de apoio às Organizações 
da Sociedade Civil, equipe essa composta por 
mim, Carlos Ajur, pela Miriam e pela Fernanda, 
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e com apoio da Associação de Profissionais 
Tradutores e Intérpretes de Libras do Espírito 
Santo e do Movimento das Pessoas Surdas do 
Estado Espírito Santo, nós temos o orgulho de 
estarmos realizando esta sessão solene. 
 Quero cumprimentar o proponente 
desta sessão, deputado Doutor Hércules; 
cumprimentar o doutor Valério, aqui do meu 
lado esquerdo, representando o Ministério 
Público Federal do Trabalho; cumprimentar a 
Sandra Shirley, representando a Secretaria de 
Trabalho e Assistência Social; Júnior Bola, 
representando a Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos; o vereador Davi Esmael, presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores Vitória; 
vereadora Sabrina; cumprimentar meu amigo 
Onofre, presidente da Apasod de Vila Velha; o 
Alberto, do Movimento de Surdos; 
cumprimentar todos os tradutores; 
cumprimentar a Rosilda e demais componentes 
aqui da Mesa. 
 Esta noite serei breve porque temos o 
tempo regimental a cumprir, e muitas pessoas 
moram um pouco longe e têm problemas com o 
Mão na Roda e o transporte coletivo. Então 
serei breve para dizer que essa noite é uma 
noite especial para o Doutor Hércules. Esse 
homem público que tem pautado no seu 
mandato, no seu trabalho, sempre o trabalho 
voltado para as minorias sociais. Seja como 
presidente da Comissão de Saúde, seja como 
vice-presidente da Comissão de Assistência 
Social desta Casa, o Doutor Hércules tem 
militado, tem pautado, trabalhado em defesa de 
duas políticas públicas constitucionais, políticas 
que compõem o grupo da seguridade social, 
proporcionando para que as pessoas menos 
favorecidas tenham, realmente, o seu direito 
garantido.  
 E nós, pessoas com deficiência, eu, na 
qualidade de pessoa cega, e os homenageados 
desta noite, os meus colegas surdos, temos 
orgulho de termos um deputado como o Doutor 
Hércules. Nosso presidente da Confederação 
Brasileira de Deficientes Visuais conhece o 
Doutor Hércules e sempre fala: Seria bom se 
todo Estado brasileiro tivesse um deputado 
como o Doutor Hércules, compromissado com a 
causa da pessoa com deficiência. Assim a vida 

da pessoa com deficiência neste país seria menos 
ruim. Sofreríamos menos preconceito e 
discriminação e teríamos os nossos direitos, 
enquanto cidadãos, enquanto cidadãs, garantidos: 
o acesso à Educação, o acesso à Saúde, o acesso à 
profissionalização, o acesso ao trabalho e o acesso 
ao nosso exercício de cidadania.  
 E com esta solenidade, Doutor Hércules 

quer mostrar que as pessoas surdas no Espírito 
Santo, mais de trinta mil pessoas, também 
fazem parte desta sociedade e querem o seu 
espaço dentro da sociedade capixaba. 
 E confiamos que o governador Renato 
Casagrande, o socialista que é, dará esta 
oportunidade, fazendo com que a política da 
pessoa com deficiência seja uma política 
realmente aplicada e efetiva. E que este estado 
seja um estado como Doutor Hércules luta e 
deseja: um estado de todos para todos, com 
uma sociedade mais igual e mais justa.   
 Viva os intérpretes de Libras, viva as 
pessoas surdas do Espírito Santo e viva o Doutor 
Hércules! Muito obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Carlos. 
 Antes de o Felipe anunciar o próximo 
orador, quero fazer alguns agradecimentos. 
Quero agradecer à Penha, à Rafaela e ao Diego, 
que estão sentados aqui, meus vizinhos. A 
Penha é esposa de Luiz Carlos, a Rafaela é filha 
de Luiz Carlos, o Diego é o marido da nossa 
querida Rafaela. 

Agradecer à Gisele; à Eliana – eu já fiz 
isso, né? Gisele está aqui na frente –; e à 
Rhaylander, Rutiléia, Renata e Amabele. Quero 
agradecer a essas pessoas e lembrar que o 
nosso querido Davi Esmael é presidente da 
Câmara de Vitória, da nossa capital. Gostaria 
que ele fosse de Vila Velha, mas é de Vitória; 
não tem problema, não.  

Então, por favor, Felipe.  
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
procurador do Ministério Público do Trabalho, 
Valério Soares Heringer.  

 

O SR. VALÉRIO SOARES HERINGER – 
Excelentíssimo senhor deputado Doutor 
Hércules, na pessoa de quem cumprimento as 
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autoridades aqui presentes neste dispositivo 
de honra e também as demais senhoras e 
senhores presentes nesta Casa Legislativa.  

Quero, inicialmente, homenagear todas 
e todos os tradutores e tradutoras, intérpretes 
em Libras, o que faço na pessoa de Josué 
Rego, um ativo colaborador nosso, que tem 
nos prestado a todos, no Espírito Santo, um 
excelente trabalho com seus colegas 
intérpretes.  

O Ministério Público do Trabalho, aqui 
por mim representado na qualidade de 
procurador-chefe, e falando então em nome 
de todos os procuradores e procuradoras, 
servidores e servidoras que integram a nossa 
Procuradoria, nós expressamos, publicamente, a 
nossa honra em participar desta sessão especial, 
Doutor Hércules, em que se debate o trabalho 
realizado pela comunidade surda capixaba.  

Essa é uma pauta que nos move há mais 
de vinte anos, quando nosso procurador, doutor 
Levi Scatolin, iniciou um profícuo trabalho 
setorial de inclusão de trabalhadores e 
trabalhadoras em vagas de emprego abertas em 
função da cota legal de pessoas com deficiência, 
que, obrigatoriamente, deve ser preenchida 
pelas empresas com mais de cem empregados.  

Ao longo desse tempo, foram 
beneficiados milhares de trabalhadores e 
trabalhadoras com deficiência, mas a nossa 
atuação vem sendo lembrada não apenas pela 
inclusão no mercado de trabalho, pois, como 
vocês, nós percebemos que a comunicação 
acessível é o que permite a pessoa com 
deficiência exercer a cidadania e lutar, coletiva 
ou individualmente, por seus direitos humanos 
fundamentais.  

Nesse sentido, destaco o Reconecta, a 
nossa Conferência e Exposição, que foi realizada 
nos anos de 2018/19, e de forma virtual, 
digamos assim, em 2020. Realizado em Vila 
Velha, o Reconecta foi prestigiado, na sua última 
edição presencial, por mais de onze mil pessoas, 
em três dias, com participação em shows, 
oficinas, cursos de qualificação, exposição e 
venda de produtos, troca de experiências e, 
sobretudo, de afeto e também aquisição de 
conhecimento.  

Outro projeto que nos orgulha muito é 
o MPT em Quadrinhos. São sessenta temas 
relacionados ao trabalho, tratados de forma 
lúdica e inteligente, por meio de revistas em 
quadrinhos e desenhos animados. Pelo portal 
www.mptemquadrinhos.com.br, todos podem 
ler as histórias, baixar os arquivos, imprimir as 
revistas para estudo, para cursos e para 
capacitações em organizações públicas e 
privadas.  

 Mas, hoje, eu quero falar um pouco 
mais sobre o PCD Legal. O PCD Legal é uma 
biblioteca, Doutor Hércules, virtual, implantada 
por nós em 2013, que contém leis, normas, 
convenções, livros e cartilhas sobre direitos 
humanos, sobre direito das pessoas e das 
pessoas com deficiência.  

Desenvolvido em ambiente bilíngue, 
Português e Libras, o conteúdo digital do PCD 
Legal pode ser consultado, a qualquer 
momento, por quem deseja saber mais sobre 
seus direitos – direitos trabalhistas, direitos 
constitucionais, direitos do consumidor – e 
outros temas relevantes para as pessoas, 
especialmente pessoas com deficiência. 

 No PCD Legal, é possível aprender sobre 
inclusão e acessibilidade em um ambiente 
digital, que disponibiliza o conteúdo em diversos 
formatos, para alcançar o maior número de 
pessoas. É possível ampliar e reduzir o tamanho 
das letras, inverter o contraste de fundo de tela, 
acessar conteúdos em áudio, com locutores 
profissionais, e em vídeo, com interpretação em 
Libras, além de contar com uma preparação 
descritiva para leitores e sintetizadores de voz.  

Já vou me encaminhando para o final. 
O PCD Legal é vencedor de prêmios do 

Conselho Nacional do Ministério Público e 
Todos na Web, tendo sido acessado, até este 
momento, por mais de trezentas e sessenta e 
duas mil pessoas no YouTube e por mais de 
quinhentas mil pessoas, em cento e cinquenta 
países.  

Doutor Hércules, em novembro do ano 
no passado, nós fomos convidados a apresentar 
à Presidência da República e ao Conselho do 
Pátria Voluntária o nosso portal, e saímos de 
Brasília com a missão de aperfeiçoá-lo e 
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atualizar a Constituição Federal com suas 
últimas emendas, inclusive a Emenda n.º 109. 

 O trabalho foi realizado e concluído, 
incluindo uma edição física da Constituição 
Federal de 1988. E este aqui é o resultado: esta 
é a nossa Constituição impressa, o símbolo da 
nossa democracia, cujo exemplar eu deixo aqui 
nesta Casa, aos cuidados do deputado Hércules. 
Mas reparem que todos podem ter acesso a ela, 
de forma acessível, ingressando no nosso portal 
ou clicando no QR Code.  

Nós informamos, também, que fizemos 
um convênio com o Procon, Doutor Hércules, e 
as lojas aqui do Espírito Santo terão um QR 
Code desse, direcionando para o Código de 
Defesa do Consumidor todas as pessoas com 
deficiência que necessitem ter acesso, de modo 
acessível, ao Código de Defesa do Consumidor. 

 Então, vai a nossa gratidão a todas as 
pessoas que nos auxiliaram na concepção, nos 
testes e na implantação do PCD Legal, e nosso 
especial agradecimento a vossas excelências 
pela oportunidade de nos permitir apresentar 
esse importante instrumento de cidadania a 
todos quantos dele necessitem.  

A participação dos órgãos 
governamentais; dos poderes constitucionais, 
de todas as esferas; e das organizações públicas 
e privadas é imprescindível para que o conteúdo 
do PCD Legal chegue a um número cada vez 
maior de pessoas com deficiência. 

 Nosso muitíssimo obrigado a todas e 
todos. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) - É convidado a fazer uso 
da palavra o apoiador da causa, Luiz Carlos de 
Paula Brito. 

 
O SR. LUIZ CARLOS DE PAULA BRITO - 

Boa noite a todos.  
É com muita satisfação, e até orgulho, 

que eu venho a este plenário não para elogiar o 
Doutor Hércules, porque aquele que trabalha 
com competência não merece elogio, merece 
apoio. E é disso que nós precisamos, como 
eleitores, fazer junto a um parlamentar, que, há 
anos, vem demonstrando que ele está do lado 
do povo, independente de ter sido eleitor dele 

ou não. E nós precisamos buscar, dentro de nós 
também o respeito, a ajuda, a caridade com os 
nossos irmãos que, por razões diversas, têm 
alguma deficiência. Nisso o Doutor Hércules é 
um deputado atento, porque todas as propostas 
dele são apoiadas não só pela Assembleia, por 
seus colegas, mas também, muito em especial, 
pelo povo, pelos empresários e até autoridades, 
que nem sempre estão a favor daquilo que o 
Doutor Hércules pensa, mas sim da causa que 
ele apresenta, que com muito trabalho ele 
consegue que seja trazida a este Plenário e 
levada, também, ao governador para que seja 
aprovada e apoiada.  
 Obrigado! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidada a fazer 
uso da palavra, representando a Secretaria de 
Estado de Assistência Social, Sandra Shirley.  
 
 A SR.ª SANDRA SHIRLEY – Boa noite a 
todos! Boa noite a todas! Boa noite, Doutor 
Hércules! Somos amigos, não é, Doutor 
Hércules? Nas lutas sociais, de muitos anos. Eu 
quero parabeniza-lo por este momento muito 
importante de estarmos aqui com nossas 
pessoas que têm deficiência auditiva neste 
momento ímpar. Parabenizar pelo momento. 
Quero cumprimentar todos da Mesa e dizer que 
nós, da Assistência Social, estamos sempre 
juntos, sempre dispostos a acolhê-los nas 
necessidades, o que for preciso.  

Então, quero dar boa-noite para todos! 
Que Deus abençoe a todos e a nós também! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o presidente do Conselho 
Estadual de Direitos da Pessoa com Deficiência, 
Luiz Anhaia Vasconcelos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Sandra Shirley foi bastante 
precisa, falou pouco e falou bastante. É o que eu 
peço a todos, para serem bastante econômicos, 
porque tem muita gente que mora longe e tem 
dificuldade em voltar. Então, eu peço a todos 
que sejam econômicos nas suas falas.  
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Obrigado! 
 
O SR. LUIZ ANHAIA VASCONCELOS – Boa 

noite a todos! Boa noite, deputado! Quero 
agradecer o espeço que foi dado ao Condef para 
estar aqui no seu evento. Agradecer, também, 
pelo seu exercício dentro não só de grupo de 
deficiência, mas também com o TEA, as pessoas 
com Transtorno de Espectro Autista, que a 
gente não pode esquecer.  

Aproveito este espaço dado e gostaria de 
colocar o Condef a serviço de vocês, a serviço de 
todos vocês. Porque o Condef deliberativo, 
consultivo e fiscalizador só vai existir se ele, 
efetivamente, representar vocês, se ele, 
efetivamente, for representação de vocês, e só 
será representação de vocês se vocês se fizerem 
presentes no Condef.  

Muito obrigado! Era isso que eu queria 
deixar com vocês e para vocês. Muito obrigado! 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra, 
representando a Associação dos Profissionais 
Intérpretes de Libras do estado, Leandro Alves 
Wanzeler.  

 

O SR. LEANDRO ALVES WANZELER – Boa 
noite a todos e todas! Cumprimento a Mesa, 
Doutor Hércules.  

Estamos vivendo um momento histórico, 
um momento ímpar representando aqui os 
tradutores intérpretes do Espírito Santo, os 
guias intérpretes também. Felicitamos a 
comunidade surda, que o Setembro Azul é um 
marco histórico para nós, um momento de luta, 
de conquistas para nós da comunidade surda. 
Hoje, em especial, em comemoração ao Dia 
Internacional do Tradutor, por conta do São 
Jerônimo. Agradecemos à Casa. 

Chegamos até aqui, mas não paramos 
aqui, a luta continua. Enquanto comunidade, 
somos mais fortes, precisamos nos posicionar 
no nosso lugar de fala. Esta Casa é uma Casa 
que tem aberto um espaço para nós da 
comunidade surda, para nós tradutores 
intérpretes, surdos, ouvintes, tradutores 
ouvintes, tradutores surdos.  

Gostaria, rapidamente, de mostrar a 
trajetória da Associação.  

          (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Tem catorze anos que a Apiles foi 

fundada, em 2007. Na presidência a nossa 
querida Keli e a sua diretoria. A nossa segunda 
diretoria também foi a nossa presidente Keli. A 
terceira diretoria foi representada pelo nosso 
querido Josué. Atualmente, no ano passado, 
nós, a diretoria eleita em outubro do ano 
passado. Estamos aqui para poder estar dando 
sequência na trajetória dessa história da Apiles 
e nos colocamos, enquanto associação, à 
disposição desta Casa para juntos podermos 
estar somando e garantindo o direito linguístico 
e acessibilidade comunicativa da comunidade 
surda.  

Obrigado! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra o presidente da Asurvi, Alberto 
Oliveira.  

 
O SR. ALBERTO OLIVEIRA LEITE – Boa 

noite! Boa noite a todos e todas, surdos, 
ouvintes! Eu quero agradecer imensamente. 
Meu nome é Alberto, estou presidente da 
Associação dos Surdos de Vitória. Quero 
agradecer ao Doutor Hércules e cumprimentar 
cada um da Mesa. Agradecer imensamente à 
comunidade surda, a todas as associações, a 
todos os presidentes, a todos os intérpretes, a 
todos que estão aqui presentes, à minha 
diretoria e, também, à diretoria de cada 
associação. Agradecer e parabenizar a todos por 
um dia especial.  

Eu estou admirado neste dia tão 
importante, a Mesa com vários representantes. 
E a nossa luta continua, sempre evoluindo. Não 
vamos parar.  

Eu gostaria de olhar quem são. Os 
presidentes das entidades fiquem de pé, das 
associações de surdos do Espírito Santo. Podem 
vir aqui na frente, por favor, os presidentes das 
entidades. Já temos o da Apiles também. 
(Pausa) 

Então, eles são os presidentes das 
associações. Colatina, Cariacica, Serra, o Alisson 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310034003600370036003A00540052004100, Documento 

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



14 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quarta-feira, 06 de outubro de 2021 

é da Serra, Linhares e a minha vice-presidente. 
Parabéns a vocês! Parabéns aos intérpretes! 
Parabéns aos presidentes pelo trabalho feito, 
um serviço voluntário, de muito trabalho. 
Parabéns a todos vocês. É muito orgulho vocês, 
aqui na frente, comigo.  
 Também o presidente da nossa 
federação tem trabalhado pelo desporto da 
comunidade surda, realmente mostrando uma 
vida melhor para o surdo. É isso! Quero 
agradecer imensamente a todos vocês, aos 
presidentes. Parabéns, Ailson! Obrigado a todos 
os presentes. Um abraço! E também aos 
intérpretes, um abraço a todos. Obrigado! 
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a fazer 
uso da palavra a representante da Educação de 
Surdos no Espírito Santo, Luana dos Reis Guss. 
 
 A SR.ª LUANA DOS REIS GUSS – Boa 
noite a todos.  
 Meu nome é Luana. Este é o meu sinal. 
Sou surda. 
 Quero agradecer, primeiramente, este 
momento em que percebo a comunidade surda 
aqui. Muitos surdos estão presentes. São bons 
estes momentos de encontro. Certo? 
Representantes das associações de surdos. Este 
é um momento muito especial, e me sinto 
emocionada e orgulhosa por estar aqui com 
vocês. 
 Primeiro, queria agradecer, também, ao 
Doutor Hércules. A gente já se conhece. Hoje, 
presencialmente, é a primeira vez. Estou 
sentindo muito orgulho de ter esse apoio. A 
gente tem percebido o espaço sendo aberto 
para os surdos aqui, e a gente sabe que é luta 
ainda. Existe um caminho a ser percorrido, e a 
gente precisa de apoio. A gente precisa desse 
apoio. 
 A gente pode pensar: o que significa a 
comunidade surda dentro da área da educação? 
A gente tem lutado, há algum tempo, por 
concurso, por professores, por formação na 
educação, e, às vezes, a gente percebe 
contratos temporários e a gente luta por isso. É 
um entrave na educação de surdos, no nosso 
estado.   

 Às vezes, a gente pensa assim: Ah, tenho 
orgulho de ser surdo! Na verdade, o meu 
orgulho não é por ser surda, mas é orgulho de 
ver a luta dessa comunidade, de ver quantas 
barreiras a gente tem enfrentado, por lutar 
pelos nossos direitos. A gente tem buscado isso. 
Acho que é o mais importante da luta da 
comunidade surda, o orgulho de fazer parte 
disso, de estar engajado nessa luta, e até hoje a 
gente ainda tem muitas barreiras. A nossa luta 
ainda não terminou e estar aqui, nesta Casa de 
Leis, a gente sabe também que, lá na Câmara 
Municipal de Vitória, a gente tem algumas 
conquistas. 
 Queria dizer sobre a questão do Ifes 
também, que tem sido uma porta aberta para a 
educação de surdos. A gente tem ali alguns 
contratos de profissionais de apoio à educação 
de surdos, dando oportunidade de trabalho 
também, professor de AEE, professor de AEE 
Surdo. Tive essa experiência no Ifes e sei que 
cada surdo que está aqui tem ocupado os seus 
espaços. A gente tem, sim, espaço dentro da 
sociedade, a gente tem buscado, dentro desses 
nossos direitos, ocupar esses espaços.  
 É interessante perceber que aqui, na 
Assembleia, já tem os intérpretes de Libras nas 
sessões, mas a gente ainda vai continuar 
lutando, para que mais intérpretes ocupem esse 
espaço, porque a gente quer o direito de 
igualdade. É tudo por que a gente tem lutado, 
enquanto comunidade surda, desde criança. No 
passado, a gente tinha muitos entraves, muitos 
sofrimentos, e a gente está lutando para que 
sejam minimizados. 
 Essa é a minha fala, eu sei que a gente 
tem pouco tempo, mas eu quero agradecer a 
cada um que veio aqui, a todos vocês, que estão 
dando visibilidade para a comunidade surda e 
também visibilidade para a língua de sinais, que 
é o meio de comunicação desta comunidade.  
 A gente sabe que existe uma lei - a lei é 
recente, na verdade -, na questão da Lei de 
Libras, da lei da educação de surdos, e a gente 
espera que, no futuro, essas leis sejam 
efetivadas. Não é só a questão das Libras. Ah, 
vou colocar Libras e está tudo certo na 
educação! Não! Não é isso! É preciso que as 
informações, o acesso às informações, à cultura 
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do surdo, à linguagem que o surdo usa para 
compreensão, isso faz parte da luta da 
comunidade. 
 Gente, eu queria falar muita coisa aqui, 
mas o tempo não me permite. É só isso mesmo. 
 Muito obrigada! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra, 
representando a Associação de Pais Surdos e 
Outras Deficiências, José Onofre de Souza. 
 

 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Boa 
noite a todos.  
 Quero fazer uma ressalva aqui. Não sou 
presidente da Apasod, sou presidente da 
Socepel. Houve um equívoco na troca de nome. 
 Fui um dos fundadores da Socepel. A 
presidente, hoje, é a Lourdilene Mozer. Ela não 
está aqui, está fazendo uma cirurgia. Mas quero 
cumprimentar todos os representantes da 
Socepel, toda a comunidade surda daqui e do 
interior, que estão aqui. Parece que eu vi aqui o 
pessoal de Linhares também. Andei fazendo 
alguns trabalhos em Linhares, em 2005.  
 Quero cumprimentar a minha filha de 
sangue e a minha filha de coração, que estão 
presentes aqui, a Simone e a Estela, e a aluna 
dela, que está aí... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Cadê as duas, por 
gentileza? Levantem-se, para ganhar uma salva 
de palmas! (Palmas) 
 Muito bem! 
 

 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – 
...Lorena, que foi aluna da Simone no infantil; e 
demais comunidades surdas que estão 
presentes. 
  Hoje, não vou fazer discurso. Trouxe um 
filme, que é uma prestação de contas. A 
prestação de contas da minha atividade dentro 
do estado. 
  Quero agradecer ao Doutor Hércules 
pelo convite. Quero cumprimentar o doutor 
Valério, do Ministério do Trabalho, o Júnior Bola 
e as demais autoridades. 
 Lá, em Vila Velha, onde faço a minha 
militância, nós temos, agora, dois apoios, a 

Sabrina, a vereadora que está aqui presente; 
tem outra vereadora lá também, que é a 
Patrícia, que é militante nossa; e temos o Joel. 
 Nesse filme, não sei se vocês vão ver, 
mas o Doutor Hércules era militante na causa 
dos surdos em 2005. A primeira Tribuna Livre 
que eu fiz em Vila Velha, ele estava lá, era 
vereador. Tem dezesseis anos, Doutor Hércules, 
o pessoal ficou lá vendo sua foto: Ah, ele está aí!  

Então, essa é minha palavra. Quero, 
depois, fazer um convite à comunidade surda do 
estado, para a gente tentar fazer um grupo de 
trabalho para tratar da escola bilíngue, porque, 
hoje, a legislação está muito flexível, e a gente 
pode fazer isso.  
 Vi uma palestra de uma representante 
do MEC, que dá todas as diretrizes de como a 
gente faz isso no estado. 
 Muito obrigado! E o filme está aí. 
(Pausa) 
 
  (É exibido o vídeo)  
 
 Bom, eu acredito, tem um vídeo aí que 
tem alguém aí, como o seu César; deve ter 
aparecido ali o Josué. Parece que apareceu 
também na luta. E tem um ali que é uma 
figurinha muito conhecida, talvez vocês não 
perceberam, vocês viram o Paulo André ali? 
(Pausa)  
 O Paulo André, quem não sabe o Paulo 
André hoje é diretor do Ines, Instituto Nacional 
de Educação de Surdos. E a minha luta é 
daquela época. Eu consegui trazer o Paulo 
André para cá, para levar para Linhares, que nós 
temos um trabalho muito grande em Linhares, 
não sei se o representante dessa comunidade 
de Linhares está aqui, mas nós fizemos lá uma 
passeata, que colocamos mais de seiscentas 
pessoas na rua em prol da educação de surdos. 
O pessoal de Linhares, se tiver interesse, eu 
tenho esse filme lá, tenho todo esse DVD, tenho 
todo esse material. Infelizmente, não dá para 
apresentar aqui. 
 Muito obrigado, bom trabalho. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
presidente da Federação Desportiva dos Surdos 
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do Espírito Santo, Evandro Telles de Oliveira 
Filho. 
 

 O SR. EVANDRO TELLES DE OLIVEIRA 
FILHO – Boa noite a todos. Hoje estou muito 
emocionado, muito emocionado mesmo, por 
ver tantos surdos aqui. Estou um pouco 
nervoso, é verdade, todos me olhando, eu bem 
aqui em cima na tribuna.  
 Então, eu vou falar um pouco sobre a 
história da Federação Desportiva de Surdos do 
Espírito Santo, vou falar sobre a importância da 
federação e também sobre o Cais. Então, vou 
mostrar para vocês algumas imagens 
representando a Federação do Espírito Santo. 
Pode passar, por favor. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
Aqui tem as associações, entidades 

filiadas à Federação. 
 Esse foi o fundador; vamos dar parabéns 
ao Silvio, vamos aplaudir o Silvio. (Palmas) 
 Esse é o ex-presidente Anderson. 
 Então essa aqui é a história de que 
participaram de reuniões da Federação, que 
teve o início todo da Federação do Espírito 
Santo. 
 Então, tem o Silvio, o Anderson, que 
trabalham juntos em prol da Federação 
também; a Associação, a Asurvi, a Associação de 
Cariacica, de Colatina também. 
 Isso são as representatividades dos 
surdos, movimentos, as lutas, até hoje temos 
essa luta e vamos continuar. 
 Aqui a história de reuniões com alguns 
surdos representando; tem deputado, também, 
estadual, estava presente nesse momento 
também. E as associações também, 
representando, dentro do grupo da Federação. 
 O de amarelo é o Marlon, que está 
presente aqui. Agora ele é o presidente da 
Associação de Colatina – estava bem magro na 
época! O Josué está também presente aqui, tem 
um bom tempo já; o intérprete trabalhou 
também na Federação. 
 Essa aí, outra foto representando o 
movimento surdo. 

 Mais outra foto. O Gilson também junto 
na luta e a sua esposa também. 
 Aí é o grupo também, representando as 
associações; Silvio e Anderson. 
 Outra foto, também representando. 
 Presidente também da CBDS, estava 
presente no momento, agora ex-presidente; na 
movimentação também, para a Federação de 
Surdos daqui do Espírito Santo, apoio. 
 Aí a Associação de Colatina, 
representando o time de futebol na época. 
 Esse daí é o Cláudio, atleta da época, 
quando ele era bem jovem. 
 A Alessandra também; Elisângela, esposa 
do Cláudio, ela é vice-presidente da Federação, 
trabalha junto comigo, e ela, também, foi minha 
ex-professora de Libras, foi minha primeira 
professora; eu sou oralizado, mas eu fui tendo 
esse contato com a língua de sinais também. 
 Isso é quando começou, teve a Copa 
Sudeste do Espírito Santo, também; a primeira 
copa. 

 A Associação de Cariacica. 
 Outra foto representando o time das 
mulheres, o time feminino. 
 Aí, também, foi a Copa Brasil, também 
foi um marco na história. 
 Essa é a equipe da diretoria no 
passado, quando eu assumi como presidente. 
 Aí, são os presidentes das associações 
na época. 
 Esse é o grupo da Federação do Espírito 
Santo, teve no meu primeiro período de 
atuação. 
 Aí, junto com o Davi Esmael. Pode 
olhar a foto, Davi Esmael. 
 Parabéns, Davi Esmael, ele sempre 
junto com a comunidade surda, lutando para 
ter conquistas. 
 Tem a Priscila também presente; tem 
outras pessoas presentes também, a 
representatividade, falando sobre a questão 
de concursos também; agora tem a Luana, 
também, que está representando aqui. O 
prefeito de Vitória também estava presente. 
Carlos Von, também, deputado estadual, 
presente e ele também é parceiro da 
federação.  
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Também junto com a secretária de 
Esporte. Também lutava muito para conquistar 
a Bolsa-Atleta.  

A primeira dama, Michelle Bolsonaro 
junto, representando o intérprete na luta e 
também o Ministério Público junto com o 
Governo.  

O grupo, também, de Associações de 
Surdos na Assembleia, e também ela iria 
representando o encontro de surdos. Também 
tem a Bruna, ex-presidente da Asurvi. Ela 
também movimentou bastante. Ela passava 
bastantes informações. Ela teve iniciativa para 
organizar, então foi ideia da ex-presidente, 
Bruna, para essa movimentação. 

Isso foi o grupo, também. Tivemos esse 
momento de reunião. 

Tivemos o encontro em Cariacica. Foi um 
encontro maravilhoso também. O campeonato 
da federação, que teve a Copa de Futsal do 
Espírito Santo, Copa Capixaba.  

Então é isso, a equipe maravilhosa que 
eu tenho na federação. 

A Associação de Serra.  
A Associação de Colatina.  
A Associação de Vitória, a Asurvi. 
Novamente a Associação de Cariacica. 
O momento da entrega dos troféus, das 

medalhas também. 
O melhor goleiro, o Rafael.  
O artilheiro também.  
A Associação de Cachoeiro. Uma 

Associação também presente. 
A Associação de Colatina, presente; e 

Linhares, também, da Serra, a Asurvi 
novamente, a equipe. 

A equipe da federação presente.  
Esse é o grupo feminino. Claro, né? Tinha 

que mostrar também.  
A Copa Sudeste, que ocorreu aqui. 

Minas, Rio, São Paulo, em 2019. Foi maravilhoso 
esse encontro. A federação trabalhou bastante.  

Essa daí é outra foto do mesmo 
momento. 

A equipe da federação, que trabalha 
bem junto.  

Gisele está presente aqui, intérprete de 
Libras. Trabalha também na federação. É 
maravilhosa, é também uma pessoa muito boa.  

O troféu. Um troféu muito bonito.  
Isso daí foi a Surdolimpíada, que ocorreu 

em Pará de Minas. Foi muito legal. Agora, em 
São José dos Campos vai ter outro campeonato. 

A Surdolimpíada novamente. 
As duas atletas do Espírito Santo: Jorluzia 

e Elidiany. 
Isso daí é o xadrez. É o campeonato de 

xadrez que teve também aqui na Copa 
Capixaba.  

Tênis de mesa, também.  
Esse daí foi dentro do Shopping Vila 

Velha, que teve um campeonato dentro da loja 
Decathlon. Nossa, foi maravilhoso esse 
momento. 

Na Surdolimpíada.  
Em uma entrevista com o Jorge Félix 

para a TV. Pode passar. 
As atletas que receberam medalha de 

ouro e de bronze deram entrevista para a 
televisão. 

Isso daí representante da CBDS. Trabalha 
junto, até hoje, trabalha comigo. A Josi. 

A formação de Educação Física, em 
Cariacica, também.  

A assembleia da CBDS, que ocorreu em 
Brasília. Mas aí teve a audiência pública 
também, que ocorreu em Brasília. Pode passar.  

 Esse foi o fundador da CBDS, Sentil, ele 
foi representante, ele criou. Ele nasceu no 

Espírito Santo. Eu não sabia dessa informação. 
Me deu um presente. Quando eu tiver uma 
sala na federação, vou colocar, 
representando, em destaque.  

Esse é o campeonato que teve no vôlei 
de praia.  
  Vôlei. Futsal, society, na verdade, esse 
daí. Assembleia também da federação, que 
ocorreu.    
 A presidente atual da CBDS, Débora. 
Atletas da seleção brasileira de surdos: a 
Thalita, Elidiany e Letícia. As três. Eu amo as 
três. E eu quero que elas voltem para a 
seleção para representarem a seleção. E elas 
foram campeãs mundiais na Suíça em 2019!  
Parabéns, Thalita! Thalita é maravilhosa.  

É emocionante ver essa foto, vê-las 
recebendo as medalhas.  
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 Essa daí é a Elidiany dando entrevista 
para a televisão.  
 Essa daí é a primeira da história, é um 
marco na história da Bolsa-Atleta de uma surda. 
Foi assinado. O Governo do Estado. Parabéns, 
Thalita, por essa conquista! Continue lutando. 
Isso mesmo.  

Olha que linda representando a 
federação!  

Então, pode passar mais essa foto.  
Então, a luta continua e esse é um 

resumo da federação.  
Agora, eu quero falar uma coisa muito 

importante, mesmo, sobre o CAS. Também tem 
a presença da Sedu, reunião no CAS. No 
momento, estou triste, estou muito triste 
mesmo, porque é um espaço próprio para o 
surdo. É o espaço do surdo. É um espaço de 
encontro do surdo. Ali é o único lugar que o 
surdo vai para participar. É esse espaço que ele 
tem. Então, a Sedu não está olhando, não está 
atenta para a nossa comunidade surda.  

Então, eu fiquei pensando: criar uma 
cultura, criar um núcleo para altas habilidades, 
cegos. Eles criaram esse lugar, mas não faz 
sentido juntar todos nesse mesmo ambiente, 
nesse mesmo espaço, que era da comunidade 
surda. Então, esse espaço do CAS já existia há 
muito tempo, é da história daqui do Espírito 
Santo. Por exemplo, o Euluze faz parte dessa 
história, o tanto que ele lutou pelo CAS 
também. E outros surdos também já, que têm 
muitas histórias por conta desse espaço 
também.  

Eu estou muito triste mesmo. Eu queria 
pedir para evitar fechar as portas do CAS. É a 
cultura do surdo. O surdo tem oficinas. É um 
espaço para o surdo.  

Desculpa, Doutor Hércules, muito 
obrigada.  

Então, eu quero pedir à Sedu para voltar 
com o espaço do CAS, por favor, é um lugar 

muito importante, único, de encontro para os 
surdos. É o único lugar ali. Então, quero pedir, 
por favor, à Sedu, para voltar com esse 
espaço. Por favor, não feche as portas. Os 
surdos vão sofrer bastante com isso, por 
favor. Eu estou pedindo encarecidamente, por 
favor. Olhem só, olhem esse vídeo aí, gente! 

Que lugar maravilhoso de trabalho para a 
comunidade surda! Eu comecei lá no curso 
básico, foi lá que eu comecei com a Elisangela, 
agora vai fechar esse espaço? Por favor, não 
aceito isso.  

Eu já mandei para a Ouvidoria, já 
encaminhei uma solicitação, já pedi, mas a Sedu 
fala sobre a questão da lei da educação bilíngue 
da escola regular, do ensino regular, mas o Cais 
é apoio para o surdo. O surdo precisa desse 
espaço, o Cais recebe os surdos dentro desse 
espaço, quando eles têm as dúvidas nas aulas de 
Português, lá tem estratégias, tem oficinas 
também. Já mandei ofício.  

Estamos nos fortalecendo juntos à Ufes 
também, para entrar em apoio. Por exemplo, a 
Ufes também fez um ofício, isso é muito 
importante para o Cais, para o reconhecimento 
do Cais, para reconhecimento do surdo dentro 
do Cais, o espaço do surdo.  

Eu quero agradecer muito à equipe da 
Ufes por esse apoio também e também à Feneis 
– Federação Nacional de Educação de Surdos. 
Entramos em contato, elaboramos ofícios, 
mandamos esses ofícios, mas, infelizmente, a 
Sedu está ignorando esse espaço e esse nosso 
pedido. Eu estou muito triste mesmo. Eu quero 
que a Sedu reflita sobre este momento, que 
esse espaço é nosso. Por favor, não mexam 
nesse nosso espaço, o espaço nosso, do surdo.  

Eu agradeço a todos aqui também. 
Quero agradecer ao deputado Doutor Hércules 
por esta oportunidade. E todos que estão 
prestando atenção agora, neste momento, 
muito obrigado. É um momento que estamos 
precisando falar isso e desculpa pelo tempo, 
mas precisava falar isso tudo. (Palmas) 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
presidente da Câmara Municipal de Vitória, 
vereador Davi Esmael.  

 
O SR. DAVI ESMAEL – Boa noite! Meu 

nome – espera aí, vou ter que lembrar: Da-vi, e 
meu sinal:  

  
(É feito o sinal em libras)  
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Quem me deu o sinal, meu professor 
Alberto. Vocês veem que eu não aprendi muito 
bem, parte porque o professor também não é 
tão bom, parte porque o aluno não se aplicou e 
não se dedicou tanto.  

Deputado Hércules, boa noite! Você 
inspira os políticos capixabas, não só na causa 
de visibilidade aos autistas, pessoas com 
deficiência, síndrome de Down, surdo – é tanta 
coisa e eu me sinto influenciado e inspirado pelo 
seu trabalho.  

Queria cumprimentar toda a 
comunidade surda, na Luana, no Alberto, no 
Evandro, amigos que passei a ter. Cumprimentar 
os intérpretes, na Amabele, na Renata, que 
estava lá em cima com a filha, e está aqui, 
pertinho.  

Gente, primeiro a gente precisa passar 
nesses espaços de inclusão e mais do afirmar a 
importância da inclusão é prestar conta daquilo 
que a gente tem feito, porque ações vão mudar 
a vida de vocês, e não só palavras, palavras são 
o começo. Mas todas as palavras precisam ser 
convertidas em ações.  

O estado do Espírito Santo, através do 
seu governador – Junior Bola, leva os parabéns – 
apresenta e entrega ao estado do Espírito Santo 
a Central de Intérpretes de Libras, o que é muito 
bom. Fez uma coisa boa, deixou uma ameaça e 
o Evandro falou sobre o caso. É importante 
mantê-lo aberto, e que assim a gente possa 
ouvir a demanda. Num outro momento, marque 
uma agenda, avance com essa pauta.  

Aqui na Assembleia, graças ao Hércules, 
a gente já tem os intérpretes também nas 
sessões ordinárias. São avanços que merecem 
ser comemorados.  

Na Câmara de Vereadores de Vitória, já 
tínhamos um intérprete para as sessões e 
comissões. A gente passa a mudar o nosso 
termo de referência, a nossa contratação, para 
termos intérpretes permanentemente no 
espaço do Legislativo Municipal. 
 Também no município de Vitória, nunca 
se fez tanto. Aprovamos, recentemente, a 
criação do cargo de intérprete e de educador 
especial. Para que criar o cargo? Para acabar 
com a instabilidade dos contratos temporários, 
que precisam ser renovados ano a ano, 

impedindo a estabilidade financeira do 
intérprete e do profissional surdo. A criação do 
cargo de educador especial ainda possibilitará 
com que os surdos alunos tenham o seu par 
linguístico e, assim, tenham reforçada a sua 
identidade surda. 
 Então, a gente passa aqui para 
comemorar. A gente recebe puxões de orelha 
para que a gente se empenhe mais, mas a gente 
pode dizer que várias coisas aconteceram até 
aqui. Por isso, o nosso coração se alegra com as 
conquistas. Isso é fruto de uma união dos 
surdos. Quando eu vejo, neste plenário, vários 
surdos, pessoas unidas por uma causa, a gente 
precisa se alegrar com essa união. 
 Por fim, eu vi o meu amigo, pai, que 
criou a associação e disse a ele: Como é bom ver 
ouvintes lutando pela valorização, pela causa, 
pelo reforço da identidade do surdo! Como é 
bom homens se envolverem com a causa, 
porque, via de regra, são vocês, mulheres. E 
minha admiração por isso. Excepcionalmente, 
são homens que passam a lutar também pela 
causa.  

Que, assim, a gente possa ir 
influenciando, ir contagiando positivamente 
uma sociedade, e que ela possa ser menos 
preconceituosa. O desejo do meu coração é que 
essa inclusão passe a ser total. Para isso, contem 
com o nosso trabalho. 
 Uma boa noite a todos! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra a 
vereadora de Vila Velha, Sabrina Leonel. 
 

 A SR.ª SABRINA LEONEL – Boa noite a 
todos e a todas. Vou fazer o meu sinal. Eu 
gostaria de agradecer, Doutor Hércules. A 
palavra de hoje é agradecimento, 
agradecimento pela sua luta – o senhor, que já 
foi vereador também e agora é deputado. 
Agora, não. Há um bom tempo é deputado.  

É o meu primeiro mandato em Vila Velha 
e, desde o meu primeiro dia, eu fui 
surpreendida pela Rosilda, que me ensinou 
muito e que me falou muito sobre a questão da 
inclusão.  

Em especial, Doutor Hércules, gostaria 
de parabenizar pela Central de Libras; 
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parabenizar o nosso governador Renato 
Casagrande; mas, em especial, vou fazer um 
agradecimento ao Professor Júnior Bola, que, lá 
em 2019, com recursos próprios, foi até São 
Paulo para conhecer a Central de Libras e trazer 
essa realidade para o nosso Estado. Então, 
muitos lutaram, muitos deram a sua 
contribuição, como Doutor Hércules sempre 
lutou e sempre luta pela inclusão, mas nós 
precisamos da ação. Obrigada, Professor Júnior 
Bola. Conte sempre com a gente. 
 Estou aqui só para agradecer o momento 
de felicidade de estar aqui, de vê-los neste 
momento de inclusão, várias pessoas, vejo 
adolescentes, crianças. A inclusão é nossa e é 
com a nossa luta que nós vamos conseguir. É 
com vocês ocupando esses espaços, é com 
atletas olímpicas trazendo medalhas que a 
gente vai mostrar que nós não estamos lá 
embaixo no quadro de medalhas olímpicas. 
Teve as Olimpíadas e, se não me engano, o 
Brasil foi décimo oitavo? Décimo oitavo ou 
décimo sétimo? Já nas Paraolimpíadas, nós 
ficamos entre os dez primeiros. É motivo de se 
alegrar e de festejar. 
 Obrigada, Doutor Hércules. Parabéns e 
conte sempre comigo. Obrigada. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
subsecretário de Promoção, Proteção e Defesa 
dos Direitos Humanos, Júnior Bola. 
 
 O SR. JÚNIOR BOLA - Muito boa noite a 
todos e todas! Prazer imenso estar aqui. Meu 
sinal, não é Mário? Professor Júnior Bola. Estou 
subsecretário Estadual de Direitos Humanos. 
 Parabenizar o Doutor Hércules, mais 
uma vez, por sempre ser um engajado e sempre 
ser um responsável por promoção de momentos 
tão importantes. 
 Nesta data tão especial, eu gostaria de 
cumprimentar todos e todas aqui no nome da 
nossa gerente para pessoa com deficiência, para 
política de pessoas com deficiência, a Carline. 
Por favor, Carline, se ponha de pé, que tem sido 
uma batalhadora pela causa na Secretaria de 
Direitos Humanos. E gostaria de trazer para 
vocês, em breves palavras, a parceria e a 

construção que a Secretaria Estadual de Direitos 
Humanos, sob a coordenação lá da nossa 
secretária, Nara Borgo, tem construído para 
pessoa com deficiência.  
 Desde o início da pandemia, vale a pena 
lembrar a todos vocês, que o governador 
Renato Casagrande teve essa preocupação e 
essa parceria conosco, na Secretaria de Direitos 
Humanos, de ter um intérprete de Libras ao seu 
lado, para que toda a comunidade surda do 
Espírito Santo tomasse conhecimento das 
definições, de tudo aquilo que a pandemia, na 
verdade, as informações, os decretos... Então, 
vocês sempre tiveram, na verdade, essa grande 
atenção. Temos aqui o Josué, que está lá 
conosco nesse trabalho, o Josué fazendo um 
trabalho maravilhoso junto ao Governo do 
Estado.  

Tivemos também o desafio de criar essa 
gerência da pessoa com deficiência, onde 
tivemos grandes avanços. Contamos aqui com 
parcerias de muitos que aqui estão, muitas 
pessoas que aqui estão. E mais do que isso, esse 
avanço maior que nós tivemos, quando nós 
chegamos havia esse desafio, e que foi 
construído a todas as mãos que aqui estão, com 
todas as associações de surdos do estado, a 
partir do ano de 2019, sendo consultadas, 
sendo, na verdade, parceiros incondicionais, 
para que hoje tivéssemos uma realidade no 
estado.  
 O Espírito Santo é o primeiro estado do 
Brasil a integrar uma Central de Interpretação 
em Libras, que vai atender do primeiro 
município no Norte do estado, se pegarmos lá 
em Pedro Canário, até o último aqui no Sul do 
estado, se pegarmos aí no litoral, Presidente 
Kennedy. Toda a comunidade surda do Espírito 
Santo vai ter acesso a essa central e será 
atendida, na verdade, por esse serviço que, em 
breve, será colocado em prática. 
 Então, gostaria de encerrar dizendo para 
vocês: vocês têm a nossa parceria. A Secretaria 
Estadual de Direitos Humanos é uma parceira da 
comunidade surda e da comunidade PcD do 
estado do Espírito Santo, e o que pudermos 
trazer de conquistas, sempre traremos de 
conquistas, porque a gente trabalha e confia sob 
o comando do governador Renato Casagrande.  
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 Muito obrigado! Parabéns a todos vocês! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra a 
pró-reitora de ensino, representando o reitor do 
Ifes, Jadir Pela, Adriana Pionttkovsky Barcellos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Adriana, só peço um 
minutinho. Peço ao câmera, por gentileza, para 
focalizar o pessoal da galeria. É possível? Nós 
temos também que mostrar o pessoal da 
galeria, agradecer a presença, o sacrifício. Aqui 
ficou cheio e vocês foram para as galerias. 

Meus parabéns! Muito obrigado. 
Sentimo-nos muito honrados com vocês e, por 
isso, eu quero que a televisão mostre também 
vocês, que estão aqui dando apoio neste 
momento tão importante da nossa Assembleia. 
Obrigado!  

Adriana, com a palavra, por gentileza. 
 
A SR.ª ADRIANA PIONTTKOVSKY 

BARCELLOS - Boa noite a todas e todos! 
Gostaria de cumprimentar o deputado Doutor 
Hércules e, em nome dele, cumprimento todos 
os que estão representados aqui nesta Mesa. 

Estendo nossas saudações a todos os 
que estão presentes aqui, aos que nos 
acompanham pela transmissão. Trago, também, 
as saudações do reitor do Instituto Federal do 
Espírito Santo, professor Jadir Pela, que está 
impossibilitado de comparecer presencialmente 
nesta atividade.  

E gostaria de dizer que o Ifes está na luta 
- temos aqui vários servidores -, está na luta 
para garantia de direitos de todos os nossos 
estudantes, principalmente os estudantes que 
têm necessidade de uma formação inclusiva, 
onde todos seus direitos sejam garantidos. 

Nós temos, hoje, em torno de quarenta, 
trinta e cinco alunos surdos, vinte com 
deficiência auditiva. É um número pequeno, 
mas, de alguma forma, também é um número 
que tem a sua expressão dentro da instituição. E 
nós temos lutado muito, nosso reitor, no Conif, 
junto com a rede federal, para garantir no 
orçamento as condições necessárias para a 
contratação de professores, de tradutores, para 

que a gente tenha isso garantido em lei. Porque, 
ofertar a vaga não é difícil, o problema é 
garantir a permanência, e esta é a nossa luta, 
que a permanência seja garantida para que a 
formação de todos os estudantes, sem distinção 
de nenhum deles, possa acontecer da melhor 
forma possível para potencializar a vida de 
todos eles. 

Muito obrigada pela oportunidade e por 
ter convidado o Ifes para participar desta sessão 
solene. Parabenizo o Doutor Hércules pela 
proposição desta sessão tão importante e 
fundamental para a comunidade surda 
capixaba.  

Obrigada! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Pelo Fórum de Defesa 
das Pessoas com Deficiência de Vila Velha, fará 
uso da palavra Rosilda Dias. 
 

A SR.ª ROSILDA DIAS – Boa noite a todas 
e todos! Meu sinal é um R rodando, foi batizado 
pela professora Simone Quirgo. 

Queria, primeiro, cumprimentar a Mesa, 
todas as pessoas que estão na Mesa aqui, mas 
eu queria, primeiro, também, cumprimentar as 
pessoas surdas que estão aqui, as pessoas com 
deficiência que se fizeram presentes, que estão 
dando apoio, se unindo: Daniel Louzada, 
representante do fórum PcD; também a minha 
amiga Cláudia, autista, que está lá em cima, 
representante do fórum PcD também, na luta 
pelo autismo dentro do fórum; também temos 
aqui a Eliane, surda; Talita, não sei se ela já foi, a 
Talita também está aí. Queria também 
agradecer, cadê a Simone? Eu acho que é o 
professor Arnaldo que está ali em cima, que foi 
meu professor de Libras também, não tenho 
certeza, tem muito tempo que eu não o vejo. 

O momento é muito oportuno e 
emocionante. O deputado Doutor Hércules, 
nosso deputado da inclusão, não é Doutor 
Hércules? Sempre aberto, sempre escutando, 
sempre pronto para fazer os encaminhamentos 
sobre a inclusão das pessoas com deficiência, 
independente de qual seja a condição. 

Hoje, realmente, é um dia emocionante. 
Ver tantas pessoas juntas, as pessoas surdas, a 
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comunidade surda. Parabéns a todos que estão 
aqui. Estou muito feliz que essas pessoas 
estejam aqui.   

Queria parabenizar também o nosso 
intérprete voluntário do fórum PcD Vila Velha, o 
Mário Lúcio, junto com sua esposa, suas filhas, 
aqui também prestigiando este momento; 
Josué, que também é um grande parceiro dessa 
jornada longa -  não é, Josué? Tem história para 
contar -; também queria agradecer a presença 
da gerente da pasta da pessoa com deficiência 
do Estado, Carline Borges; e a todos.  

Só agradecer, deputado, por mais esta 
oportunidade que o senhor está dando para as 
pessoas com deficiência, principalmente à 
comunidade surda.  

Lembrando, também, e aproveitar para 
desfazer um equívoco que sempre acontece: 
que o surdo, ele não é mudo. Surdo é surdo. Ele 
não é mudo porque ele emite som. Então, quem 
não emite som, sim, é mudo; mas o surdo, ele 
não é mudo, ele é só surdo e pronto. Se eu não 
estou enganada, né?  

Queria agradecer também a presença da 
nossa vereadora Sabrina Leonel, que está aqui; 
seu Onofre; Júnior, grande parceiro. 

E é isso. Só parabenizar mesmo por esta 
oportunidade, deputado. Muito obrigada, mais 
uma vez! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bem, nós estamos quase 
chegando ao final da nossa sessão. Mas eu 
quero avisar a todos que, quando eu anunciar 
aqui o encerramento da sessão, vocês 
continuem aqui. Porque, pelo Regimento 
Interno, a gente não pode fazer nenhuma 
homenagem em sessão especial. A gente vai 
encerrar a sessão, mas vamos continuar aqui e 
entregar alguns certificados. Ok? 

Antes disto - nós vamos começar daqui a 
uns três minutos -, eu vou passar a palavra para 
o Carlos Ajur para ele explicar para todos a 
função do nosso núcleo, e depois de muitos 
anos conseguimos esse núcleo. E agradeço ao 
presidente Erick Musso, mais uma vez. E dizer 
que a Assembleia do Espírito Santo é a primeira 
no Brasil e o primeiro espaço público que tem 
um trabalho igual a esse que estamos 

oferecendo à população, especialmente às 
associações da organização civil.  

Mas, antes, quero lembrar também, 
Davi, e lembrei, aqui, agora, que participamos 
juntos com o prefeito Pazolini, que tem feito um 
trabalho de inclusão muito importante. 
Participamos lá do lançamento também, 
naturalmente com o concurso também para 
profissionais de Libras. E o prefeito Pazolini - a 
esposa dele viria, mas teve um problema de 
última hora, a doutora Paula, e não pode vir - 
tem feito um trabalho muito importante.  

Quero lembrar que para as pessoas em 
situação de rua, aqui em Vitória, tem um abrigo 
excelente perto do hospital do Cias, na Leitão da 
Silva. Fui lá com ele. Fomos lá, Davi, almoçamos 
com ele, junto com o pessoal de situação de rua. 
Eles vão para lá, chegam lá e recebem um kit, 
que tem pasta de dente, sabonete, roupa e uma 
cama para dormir. É o nosso prefeito da capital 
que está fazendo isso. Temos que reconhecer 
esse trabalho porque as pessoas...  

Quando você vir um “noia” não o chame 
de noia. Não gosto dessa palavra. Estou 
reforçando esse nome porque não gosto de 
falar e não gosto que tratem essas pessoas... 
Aquelas pessoas que estão ali, estão dominadas 
pelo vício e não têm forças para vencê-lo. Ele 
luta, mas não tem condições. O vício é mais 
forte do que o desejo dele. Então temos que 
olhar essa pessoa com bastante carinho e 
atenção.  

Lá em Vila Velha temos o Carlos Roberto, 
na Apadd, que faz um trabalho muito bom, 
próximo ao canal Bigossi, na Ilha dos Ayres, e a 
gente tem que reconhecer esse trabalho do 
Carlos Roberto também. Então olhe a pessoa 
em situação de rua como um irmão nosso, que 
teve as mesmas condições. Nasceu igual 
nascemos, foi batizado, teve todo o carinho, foi 
criado no colo da mãe, do pai, da família, mas, 
infelizmente, o vício está sendo mais forte do 
que ele. Vamos olhar para esse pessoal.  

Antes de terminar nossa fala, quero dizer 
que quem não conhece o Reconecta, o próximo 
Reconecta, tem que conhecer. O trabalho de 
doutor Valério com a sua equipe é uma coisa 
fantástica. Fui ao Reconecta e fiquei fã de 
doutor Valério porque o trabalho dele é 
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maravilhoso. A preocupação como médico 
(Inaudível) do trabalho, através dele tem com o 
nosso ser humano, aquele que é invisível, 
aquele que a sociedade não vê, aquele que o 
Poder Público não vê, que está devendo muito 
para ele e que temos que fazer essa luta para 
conquistar esse espaço.  

Esse momento hoje, aqui, é um 
momento histórico. E essa luta está começando 
agora. Pode estar certo que vamos – com o 
secretário de Educação já falamos sobre isso – 
cobrar esse espaço porque não podemos negar 
aquilo que a lei determina e que o Poder Público 
não cumpre.  

Quero lembrar também que várias 
associações têm me procurado. Ainda ontem 
tive uma reunião com alguém de cartório. O 
cartório cobra um absurdo para registrar o 
estatuto de uma entidade, de uma associação 
sem fins lucrativos. Não sou contra os cartórios. 
Pode ganhar muito dinheiro, mas não do pobre. 
Os cartórios faturaram, no ano passado, 
duzentos e trinta e sete milhões de reais. Agora 
vai cobrar mil reais para registrar um estatuto 
em uma associação que quer trabalhar para o 
serviço público, porque o serviço público 
deveria estar fazendo, e vocês é que estão 
fazendo. E digo mais ainda: se o pessoal das 
associações fosse mensurar isso, oito por cento 
do PIB são gerados por vocês. Seria uma nação, 
se fosse realmente comparar economicamente. 

Mas, antes de encerrar a sessão, temos 
ainda três minutinhos, Carlos Ajur vai falar com 
vocês sobre esse núcleo de inclusão que 
estamos trabalhando aqui, para vocês verem o 
trabalho desse Núcleo Otacílio Coser. 
Colocamos o nome dele por ser um homem que 
foi muito sensível e tem uma fundação com o 
nome dele que muito ajudou pessoas carentes. 

Carlos Ajur, por favor. 

 
O SR. CARLOS AJUR CARDOSO COSTA - 

O Doutor Hércules, no seu trabalho do 
compromisso social em apoio às organizações 
da sociedade civil, principalmente as pequenas 
organizações, apresentou uma resolução, como 
proponente, criando nesta Casa, a primeira do 
país, o Núcleo Otacílio Coser de Apoio às 
Organizações da Sociedade Civil. 

Esse núcleo tem o papel de apoiar essas 
organizações na sua adequação estatutária 
perante o Código Civil, perante a Lei n.º 13019, 
toda a legislação competente; apoiá-las na 
elaboração de planos de trabalho; dar um 
assessoramento totalmente gratuito, como 
deve ser o serviço público. 

O núcleo fica aqui neste andar, saindo à 
direita, antes da porta de vidro. Quando você 
entra, fica à sua esquerda, logo depois da porta 
de vidro, e tem a placa Núcleo Otacílio Coser de 
Apoio às Organizações da Sociedade Civil. 

Nesses cinco meses que existimos, já 
prestamos bastante serviço a muitas 
organizações, tanto da Grande Vitória, como do 
interior; temos apoiado o mandato do Doutor 
Hércules em algumas ações, em legislações, 
como essa dos cartórios e outras. 

Estamos à disposição. Podem nos 
procurar. A nossa equipe, eu, a Miriã, a 
Fernanda, teremos o maior prazer em atendê-
los e prestar esse serviço à comunidade. E esta 
Assembleia se tornando cada dia mais uma 
Assembleia cidadã, uma Assembleia aberta à 
população, como deve ser, com ações de 
deputados como o Doutor Hércules. 

Então estamos lá e será um prazer 
recebê-los. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito obrigado, Carlos 
Ajur! 

Antes de encerrar, também quero 
agradecer aos que estão aqui como voluntários, 
os intérpretes de Libras: Gisele e Eliana, duas 
moças que transmitem as nossas sessões. Eliana 
está aqui e Gisele está ali. E também agradecer 
a Rhayllander, Rutileia, Renata e Amabile. Muito 
obrigado! Seremos eternamente gratos por 
vocês estarem aqui transmitindo a nossa sessão 
em sinais de Libras. 

Quero agradecer a Deus; agradecer à TV 
Assembleia; agradecer à Fabiana, que projetou 
ali para nós; agradecer à Suzana; à Suely; 
agradecer à Cocades; ao Frederico – está aí o 
Frederico Golveas? (Pausa) 

Não? Frederico, ontem, fez uma 
apresentação de violino aqui para nós. Quero 
agradecer ao Frederico; ao Núcleo Otacílio 
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Coser - aos três, o trio de ouro que nós temos, o 
trio parada dura: Carlos Ajur, Miriã e Fernanda; 

Queremos agradecer, mais uma vez, às 
intérpretes, à Associação dos Profisisonais 
Tradutores e Intérpretes da Língua de Sinais de 
Libras do Espírito Santo; intérpretes de Libras da 
Assembleia, já falei também, das duas meninas; 
ao meu amigo Lilico, o garçom que serviu a água 
para vocês. Lilico está aqui desde manhã, né, 
Lilico? 

Agradecer ao segurança da nossa Casa; 
agradecer ao Cerimonial; aos servidores do 
nosso gabinete, muito obrigado! Aos servidores 
de limpeza, que deixaram esse espaço limpinho 
para nós e vão limpar para amanhã estar 
limpinho novamente; ao pessoal da 
coordenação de recepção, e amigas e amigos da 
Taquigrafia. 

Taquigrafia são esses meninos – era só 
menina, mas tem um menino e, então, tem que 
falar os meninos, né? Por causa de um, tem que 
falar meninos. Pra você ver, né? Que machismo, 
né? 

Então, a Taquigrafia é a arte de se 
escrever na velocidade em que se fala. É um dos 
serviços mais importantes que temos aqui, que 
registra toda a nossa fala. Por isso devemos falar 
devagar, né? Para vocês poderem registrar.  

Bom, antes de encerrar mesmo, eu vou 
pedir ao frei Alessandro para dar uma benção 
final e depois nós vamos continuar aqui, não 
vamos sair por causa das homenagens, ok? 
 Todos em pé, por gentileza, aqueles que 
puderem, e aqueles que não puderem, em 
posição de respeito. 

 
  (É feita a oração) 
  
 Muito bem. Estamos chegando ao final. 
 Mais uma vez peço que todos 
continuem, especialmente o pessoal da galeria, 
que está lá em cima, porque aqui embaixo está 
lotado. Dificilmente a gente vê esse plenário tão 
lotado que o pessoal vai para a galeria. Parabéns 
para vocês, por essa luta, com essa dificuldade. 
 A gente vai fazer a homenagem mais 
rápida, daqui a pouco, para que vocês possam 
retornar para os seus lares e com a dificuldade, 
Mão na Roda, de condução, enfim... 

 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
no dia 04 de outubro, às 15h. 
 Então, mais uma vez, vão em paz e com 
Deus!  

Muito obrigado e parabéns a vocês 
todos! 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – foi 
anunciada na octogésima oitava 
sessão ordinária híbrida, 
realizada em 29 de setembro de 
2021) 

 
Encerra-se a sessão às vinte e 

uma horas e oito minutos. 
 

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

 
 

 
OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS, REALIZADA EM 29 DE 
SETEMBRO DE 2021.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Boa tarde a todos! 
Vamos dar início à pauta da oitava reunião 
ordinária, virtual, da terceira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura.  
 Agradecendo a presença da deputada 
Iriny Lopes e dos demais presentes, Cristina. 
Tudo bom, Cristina? Vanilza, nossa 
coordenadora; Christian, Comunicação; Izanildo; 
Márcia Nolasco; Moreschi, sempre presente na 
nossa reunião.  
 Vamos dar início ao Expediente.  
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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E-mail do senhor Paulo R. Miranda de 
Araújo sugerindo a proposição visando a   
criação do Hospital Veterinário Estadual, onde a 
população possa levar seus pets para realizar 
consultas básicas, até às mais complexas, com 
exames e cirurgias, vacinação e castração. 
   E-mail da senhora Lucinei de Matos, 
presidente do  Instituto Francisco de Assis, 
sugerindo a extinção de zoológico, aquário, 
parque e similares no estado do Espírito Santo, 
bem como sobre as regras para funcionamento 
destes estabelecimentos enquanto existirem. 

Da CECP  encaminhando uma proposta 
da Juntos SOS ES Ambiental  para produção 
legislativa, como também  um projeto de lei do 
deputado Sergio Mageski, cuja ementa já 
atende à essa demanda que é: Modifica e 
acrescenta dispositivos à Lei n.º 7.058, de 18 de 
janeiro de 2002, que dispõe sobre a fiscalização, 
infrações e penalidades relativas à proteção ao 
meio ambiente. 

Ofício circular n.º 2/2021/SNSH/MDR, 
que  trata da divulgação do relatório de 
segurança de barragens – RSB 2020. 

E-mail da Juntos SOS ES Ambiental, 
sugerindo  reunião desta comissão com 
representante da Ufes para explanar sobre  
novo estudo, tema como principal objetivo 
comparação com os dados de 2010 a fim de 
verificar se os bilhões investidos na mitigação da 
poluição do pó preto pelas empresas 
ArcelorMittal e Vale, a partir de 2009, foram 
eficientes e eficazes ou da necessidade de 
reavaliação e da implantação de outras metas. 
  E-mail da Juntos SOS ES Ambiental, 
sugerindo como pauta para reunião convite 
para o senhor Fabrício Machado, secretário 
Estadual de Meio Ambiente e presidente do 
CERH/Fundágua e o senhor prefeito de Aracruz 
e presidente da Amunes Victor Coelho – então, 
ele é prefeito, na realidade, de Cachoeiro do 
Itapemirim. Ou seriam os dois, o prefeito de 
Aracruz, o doutor Coutinho, e o Vitor, 
presidente da Amunes – para realizarem 
apresentação na reunião ordinária desta 
comissão e prestarem esclarecimentos sobre o 
Fundágua e Probacias. 

Solicitação verbal da Associação de 
Moradores de Argolas solicitando reunião para 

falar sobre os tanques de combustível 
danificados e em uso  na área residencial. 

WhatsApp da Frente Ambientalista 
Nacional, solicitando reunião virtual com esta 
comissão para conversar e debater sobre  o 
clima,  fazendo parte dos debates estaduais 
visando a COP 26 – Convenção Quadro da ONU 
sobre Mudanças Climáticas. 

E-mail da Juntos SOS ES Ambiental, 
solicitando que a  Seama inclua a sociedade 
organizada como membros do Fórum Capixaba 
de Mudanças Climáticas. 
 Vamos passar agora para a Ordem do 
Dia.  
 Vou dar uma olhada aqui. Deputada 
Iriny... Não temos quorum para votação.  
 Comunicação.  

Vamos explanar hoje sobre a vegetação 
de  restinga. 
 Nós temos os nossos convidados: o 
Movive, a Cristina Puppin, nossa amiga, de Vila 
Velha, representante do Movive. Muitas lutas 
juntos pelo município de Vila Velha; o Injapa, 
Instituto Jacaranema de Pesquisa Ambiental, 
Petrus Lopes, ambientalista; e da Juntos SOS 
Ambiental, senhor Eraylton Moreschi é o 
presidente.  
 Com a palavra agora a Cristina Puppin, 
presidente do Instituto Movive.  
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Muito bom.  
Eu queria esclarecer quanto tempo eu tenho.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – O tempo que a 
senhora precisar. 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Perfeito. Está 
bom! Não me dá muito tempo não, senão eu 
vou ficar direto.  
 Bom, primeiro, queria, em nome do 
Movive, agradecer a oportunidade. Iriny, Rafael, 
pessoal todo da luta antiga nossa. Iriny, 
principalmente. A gente esteve junto muito 
tempo. O Rafael é mais novo na política. Eu sou 
da idade da Iriny, eu acho. Então, a gente está 
nessa luta há bastante tempo.  
 Eu sou voluntária no Movive, acho que é 
importante colocar isso.  
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 Vocês estão me ouvindo bem? 
 

 O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) – Muito bem. Ouvindo 
muito bem. 

 

A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Ótimo. Eu 
estou com apresentação... 

 
 O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) – Mas você ainda, só pra 
deixar um parêntese aqui, Cristina, você ainda 
parece mais jovem que eu. Pode ficar tranquila. 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Ah, que bom! 
Que bom! Eu acho que é porque o coração está 
acima de tudo. Eu sempre coloco o coração, eu 
gosto sempre de pensar com o coração. Eu acho 
que ele sempre está acima de tudo, eu acho que 
isso ajuda a gente a ser mais feliz. E a felicidade, 
você é médico, você sabe disso, a felicidade 
ajuda a não envelhecer. 
 
 O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) – Combustível da alma. 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – É. Ter sempre 
esperança. Eu tenho sempre esperança. Eu vejo 
sempre oportunidade na dificuldade, então 
acho que é isso que faz a gente ter uma meta de 
vida, idealismo e lutar por ela. 
 Mas, eu queria mais uma vez aqui 
agradecer, em nome do Movive. Só esclarecer 
que este ano a gente teve uma eleição no 
Movive. Eu não sou presidente nesta gestão; eu 
sou conselheira. Uma das conselheiras. 

O Movive passou por uma 
reestruturação agora com o processo de 
governança, então a gente a governança e a 
accountability e várias questões que são 
aplicadas hoje no terceiro setor. Então, para 
variar, o Movive sempre na frente nisso. E a 
gente fez toda a reestruturação.  

Então, Cristina, hoje, estou aqui 
representando o Movive enquanto conselheira, 
não enquanto presidente. Mas, como no Movive 
a gente trabalha, todo mundo é igual, não tem 
essa questão de hierarquia, então me foi dada, 
me foi delegada essa responsabilidade, que é 
muito grande. 

 E aí eu vou fazer uma apresentação aqui, 
se vocês me permitem, compartilhar tela. Eu 
vou precisar compartilhar a tela e quem está 
coordenando a parte técnica, quem é? 
 
 O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) – Você tem a liberdade 
de compartilhar... 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Posso 
compartilhar? Então, está ótimo. Só vocês 
verificarem se está aparecendo. Deixe colocar 
aqui. (Pausa) 
 Muito bem. Está dando pra ver ok? 
 O pessoal está me ouvindo bem? 
 
 O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) – Está sim. 
 Ouvindo bem. Pode ficar à vontade. 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Ótimo. Deixe-
me colocar em formato de apresentação. 
 Muito bem. Um pouquinho do que é o 
Movive, que vocês já conhecem, acho que a 
maioria aqui. Mas o Movive é isso, o Movive é 
um hub, na realidade é um hub que faz essa 
junção entre a sociedade civil, Governo e setor 
produtivo, trabalhando esses três atores em 
busca de solução de demandas que vêm dessa 
sociedade civil. Então o Movive faz essa 
articulação e executa. Temos vinte e três anos 
de atuação no município de Vila Velha e 
estamos em busca da melhoria da qualidade de 
vida e da cidadania da nossa cidade 
maravilhosa. 
 Bom, eu vou falar um pouquinho dos 
resultados do Projeto Amigos da Restinga. Ele 
iniciou em 2016 e a gente entregou a área toda 
de restinga, de acordo com o objeto do projeto, 
ao município de Vila Velha, à Prefeitura, 
especificamente, no ano de 2018. 
 Então, aqui eu vou relatar como era em 
2015, vocês verão aí a área qual era. Esta na 
Praia da Costa. Fora três áreas, a princípio, 
identificadas: Praia da Costa, Itapuã e Itaparica. 
 Então, eu vou mostrar agora, primeiro, 
Praia da Costa, como era em 2015, como era em 
2018, quando a gente entregou o projeto para a 
Prefeitura fazer a sua gestão. 
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A curva de Itapuã, quem passa ali vai 
saber. A gente tinha o carreamento de areia. 
Hoje ainda a área que não tem restinga sofre 
um carreamento muito grande. A gente teve 
essa ocorrência na semana retrasada, então a 
gente vê o tanto que a restinga é importante 
para o município, não por ela ser todo um 
bioma que tem que ser preservado, mas pela 
questão da importância dela fixar areia. 
 O Petrus vai falar depois da parte 
técnica. Eu estou falando da parte conceitual do 
projeto. O Petrus vai falar, especificamente, 
sobre a parte técnica da restinga. Então, eu 
estou apresentando pra vocês do projeto 
Amigos da Restinga. 
 Em 2016, como era Itapuã e como a 
gente entregou em 2018. 

A rotatória dos pescadores também, ali 
em Itapuã, divisa entre Itapuã e Itaparica.  
 E para tudo isso a gente fez um Prad, 
Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas, 
como toda área ambiental você tem que ter 
uma metodologia, tem toda uma legislação 
pertinente e as etapas do Prad que a gente 
desenvolveu.  

Foram cinco hectares de áreas 
recuperadas. Isso é muita coisa. Então, foi toda 
orla de Vila Velha recuperada e eu vou falar um 
pouquinho de como a gente fez isso. 

Foram cercados quatro hectares, ou seja, 
dezesseis metros de corda utilizada para 
cercamento. E a gente ampliou de nove para 
quinze áreas, ou seja, tinha nove identificadas; 
conseguimos recuperar as identificadas e ainda 
acrescentamos mais, perfazendo total de quinze 
áreas preservadas de restinga.  Foram mais 
de seiscentas mudas plantadas, dezoito espécies 
nativas. E esse projeto nos deu o prêmio 
Ecologia 2014.  

E como surgiu esse projeto? O projeto 
surgiu de uma demanda vinda da comunidade, 
como eu falei no início, o Movive vive esse hub 
que a comunidade traz as demandas para a 
gente, a gente junta esses atores que formam o 
tecido social, que é o Governo e o setor 
produtivo com a suas corresponsabilidades 
dentro do processo de qualquer projeto. 

Então, a gente entende que todos esses 
atores são responsáveis pela cidade e todos 

deveriam trabalhar juntos. Esse é o 
entendimento nosso e é o a gente faz e o que dá 
certo. Então, surgiu dessa demanda, vinha 
também uma demanda reprimida da Agenda 21, 
que estava dentro da proposição da Agenda 21 
que foi feita pelo município e também do 
resultado da Eco92. 

Então, a gente juntou toda essa 
ambiência que tinha e fizemos, construímos o 
projeto Amigos da Restinga com esse coletivo. O 
Movive não constrói sozinho, o Movive constrói 
em parceria com todos os atores que são 
corresponsáveis. E aí a história nossa, foram 
feitas as mobilizações com cada comunidade, 
Praia da Costa, Itapuã e Itaparica, envolvendo 
todo pessoal daquele território e pesquisando 
também o que já havia de projetos semelhantes 
e fazendo o benchmarking.  

E a gente usou muita coisa do projeto de 
Itaúnas, principalmente as placas de sinalização, 
porque as placas de sinalização utilizadas na 
época, elas são padrão da área ambiental. 
Então, a gente usou esse padrão lá de Itaúnas. 
Então, procurando trazer todo esse 
conhecimento e compartilhando com todo esse 
coletivo que fazia parte do projeto. 

E aí a gente fez essa discussão, a gente 
usa uma metodologia simples que é trazer e 
discutir com todos esses atores qual é esse 
problema e, eu não gosto de chamar de árvore 

do problema, eu acho que é a árvore da 
solução, porque ela nos leva a uma solução. 
Então, tecnicamente ela é chamada árvore do 
problema, mas eu falo que é da solução. 

Então, a gente veio aplicando a 
metodologia Movive e discutindo com esses 
coletivos o que estava acontecendo, qual era 
o impacto, o que podia estar mitigando esse 
impacto e o que ele causava. E aí as áreas de 
atuação: Itaparica, Itapuã e Praia da Costa. 
Gente, Vila Velha é o lugar mais lindo do 
mundo para se viver. Quem não mora em Vila 
Velha, sinto muito, mas é uma maravilha!  

Eu sou fã de Vila Velha, eu não sou 
nascida em Vila Velha, não sou canela verde, 
mas a gente fala que quem ama Vila Velha é 
movivense, porque a gente ama essa cidade e 
a gente luta por ela. Olha que coisa mais linda 
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essa cidade! Mas enfim, a gente tem que cuidar 
dela. Nós temos que cuidar dela, juntos.  

E aí, qual foi a proposição do projeto? 
Então, um dos segredos, não vou chamar de 
segredo, mas uma das causas de esse projeto 
dar certo é que ele foi trabalhado com todo 
esses atores com competência social: a 
sociedade civil, o Governo e o setor produtivo. 
E a gente trabalhou duas vertentes. Uma que 
era conscientizar todo mundo do que era 
restinga e a importância dela dentro da 
questão ambiental e para o nosso município.  

E as pessoas pensavam: ah, aquele 
matinho na praia? Aquele matinho é restinga. 
Então, as pessoas começaram a identificar que 
aquele matinho na praia era importante e ele 
tinha um nome. E aí a gente trabalhou além 
da conscientização, a questão da recuperação 
e preservação. Então, esse é um dos motes que 
fizeram o projeto ser sucesso.  

E a gente criou então o grupo Amigos da 
Restinga, que deu nome ao projeto. Antes o 
projeto era da restinga, quando a gente juntou 
essa galera toda, esse coletivo, identificamos o 
nome juntos. E aí o nome ficou Amigos da 
Restinga.  

A gente criou grupos de trabalho, tinha 
comissão de comunicação, de captação de 
recursos e a comissão técnica. Por quê? Porque 
para fazer aquela ação, a gente precisava de 
recursos financeiros também. Só o trabalho 
voluntário da galera toda, de todos os 
moradores e pessoas envolvidas, a gente ia 
conseguir fazer e foi importante demais para 
executar. Importante ainda porque as pessoas 
se apropriaram desse projeto e até hoje as 
pessoas mandam e-mail para a gente, ligam 
inclusive para mim e para o Movive sempre que 
acontece alguma coisa na restinga. 

Até hoje as pessoas se apropriaram tanto 
que elas contribuem para poder preservar a 
área e recuperar. É importante... 

Aí eu queria salientar a importância dos 
projetos serem desenvolvidos junto com a 
comunidade que está sendo atendida 
diretamente, porque ela se apropria do projeto 
e ela passa a cuidar. O Movive só trabalha dessa 
forma. 

Bom, aí a gente fez o termo de parceria – 
foi assinado em maio de 2013 – e cooperação 
técnica com a prefeitura e todos esses atores 
envolvidos: sociedade civil, Governo e setor 
produtivo. O setor produtivo financiou todo o 
projeto. 

Aí, o objetivo do projeto era recuperar e 
preservar a vegetação de restinga das praias, 
que eu já falei: as áreas trabalhadas, 
manutenção da qualidade ambiental e 
paisagística através do processo 
economicamente viável e conscientização 
ambiental.  

Então, não adiantava também a gente 
querer fazer uma coisa megalomaníaca, porque 
a gente sabe que, além ter recurso, a gente tem 
que ter manutenção. A manutenção, Rafael, que 
já foi Governo, vai saber que você precisa ter 
recurso para manutenção. Então, nem sempre o 
que você faz, a gente consegue manter da 
forma que foi implementado. Então, é 
importante que, quando se faça alguma coisa na 
área pública, a gente tenha recursos previstos, 
que seja de forma que possa ser feita a 
manutenção pela gestão pública, independente 
de qual gestão seja. Então também quando a 
gente implanta qualquer ação comunitária, a 
gente identifica também isso. 

E os objetivos específicos... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Só um adendo, 
Cristina, você está coberta de razão, até porque, 
às vezes, muitos programas têm um incentivo 
inicial, coloca a demanda, coloca lá o programa 
e não têm a continuidade, a manutenção do 
projeto, em si, nesse caso que você está 
falando.  

Então, eu acho que a gente precisa 
pensar no novo modelo de gestão, além de 
colocar realmente o projeto em exercício, na 
função do projeto, pensar na manutenção 
desses projetos. Porque muitos se tornam 
abandonados, só sendo renovados e 
replanilhados numa outra gestão, num outro 
momento. 

Então, a gente tem realmente que 
pensar na manutenção de todos esses projetos, 
porque são projetos voltados para o meio 
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ambiente, em que muitas vezes a pessoa quer 
tirar a foto inicial, falar que é amigo do meio 
ambiente e depois não dá continuidade real na 
manutenção. 

Então, está de parabéns a sua fala aí. 
 
A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Bom, hoje a 

gente tem um cenário de restinga que no final 
eu coloco aqui.  

Mas, enfim, a gente fez toda a área de 
recuperação. O Prad, Projeto de Recuperação de 
Área Degradada, a questão de remoção de 
espécies exóticas, que não são pertinentes à 
restinga, replantio, formação de corredores de 
biodiversidade, isso tudo previsto num 
planejamento com equipe técnica 
superqualificada para tal, na área ambiental 
especificamente. 

O projeto Educação Ambiental, com as 
escolas do município, escolas públicas, escolas 
privadas, a gente formou os multiplicadores 
Amigos da Restinga. Então, a gente tem uma 
galera, até hoje tem um coletivo cujo pessoal se 
reúne, faz e tal, é muito legal. 

As ações de sensibilização e 
conscientização e aqueles objetivos específicos 
que eu tinha falado: formação de 
multiplicadores Amigos da Restinga; projeto de 
educação ambiental; realizações de 
sensibilização, conscientização com os 
moradores, ambulantes, desportistas.  

A gente teve um público diversificado 
para trabalhar, que era quem usa a praia ou 
quem usa o calçadão. Então, a gente tinha os 
ambulantes que estavam na praia, os 
ambulantes que usam o calçadão.  

Inclusive é uma demanda reprimida em 
Vila Velha que tem que regulamentar. Uma 
parte já está regulamentada. O que a gente 
precisa em Vila Velha é fazer todo um trabalho 
de planejamento do vendedor ambulante. Eu 
me recordo que, em outros tempos, a gente 
discutiu isso, a gente formou um padrão, 
inclusive envolvendo a Secretaria de Turismo, na 
época, porque a praia nossa é referência para o 
turismo aqui em Vila Velha e a gente tem uma 
padronização, porém não é cumprida. 

 Então, chama atenção também – Rafael, 
principalmente, que é de Vila Velha, Iriny, nossa 

deputada – que a gente possa trazer essa 
discussão, podendo até ver o modelo de outros 
municípios e trazer para aplicar e a gente 
conseguir colocar uma referência para todo o 
estado do Espírito Santo, uma vez que a gente 
está falando aqui na Assembleia, que representa 
todo o estado do Espírito Santo, diversos 
municípios. 

A questão da participação em feiras e 
eventos, também divulgando o que é a restinga, 
com diversos jogos. A gente desenvolveu vários 
jogos, que estão à disposição no Movive. Os 
jogos são para uso de quem quiser, são jogos 
educativos desenvolvidos pela nossa equipe. 
Então estão à disposição lá. O que é do Movive 
é para todos.  

A gente desenvolveu algumas 
ferramentas de divulgação, mídia social, que 
hoje é muito importante também, e o coletivo 
Amigos da Restinga. 
 Aqui, pelo longo de seis anos, a gente 
trabalhou com...  

O Movive tem uma coisa muito legal. 
Você vai ver aí que a gente trabalhou com um 
coordenador, doze estagiários e três assessores 
de coordenação. A galera toda que vai executar 
com a coordenação dessa equipe enxuta é 
voluntária, é um pessoal idealista assim como a 
gente. Então, essa é uma característica muito 
legal do Movive, que a gente tem baixo custo na 
realização dos projetos.  

A gente fez a capacitação dos grupos e 
lançamos o projeto em 08 de junho de 2013. 
Nesse dia a gente fez um abraçaço na área de 
restinga no final da Champagnat. A galera toda 
aí.  
 A primeira coisa a ser feita na conversa 
nossa desse coletivo era: Vamos fazer o que 
com a restinga? Vamos cercar, vamos fazer o 
quê? Então, tudo pactuado com esse coletivo. 
Então, decidimos pelo cercamento e a gente 
decidiu até como é que ia cercar, de que 
material. Ah, é com mourão? Com mourão de 
quê? Que altura do mourão? Vai passar corda? 
Vai. Quantas cordas? Que altura? Então, foi 
tudo, tudo decidido com esse coletivo.  

As placas, que eu falei anteriormente, a 
gente pegou esse modelo padrão de Itaúnas. 
Pegamos como referência. As placas altamente 
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resistentes, também essa preocupação. Hoje a 
gente tem pouca placa ainda na restinga. 

A nossa matriz de sustentabilidade, 
quem participa: as instituições de ensino foram 
superimportantes, tanto a escola pública quanto 
a escola privada, para poder trazer essa 
divulgação e sensibilização. 

Foram, ao todo, oitenta e três reuniões 
com o coletivo. Diversas reuniões com todos os 
interessados. E onde a gente era convidado, a 
gente ia apresentar.  

Fizemos um jingle para o Amigos da 
Restinga com as crianças, foi muito legal. Nas 
escolas, as crianças cantavam o jingle. Acho que 
até hoje deve lembrar quem está adulto agora. 
Adulto, não! Adolescente. Acho que vai lembrar 
disso.  

Então, uma coisa bem legal que foi 
construída. O que é construído junto se 
consegue dar continuidade. 

Foram dezoito mil abordagens diretas. A 
gente ia para o calçadão final de semana, 
feriado. Tenda no calçadão.  

Vários materiais de comunicação 
também envolvendo os pescadores. Queria 
chamar atenção aqui os pescadores, que são 
importantes demais, eles fazem uso da praia 
também; os comerciantes do entorno, porque 
tem que entender que a restinga vai contribuir 
também para o negócio dele. Ele vai ter uma 
paisagem, a questão paisagística também.  

Aí, os mutirões que a gente fazia de 
plantio, com as escolas, comunidade. É um 
mutirão lá em Itaparica aí.  

A galera do bodyboard, escolinha de 
bodyboard parceira.  

Vocês viram os nossos parceiros, são 
vários parceiros. Ou seja, a gente procura ver 
quem está fazendo, para chamar para a gente 
fazer junto. Então, isso é muito importante. 

Foram vinte e oito escolas públicas 
participando do atendimento. A gente fazia essa 
interface com as escolas.  

Aí, a galera nossa de verdinho, Amigos 
da Restinga, fazendo a interface com as 
crianças.  

Aí também nas feiras, jogos, fizemos 
vários jogos. Tinha teatro também. Aí à 
esquerda é o seu Corujão. 

Foram quarenta eventos realizados junto 
aos coletivos pelo município de Vila Velha e fora 
do município. 

Aí, a tenda que a gente armava final de 
semana. A Feira do Verde também. Brinquedo 
para as crianças. A gente fazia eventos culturais 
também para atrair o pessoal, para poder a 
gente estar discutir essa questão da restinga. 

Aí, a gente teve essa replicação do 
projeto. O projeto bombou e a gente foi para 
São Mateus, Aracruz, Camburi, Barra do Jucu, 
Iriri e Marataízes, replicando o projeto. Ele é 
para ser replicado mesmo. O projeto é de todos. 

A participação da comunidade: foram 
vinte pessoas que participaram na ação direta, 
essa galera voluntária. Cinquenta voluntários 
ativos nas ações. Até hoje a gente tem essa 
galera ainda mobilizada. 

O quantitativo de abordagem na orla. 
Abordagem em condomínios. A gente viu a 
necessidade de abordar também o pessoal que 
mora na orla. Então, é o comerciante, é o 
vendedor ambulante, é o desportista, é o 
usuário da praia e o pessoal de condomínio. 
Então, a gente fez mais de três mil informativos 
entregues nos condomínios. A gente colocava 
no elevador o cartazete, fazia palestra nos 
condomínios também. Então, uma coisa que é 
importante é trabalhar com o morador ali da 
praia; os convites nos condomínios, a gente 
trabalhou cento e setenta convites distribuídos, 
e era replicado; e as abordagens dos 
condomínios, foram vinte e sete condomínios 
trabalhados diretamente, que a gente conseguiu 
ter essa interface e ele querer que a gente fosse 
falar com o pessoal, com os moradores, os 
condôminos; e as construções coletivas do 
projeto, que ele deu desdobramento. 

Esse projeto, Amigos da Restinga, tem 
um desdobramento para a Rede Integrar. Então, 
essa Rede Integrar falava não só de restinga, 
mas começou a falar também de coleta seletiva. 
Aí a gente vê a questão da discussão dos ratos 
da orla, a questão do caramujo africano, outras 
coisas que têm envolvimento direto e 
indiretamente com a restinga, e que você, 
quando faz uma sensibilização e mobilização de 
coletivos, sempre esse coletivo vai trazer 
alguma questão que tem que ser resolvida, 
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pode ser naquela área diretamente impactada 
ou pode ser em outra área específica. Então, a 
gente, conversando, viu todas essas demandas e 
começamos a trabalhar essa questão dos 
projetos com ação indireta. 

E as outras ações: fizemos o mutirão de 
reflorestamento; a Conexão Solidária; a 
Caminhada pelo Clima; a limpeza do Morro do 
Moreno; a desova de tartaruga marinha; o Clean 
Up Day, que a gente sempre participa, somos da 
rede; o Fórum Municipal de Educação 
Ambiental; a ação com a Igreja Católica, com a 
Arquidiocese; com o pessoal do Convento, no 
Dia de Nossa Senhora da Penha, na 
comemoração da semana, a gente fez todo um 
trabalho na subida do Convento, de 
contentores, de educação ambiental dos 
usuários, o pessoal que ia para a caminhada de 
Nossa Senhora da Penha, então, o pessoal do 
Ecos do Convento; e o pessoal da Lagoa 
Encantada também, Izanildo, não é, Izanildo? 
Não sei se está aí ainda, mas que a gente tem 
uma interface grande ali ainda, tentando 
contribuir para a melhoria. 

E os projetos de educação ambiental 
foram surgindo ao longo do prazo, e com 
criatividade, vale salientar, conforme falei antes, 
poucos recursos. 

Aí a galera de escola infantil, com 
teatrinho, teatrinho legal, a gente tem os 
bonecos. A gente criou o Canelinha Verde, que é 
a música do Canelinha Verde. Tudo isso veio 
com a importância de você colocar na criança o 
sentido de pertencimento à cidade. Então, 
quem é o nosso herói? Nosso herói tem que ser 
o Canelinha Verde, que é o cara que mora aqui, 
que está aqui, que luta pela cidade, pode ser 
nascido ou não. Então, que a gente tenha esse 
idealismo de lutar pela nossa cidade. Aí é o 
teatrinho, com os personagens, a Coruja-
Buraqueira, o Canelinha Verde e outros 
personagens mais da restinga. Então, esse 
projeto do Canelinha Verde, é importantíssimo 
dar continuidade, lógico, sem desmerecer os 
outros. 

A integração entre sociedade civil, o 
poder público e as empresas privadas, ou seja, 
esse fórum que a gente criou, podemos chamar 
assim, esse Coletivo Amigos da Restinga, é uma 

estância excelente para se discutir essa 
participação coletiva. Ou seja, a sociedade civil 
colocar o que ela demanda. Então, cria essa 
ambiência. 

Objetivos alcançados? Sim. Vocês viram 
inicialmente as áreas recuperadas, quis passar 
primeiro para poder já ter noção do que foi 
feito, e a questão, várias sementes plantadas, 
projetos todos de sustentabilidade e educação 
ambiental. 

Aí os nossos parceiros, chamando 
atenção para a nossa coruja-buraqueira, que é a 
dona do pedaço, maioria, é dona do pedaço da 
restinga. Ela espanta quem chega próximo ao 
ninho. E aí os nossos parceiros na época do 
projeto. 

Queria aqui, antes de terminar, pontuar 
algumas situações que estão acontecendo na 
questão da área de restinga aqui da orla de Vila 
Velha. A gente, a partir do momento em que 
entregou esse projeto à prefeitura, em 2018; 
até 2018 a gente tocou o projeto, e em 2019 a 
gente entregou à prefeitura, e ainda nos 
propusemos a tentar fazer alguma atividade que 
pudesse permanecer com a manutenção, porém 
não tivemos um resultado satisfatório. E hoje a 
gente vem discutindo muito a questão do 
abandono da área de restinga, que a gente teve 
esse trabalho todo, esse sucesso todo durante 
esses anos, e a gente vê o abandono da área de 
restinga. Então, essa área que foi recuperada a 
gente não está vendo atividade. Enfim, é uma 
questão que a gente tem que trazer essa 
discussão para o poder público, quem tem que 
dar manutenção é o poder público. A gente 
pode fazer mutirão de limpeza de tudo, mas a 
gente vê que tem corda que tem que ser 
substituída, mourões que estão quebrados. 
Então, a gente precisa rever isso aí e contar com 
essa questão aí da nossa Assembleia, que possa 
trabalhar isso e fomentando isso junto ao 
município também. 
 Isso é um pouquinho! Queria chamar 
atenção ainda para a questão das políticas 
públicas que podem ser discutidas nesta Casa, 
principalmente, Rafael, a da coleta seletiva. A 
gente tem a política nacional aprovada por lei, e 
que a gente tem que trazer, tem que discutir, 
ela tem que descer às outras duas esferas de 
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Governo, tem que ser discutida em nível 
estadual e municipal. E a gente precisa avaliar 
como está isso em nível de estado, de 
municípios – não me refiro só a Vila Velha, 
refiro-me a todos os municípios. 
 Então, a gente precisa discutir isso. A 
questão de trazer também essa questão do 
cumprimento da lei. A lei está posta para ser 
cumprida. Então, vamos discutir isso com os 
atores que estão envolvidos! Está pegando 
onde? Está pegando no usuário? Está pegando 
no Governo? Está pegando no setor produtivo? 
Vamos discutir com essa galera! E uma grande 
oportunidade que eu vejo hoje em discutir isso 
é através do chamado ESG, que o pessoal está 
chamando aí, está discutindo muito, que é 
baseado nos ODS da ONU – e saliento aqui que 
o Movive é entidade âncora do ODS no estado 
do Espírito Santo, somos signatários.  
 Então, hoje você tem uma ferramenta 
muito boa, que o pessoal está discutindo aí, que 
a gente pode usar para discussão nessa questão 
ambiental, dentro do estado do Espírito Santo, 
uma vez que a gente está nesse coletivo, 
representa a área ambiental dentro da nossa 
Assembleia Legislativa. E nos colocando à 
disposição para discutir isso. A gente vê como 
fazer isso, como implementar isso, de forma que 
haja realmente esse comprometimento do setor 
produtivo, do Legislativo e do Executivo e a 
sociedade civil, porque ela é diretamente 
impactada. E saliento que sociedade somos nós! 
Nós, moradores; vocês, Iriny, Rafael e os demais 
aqui; o Petrus, vi que entrou. Beleza!  
 E a gente, apesar de tudo, além de tudo 
e acima de tudo, nós somos sociedade civil, 
independente de sermos voluntários, sermos 
empresários, de sermos o Governo, o Executivo 
e Legislativo, a gente é sociedade civil. Então, a 
gente tem que lutar para nós mesmos. 

Então, fica aí essa fala. E, para encerrar, 
queria fazer um convite a vocês, e que vocês 
pudessem replicar: a gente vai estar na Casa Cor 
Espírito Santo, que inicia agora, no domingo, dia 
3, com um espaço que a gente está chamando 
de Diálogos pela Sustentabilidade. Pela primeira 
vez no estado a gente está trazendo para a Casa 
Cor. E, no segmento construção civil, um dos 
segmentos que mais polui dentro da cadeia 

produtiva, a gente está trazendo essa discussão 
de sustentabilidade. Trazendo discussão da 
política pública nacional de gestão de resíduos 
sólidos, trazendo os fornecedores de material 
de construção também, para discutir o que ele 
está fazendo e o que poderia fazer, e trazendo 
uma forma de diálogos, que a gente está 
chamando de Diálogos pela Sustentabilidade, 
trazendo essa base dos ODSs da ONU, que a 
gente tem que ter cumprido, enquanto país, 
enquanto planeta, para poder a gente estar 
discutindo isso aí. 
 Então, fica já aí o convite ampliado. A 
gente vai estar divulgando a agenda – tem uma 
agenda – e a gente vai ter diálogos ao vivo, 
diálogos virtuais, mas eles estarão sendo 
transmitidos no YouTube, no Movive, no nosso 
canal lá. E é isso, gente! Mais uma vez 
agradecer! Estou aqui para o que precisar, de 
perguntas ou esclarecimentos. Obrigada, mais 
uma vez!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Cristina! 
Apresentação maravilhosa! A gente engrandece 
com o conhecimento e a causa, isso é muito 
importante para todos nós. 

Eu quero perguntar agora ao Petrus, que 
está na sala, se ele preparou uma apresentação 
para a gente também do Injapa – Instituto 
Jacaranema de Pesquisa Ambiental? 
 

 O SR. PETRUS LOPES – Ei, boa tarde!  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Boa tarde, Petrus! 
 

 O SR. PETRUS LOPES – (Inaudível) 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Está falhando o seu 
som, eu não estou te ouvindo.  

 

 (Inaudível)  
 

  O SR. PETRUS LOPES - O sinal não é 
bom. (Pausa)  
 
  O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Agora voltou. Pode 
repetir. 
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 O SR. PETRUS LOPES - Vou ficar mais 
perto ainda, para ver se falho menos. Estou 
distante de Vila Velha, então...  
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Só queria pedir para 
Cristina parar de compartilhar a imagem, 
porque ela ainda está parada na corujinha, para 
voltar para a gente. 
 

 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Perfeito. 
Deixa eu sair; deixa eu fechar. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Isso, agora voltou para 
a gente. 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN - Eu fico 
sonhando com nossa coruja, com a nossa 
restinga, eu moro em frente a uma área. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Está sonhando com a 
corujinha, Cristina. 
 
  A SR.ª CRISTINA PUPPIN - É cara, eu 
ando toda manhã aqui no calçadão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - É isso aí. Que bom!  
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN - Passei ontem 
e vi um cachorro cavando o buraco da coruja 
buraqueira. Não aguentei. Fui lá e falei com o 
dono: pelo amor de Deus! Primeiro, não pode 
estar na restinga; segundo, estar cavando 
buraco no ninho da coruja buraqueira. 

Mas, enfim, era um cachorro de pessoa 
de situação de rua, que é um problema sério 
hoje no mundo. Não é só Brasil, Vila Velha... 
(Inaudível) Mas não vou entrar nesse detalhe 
porque não é o assunto desta comissão. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Verdade. 
 Petrus, você já está habilitado? Tem 
alguma apresentação? Você quer falar, quer...  
   

O SR. PETRUS LOPES - Eu tinha solicitado 
que vocês, por aí, colocassem. Porque como 

comentei, estou usando o celular aqui. Até 
desliguei o vídeo para melhorar o sinal. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – (Inaudível) comunicou 
alguém da comissão? 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - 
Está comigo Rafael. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Ah! Já está aí. Pode 
falar, Petrus. 
 
 O SR. PETRUS LOPES - Obrigado 
Moreschi.  
  É porque estou na Fazenda Camping da 
Barra do Jucu. A gente está envolvido num 
projeto aqui de horta.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Você só poderia falar 
mais alto, porque está muito baixinho seu som.  
 
 O SR. PETRUS LOPES - Vou falar. 

Melhorou, Rafael? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Melhorou. 

 
 O SR. PETRUS LOPES - Pode maximizar a 
imagem quem estiver aí no controle, por favor. 
  

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao  pronunciamento) 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - É o técnico operador 
Moreschi.  
 
 O SR. PETRUS LOPES - Maravilhoso!  
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Esqueci-me 
de dar um alô para o Moreschi. Ele estava 
escondidinho.  Falei com ele pelo telefone outro 
dia. Esqueci-me de dar alô para ele. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Moreschi, se não 
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mudou ainda, é só você apertar o F5 que ela 
entra na tela. 
  

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR - 
Obrigado.  Obrigado, vamos lá! F5. Pronto! 
 

 O SR. PETRUS LOPES - Aí, maravilhoso! 
Bom, pessoal, a gente foi convidado para 

participar e trazer um pouco da ideia da 
restinga. 
 A maior parte das pessoas acha que a 
restinga é a vegetação que existe sobre o solo 
que tem na praia, ou que tem na extensão que a 
gente chama de área de marinha, faixa costeira, 
faixa litorânea, na maior parte das vezes.  
 Então, essa areia que a gente, às vezes, 
olha, por exemplo, no parque de Setiba, e é 
toda branquinha, ou areia que tem na praia... 

Como está na imagem, essa areia branca, 
e até mesmo a areia da praia que é amarelada, 
de fato, é essa formação de solo que a gente 
chama de restinga. A Geologia, principalmente, 
classifica como Solo Restinga. 
  Restinga é uma mistura de latim com o 
tupi-guarani. O res significa vegetação baixa, de 
baixo porte, e tinga significa branco. Então, na 
colonização - a gente acredita - dos 
portugueses, com os padres que faziam esse 
tipo de trabalho, ocorreu a fusão dessa palavra 
e a gente acabou trazendo, até mesmo para 
biologia, esse nome. 
  Então, a vegetação que nasce sobre a 
formação de solo restinga, é a vegetação que 
nasce e que a gente pode, também, chamar de 
restinga. Então, tem essa necessidade de 
entender que o solo restinga foi formado com as 
regressões marinhas, ou seja, quando o mar 
avançou, por exemplo, em Vila Velha e 
aumentou o nível atual até oito metros, que são 
as classificações que a gente tem em relação ao 
nível do mar, em Vila Velha, na Costa do Espírito 
Santo.  Quando a gente teve descongelamento, 
aqui chegamos a oito metros do nível do mar, 
mais ou menos um poste. Por exemplo, quando 
você chega frente a uma falésia, você pode 
entender que aquela altura da falésia é um 
marco físico do nível que o mar atingiu na costa 
capixaba. Então, ali você vê aquela escavação 
que o mar fez quando ele estava mais alto do 
que o nível que é hoje.  

Quando o mar chegou até a Fazenda 
Araçatiba, em Viana, até toda a extensão de Vila 
Velha, próximo à formação rochosa de Pedra 
Azul, você tinha o intemperismo, que seria a 
influência do sol, da chuva, do calor, da água 
doce, da água salgada, que fragmenta a rocha e 
gera o quartzo, que é o material primário da 
formação restinga; areia de praia é quartzo e 
areia que se usa na construção também é 
quartzo.  

Por que uma é branca e a outra é 
amarela? A areia branca, naturalmente, vai 
estar longe da praia, longe da influência de sal; e 
a areia do mar é salgada. O sal retém líquido e o 
sal cria um processo de oxidação na areia da 
praia. Então, a oxidação e o fato de o grão se 
manter úmido em função do sal da praia, deixa 
a areia da praia com esse tom amarelado, meio 
rosado na maioria das vezes, quando você tem 
uma praia com uma concentração maior de sal.  

E em relação à areia branca é porque ela 
foi lavada pela chuva, por algum rio, por algum 
processo de ecossistema de água doce; então, 
sem sal, na areia ela fica seca e branca. Mas é o 
mesmo material mineral, não tem diferença 
nenhuma.  

Um exemplo que a gente pode citar é 
quando a gente compra uma bolsa de couro, um 
tênis, e vem aquele saquinho com um monte de 
areinha dentro, para não dar umidade. Aquilo é 
a sílica, que é a matéria principal da formação 
do quartzo. Então, por exemplo, a sílica é 
utilizada em diversos tipos de produtos, hoje, 
como produtos antimofo, e é retirada do 
quartzo, por exemplo. Então, a formação 
restinga permitiu que a vegetação de 

ecossistemas da formação da Mata Atlântica, 
do bioma Mata Atlântica, se estabelecesse em 
cima desse solo.  

O solo restinga é um solo pobre, é um 
solo, praticamente arenoso, é um solo que não 
acumula nutrientes, não acumula água, e a 
restinga tem uma influência muito forte do 
litoral, ou seja, do vento salgado, do sol, da 
incidência solar, e de um ambiente inóspito, de 
um ambiente de difícil sobrevivência. As 
restingas podem chegar a setenta graus numa 
temperatura de um sol ao meio-dia, por 
exemplo. Então, é um ambiente que sem 
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cooperação, sem a interação entre plantas e 
animais você não consegue que a vida se 
estabeleça. Não dá para ter um comportamento 
individualista na restinga. Sempre uma 
espécime está dependendo da outra, e aí você 
tem todo o ecossistema acontecendo.   

Como eu tinha comentado, a restinga faz 
parte da formação da Mata Atlântica, ela tem 
influência de água salgada, de água doce, como 
a gente pode comprovar pela cor da areia, e 
baseado nisso a gente pode dizer que a 
vegetação sobre o solo restinga é uma 
vegetação de Mata Atlântica, ela está 
classificada dentro do bioma.  

Aqui, você tem um mapa do SOS Mata 
Atlântica, que classifica a formação fluvial, que 
seria a penúltima dentro das formações de 
restinga. E a gente percebe que o Espírito Santo 
tem uma boa faixa, a gente tem uma restinga 
grande, não é comparado ao Rio de Janeiro, que 
tem a costa do sol. Hoje, a gente tem uma das 
maiores restingas, como também Ubatuba. Mas 
a gente tem uma restinga considerável e com 
ecossistemas bem diferenciados, como o Parque 
de Setiba e Jacarenema, por exemplo, que são 
ambientes classificados como restinga e como 
ecossistemas da Mata Atlântica.  

Jacarenema é restinga, para a gente não 
ter nenhuma dúvida. Então na Praia de 
Jacarenema vocês podem perceber que na 
barrinha a areia está amarela, diferente daquela 
foto inicial. Isso se dá pela influência do sal e 
pelos efeitos químicos que o sal acaba gerando 
no quartzo da praia.   

Aqui outro ângulo de visão da formação 
restinga Jacarenema sobre o solo restinga, e aí 
você tem o Rio Jucu participando desse 
ecossistema, o Morro da Concha, a Barra de 
Areia, o manguezal Jacarenema e toda essa 
extensão de vegetação que a gente consegue 
ver na Rodovia do Sol. 

 Parque de Setiba também é restinga, a 
Lagoa Caraís também é um ecossistema lagunar, 
muitas pessoas falam Lagoa Caraís, porque 
acabou virando o nome, mas o nome certo é 
Laguna, Laguna Caraís, porque as lagunas abrem 
periodicamente para o mar após períodos de 
chuva forte, que é o caso do comportamento 
desse ambiente hídrico. Mas é uma informação 

pouco difundida, então as pessoas acabam 
chamando de lagoa e acaba ficando lagoa. Mas 
para a gente dar uma informação um pouco 
mais técnica é importante sempre dizer isso. 

 Aqui a gente tem um outro visual da 
formação restinga Parque de Setiba, com esse 
ecossistema hídrico também, como o Rio Jucu, 
uma formação rochosa, também próxima à 
vazão da lagoa. Um lugar maravilhoso também 
para visitar, limpo, sem esgoto, diferente do Rio 
Jucu, e que garante para a nossa sociedade, 
também como o Jacarenema, que a restinga 
esteja viva, próxima a nossas vidas, a nossa 
condição de poder visitar. Então, não somente a 
manutenção da faixa de restinga urbana, mas 
também das unidades de conservação do nosso 
litoral, que são restingas e também são muito 
importantes na ideia de a gente ter um olhar 
sobre o ponto de vista da conservação, da 
regeneração e da proteção. 

 Aqui a gente tem a clúsia, que é uma 
espécie bem emblemática na restinga. Ela é 
uma espécie que bioindica a qualidade da 
restinga, e elas são classificadas também como 
ilhas de clúsia, porque devido a sua folha 
suculenta, sua folha grossa, que acumula muitos 
líquidos e permite que elas permaneçam nesse 
ambiente que chega a setenta graus, a clúsia 
acaba atraindo outros pássaros, outros anfíbios, 
lagartos, répteis e nesse sentido há uma 
dispersão muito grande de sementes. Como ela 
consegue ter uma aclimatação diferenciada ao 
redor, ela acaba fazendo com que bromélias, 
cactos, plantas mais rasteiras se estabeleçam 
abaixo da clúsia. Assim a clúsia acaba reunindo 
uma diversidade de animais e de espécies 
vegetais impressionante. Nesse sentido você 
consegue fazer uma avaliação da qualidade do 
ambiente, da qualidade que aquela vegetação, 
que aquele ambiente tem para oferecer no 
sentido de interação, de ecologia, de serviço 
ecossistêmico que a restinga pode prestar. 

 O jaguarundi, que a gente chama 
também de gato mourisco, também ocorre em 
Setiba, a gente tem esse animal classificado nos 
levantamentos faunísticos. Em Jacarenema a 
gente não tem o jaguarundi, inclusive há 
jaguarundis atropelados nos freezers da 
Rodosol. Eles são muito atropelados ali logo 
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quando você chega ao km 50, quando você 
chega ali próximo à rodoviária de Guarapari, 
tem aquele posto de recepção ali da própria 
Rodosol, depois dessa alça que contorna 
Guarapari. Ali é um ponto de bastante 
atropelamento dessa espécie. É um animal 
lindo, é um animal regulador de ecossistemas, 
topo de cadeia alimentar. É considerado um 
felino de porte menor, eles são mais magros, 
mais esguios, mas exercem as mesmas funções 
dos felinos maiores dentro de restinga. 

Tem a seriema, que é uma ave 
fantástica, superengraçada, a gente encontra 
em vários outros lugares. Em Pedra Azul elas 
sempre estão caminhando ali, então é um 
animal também fundamental. A gente tem ele 
como uma ave de grande porte, uma ave até 
mais terrestre. Ela caminha muito, voa pouco, 
faz um barulho alto, uma vocalização, que a 
gente chama. É um animal bem representativo 
da restinga. 
 A gente tem o sabiá-da-praia. Também é 
uma espécie emblemática da restinga que está 
perto da água, principalmente. É um animal que 
forrageia nesses ambientes, que procura a sua 
forma de se alimentar, de produzir o seu ninho. 
Também um animal que tem um canto muito 
importante, que faz bem escutar, também. 
 A Lontra longicaudis. A Lontra 
longicaudis tem uma aproximação muito grande 
com o Instituto Jacarenema, porque a gente 
pesquisa esse animal no Rio Jucu, e eles 
também existem no parque de Setiba. As lontras 
são utilizadas como espécies sentinelas da 
qualidade dos ecossistemas hídricos em que 
ocorrem, como o próprio Rio Jucu e a Lagoa 
Caraís. Pesquisando a lontra, você consegue 
entender os impactos que podem acontecer em 
toda a biota que ocorre e também em nós 
humanos, porque são animais mamíferos. 
Então, pesquisar a lontra é muito importante 
para a gente conservar não somente a restinga, 
mas a água que a gente também bebe, porque 
estão bem distribuídas em todo o Rio Jucu, da 
nascente até a foz.  
 Dessa forma, a gente pode ter esse 
animal como uma estratégia não somente para 
mostrar para a gente a qualidade do rio em que 
a gente bebe água, mas também para a gente 

atrair recursos. E a comoção social, porque a 
gente pode enquadrar como uma fofofauna, um 
animal que é engraçado, que se comporta de 
forma engraçada, mas que também representa 
bem o ambiente onde ele existe. 
 Então, as lontras, para o Instituto 
Jacarenema, é algo estratégico para conservar a 
água, para conservar a restinga, e para a gente 
atrair o olhar da sociedade, um olhar 
diferenciado, mais sensível, um sentimento de 
pertencimento à bacia hidrográfica à qual a 
gente pertence, no caso de quem mora dentro 
do Rio Jucu, mais precisamente de quem está 
dentro de Marechal Floriano, de Domingos 
Martins, de noventa e cinco por cento de Vila 
Velha, de vinte e cinco por cento de Guarapari, 
trinta de Cariacica e toda a região de Viana, que 
bebem água do Rio Jucu e, portanto, podem ter 
a lontra como algo importante para a vida da 
gente, para a conservação do rio em que a 
gente mora dentro e bebe a água. Ou seja, é 
essencial a gente ter um projeto bandeira, uma 
espécie bandeira, uma espécie sentinela, nos 
processos de conservação, nos processos de 
regeneração e de proteção do meio ambiente 
como um todo. 
 Eu não coloquei aí, também, a foto do 
bicho-preguiça. Foi uma falha minha, acabei 
esquecendo, mas o Instituto, também, realiza 
uma pesquisa de bichos-preguiça no Morro do 
Moreno. O Morro do Moreno também é 
restinga. O Morro do Moreno também é um 
remanescente de Mata Atlântica, como o Morro 
do Convento e o Morro da Bandeira do Exército. 
A geologia classifica esses pontões como 
complexo geológico do Morro do Moreno, e os 
bichos-preguiça Bradypus torquatus e Bradypus 
variegatus, que a gente conhece como bicho-
preguiça-de-coleira e bicho-preguiça comum, 
ocorrem nesses três morros. Nós temos um 
monitoramento, desde 2014, desses animais. A 
gente tem um levantamento populacional que, 
no Morro do Moreno, a gente tem oito 
espécimes, entre o coleira e o comum.  
 No Morro do Convento, nós temos só de 
coleira, são duas fêmeas adultas, e no Morro do 
Exército, onde tem a bandeira do Exército, nós 
temos um macho, também de coleira, um 
animal também já bem estabelecido, adulto, um 
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animal forte e que, dentro da nossa pesquisa e 
da nossa associação com a literatura, a gente 
tem um processo de comportamento de 
dispersão e reprodutivo, no qual esse macho 
copula com as fêmeas do Convento, e as fêmeas 
do Convento atravessam o valão da Praia da 
Costa e dispersam os seus filhotes no Morro do 
Moreno. 
 Então, no Morro do Moreno, você tem 
animais sempre bem jovens, recentes, recém- 
dispersados na maior parte das vezes, porque as 
fêmeas não aceitam conviver com seus filhotes 
no mesmo ambiente no qual elas vivem, por 
uma questão de genética, de reprodução de 
irmão com irmã, de pai com filho, de mãe com 
filho. Então, elas dispersam num ambiente bem 
distante, após ensinar o seu filhote tudo aquilo 
que ele não pode comer e que vai fazer mal 
para ele ou pode até levá-lo à morte. A partir do 
momento em que ela faz esse ensinamento, ela 
o leva para esse ambiente em que ela vai 
dispersar e, assim, num momento desatento do 
filhote, ela sai de perto dele e volta para o 
ambiente em que ela ocorre. 

Então, essa pesquisa é fundamental, 
porque ela, como a lontra, também funciona 
como uma espécie-bandeira, é um animal que 
está na lista vermelha de extinção, e a gente 
tem aqui, bem pertinho da gente, na beira da 
praia.  

A pesquisa Preguiças do Morro do 
Moreno publicou dois artigos científicos, na qual 
um foi internacional, e classificou, pela primeira 
vez no mundo, preguiças-de-coleira no litoral. 
Esses animais são endêmicos no Brasil. Eles não 
ocorrem em outros países, só ocorrem em 
Sergipe, Rio de Janeiro, Bahia e Espírito Santo. 
Então, são animais raríssimos. E a gente tem 
aqui no Morro do Moreno, bem pertinho da 
gente, no morro do Convento, onde a gente tem 
a terceira maior festa religiosa do país. O Morro 
do Moreno já entra como o segundo ponto mais 
visitado do nosso estado. Ambientes de extrema 
importância, sensíveis e que impactam a vida 
desses animais de forma impressionante, 
porque são ambientes que estão isolados pela 
ocupação urbana.  

É importante também falar do nosso 
trabalho de manutenção ambiental, que ele 

existe desde 1999. É a campanha de limpeza de 
áreas naturais, que funciona dando manutenção 
em toda a costa de Vila Velha, no Rio Jucu e no 
Morro do Moreno.  

O que a gente faz? Todos os meses, há 
vinte e quatro anos, limpamos as áreas mais 
importantes da região costeira da bacia 
hidrográfica, que a gente entende que é Vila 
Velha. Vila Velha representa o litoral do Rio 
Jucu. As ilhas de Vila Velha são o arquipélago 
canela-verde da bacia hidrográfica do Rio Jucu. 
Então, limpar as praias de Vila Velha também é 
limpar o rio que fornece a água que a gente 
bebe.  

Esse projeto retira o resíduo, de forma 
qualitativa e quantitativa; ele insere mudas 
nativas em áreas que precisam de regeneração 
e instala placas com frases tocantes e 
importantes, para a gente poder refletir sobre o 
ponto de vista da nossa relação com o meio 
ambiente.  

Esse projeto já tirou mais de cento e 
oitenta toneladas, nesses vinte e quatro anos. A 
edição cem desse projeto levou novecentas 
crianças para a praia, em doze ônibus – fora 
alguns que foram caminhando. Nós tiramos três 
toneladas de lixo, em um sábado, atuando em 
dez pontos da orla de Vila Velha.  

Então, é um projeto extremamente 
conhecido, presente na orla, presente nas 
pessoas que acompanham os processos que 
trazem melhorias para a orla, e, dessa forma, o 
Instituto Jacarenema vem tentando contribuir 
para a melhoria dos espaços coletivos, como o 
litoral de Vila Velha, que é a bacia do Rio Jucu 
também.  

E, assim, a gente coloca à disposição de 
todos desta comissão o nosso conhecimento, o 
nosso conhecimento científico e empírico, tudo 
aquilo que a gente tem acumulado, não 
somente em quem está em campo, mas no 
nosso pool técnico de pessoas, que estão 
completamente disponíveis para as nossas 
dúvidas, pessoas capixabas, doutores, mestres, 
especialistas, que sempre estão a fim de sanar 
uma dúvida, uma necessidade que o instituto 
tem para ele poder chegar aonde precisa.  

Eu vejo com muita importância, 
deputados, o nosso conhecimento chegar até 
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vocês de uma forma diferenciada, de uma forma 
que ele se torne uma ferramenta importante, 
que uma informação pode se tornar para um 
processo de conservação ambiental, para um 
processo de proteção dos animais, como os 
bichos-preguiça e as lontras, que estão 
ameaçadas de extinção, por exemplo. E a gente 
tem aqui, tão pertinho da gente, o turismo de 
pesquisa para esses animais, que a gente não 
fomenta, e a forma que a gente usa o solo, que 
não respeita a restinga, que não respeita 
Jacarenema, que não respeita o Morro do 
Moreno, que não respeita o Parque de Setiba. 
Na maior parte das vezes, a gente tem uma 
pressão absurda nesses ambientes. 
 É muito importante o olhar sobre esses 
projetos como utilidade pública, como equipes 
que fazem um serviço público essencial 
também, como o próprio poder público. As 
instituições de Vila Velha ocupam lugares, 
posições e atuações de utilidade pública. A 
gente, realmente, tenta auxiliar o poder público 
com as nossas pretensões, com aquilo que a 
gente acredita, com aquilo que a gente escolhe 
fazer como profissão. E o Instituto Jacarenema 
não se priva disso, como o próprio Movive, a 
Avidepa, como a antiga Associação Barrense de 
Canoagem, que fez, por vinte anos, a descida do 
Rio Jucu, tentando acender essa nossa ideia de: 
vamos olhar para o rio que a gente bebe a água! 
Agora, tem as mais recentes, como o Instituto 
Capixaba de Ciências e Administração. 
 Então, todo mundo, tenho certeza, olha 
para o mesmo lugar e quer chegar ao mesmo 
ponto: que a gente tenha um meio ambiente 
limpo, uma água limpa e boa para beber, uma 
natureza visitável, segura, e uma restinga 
conservada, uma restinga que faça o seu serviço 
ecossistêmico, que é fazer a transição da praia 
com a vegetação, reter o avanço do mar, servir 
como habitat de espécies que conseguem 

permanecer nesse ambiente tão difícil de se 
viver, e, para a gente chegar à praia e ter uma 
visual maravilhoso. Porque a restinga faz 
nossa paisagem do litoral se tornar melhor. É 
olhar para o morro do Moreno e ver isso, 
olhar para o morro da Concha, para 
Jacarenema, para a Laguna Caraís e se sentir 
melhor. 

 Então, restinga é qualidade de vida, e, 
realmente, vai fazer a gente ter uma vida cada 
vez melhor. 
 Quero agradecer, mais uma vez, a todos. 
Dizer que estive no gabinete de todos vocês, 
essa semana, deixando um documento, pedindo 
um apoio para projetos que vão acontecer 
dentro da restinga e para projetos que vão 
acontecer, conservando os animais que a gente 
mencionou agora, que é a preguiça e as lontras. 
 Muito bom vai ser poder ter o apoio de 
todos vocês para a gente dar essa continuidade 
a essas atividades do Instituto Jacarenema, que, 
agora, retorna com a sede para a Barra do Jucu, 
de novo, depois de quase onze com a sede em 
Vila Velha, e que retorna uma série de projetos 
para a comunidade da Barra do Jucu, numa 
nova estratégia, agora, da instituição, de 
acontecer, dadas as respostas do poder 
municipal, que começou a desapropriar 
Jacarenema para implementar o parque; que 
está licitando o plano de manejo do Morro do 
Moreno, instaurando o conselho do Parque do 
Morro do Moreno, do monumento natural, que 
assim foi classificado, como unidade de 
conservação; e várias outras unidades de 
conservação que vão receber aporte e 
investimento dessa nova gestão.  

E, para isso, a gente quer estar mais bem 
posicionado e atuante, para poder, não 
somente auxiliar nesses processos, mas auxiliar 
também na condução da sociedade, dos 
deputados, da Assembleia, do poder estadual, 
na conservação desses ambientes e do Rio Jucu. 
Agora, o comitê do Rio Jucu conquistou a 
cobrança de água e agora vai poder ter uma 
agência, que ainda, mesmo sendo coletiva, ou 
ainda só do rio Jucu, vai ter recursos e condições 
de investir na bacia do rio Jucu, em processos de 
conservação, de mobilização, de aumento de 
IDH, e a barragem do rio Jucu, que vai reter 
água, para a gente não passar por aquilo que a 
gente passou em 2016, 2017, e agora, 
recentemente.  

Para quem não sabe, o Rio Jucu está com 
dois metros de foz, porque não tem água dentro 
do rio. Estamos bebendo a vazão ecológica, que 
é assegurada por lei federal, mas a gente está 
pegando essa água para beber, e a biota do rio 
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Jucu está morrendo, porque só tem esgoto 
dentro do Rio Jucu, não tem oxigênio. Daqui a 
pouco, fecha, e tudo que estiver ali vai terminar 
de morrer por falta de oxigenação. 
 É uma realidade medonha, uma 
realidade cruel, porque a gente não investe em 
cobertura vegetal, a gente não investe em 
processos urbanos para reter a água. Temos as 
lagoas Jaguaruçu, aqui em Terra Vermelha, que 
representam, em acúmulo de água, quarenta 
por cento do que a barragem do Rio Jucu vai 
acumular, mas, até hoje, a gente não usa essa 
água para abastecimento. E estamos aí sem 
água para beber, praticamente, e essas lagoas 
abandonadas e recentemente doadas para o 
Estado pelo Ministério Público porque são 
frutos de extração ilegal de areia.  

Então a gente precisa realmente juntar 
esses pontos, juntar todas essas vontades, 
juntar toda essa nossa necessidade de ter água 
limpa e boa para beber, saber como é ter água, 
como é ter natureza para ter água e como é ter 
natureza para a gente ter beleza, paisagem, 
fauna. A gente poder fazer do Espírito Santo um 
lugar visitável turisticamente e procurado por 
todo mundo que procura outros estados e não 
consegue enxergar o nosso lugar.  

Muito obrigado mesmo à Iriny, ao Rafael, 
à Cristina, ao Moreschi, Zanildo, Márcia, a todo 
mundo que está presente aqui e acompanha os 
nossos trabalhos e que sabe do que a gente 
sabe fazer e continua fazendo. A gente está à 
disposição para vocês. 

Moreschi, muito obrigado aí pelo apoio 
de sempre, pela preocupação também quando 
você liga para a gente. A gente continua à 
disposição de todos vocês.  

Um abraço, pessoal! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado ao nosso 
amigo Petrus Lopes, que, com o apoio do 
técnico de informação Moreschi conseguiu 
passar uma brilhante palestra. Realmente são 
imagens que chamam a atenção da gente, a 
beleza da terra capixaba. Acho que a gente tem 
que ter essa visão, e a visão da beleza, Petrus, 
eu acho que chama a gente para a preservação, 
para a proteção, chama a gente para o incentivo 
a tudo o que você realmente falou. 

E agora com a palavra o nosso técnico de 
tecnologia da informação e, nas horas vagas, 
presidente da Juntos SOS Ambiental, Eraylton 
Moreschi. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Moreschi, 
com todos os seus títulos hoje conferidos pelo 
nosso presidente e outros tantos que vão ser 
conferidos ao longo do nosso trabalho, porque 
você está sempre aqui presente, se você me 
permitir, e com a anuência do presidente, como 
eu tenho que fazer uma viagem, eu gostaria de 
fazer uns comentários, porque eu não poderei 
ficar até o final da reunião. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Claro, Iriny. Com a 
palavra. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Obrigada! 
Olha, eu quero agradecer a vocês, tanto 

à Cristina quanto ao Petrus. Encontrei com o 
Petrus sábado e a gente conversou um pouco lá 
na Barra do Jucu. O Moreschi está sempre com 
a gente em todas as sessões, ele já é um 
deputado da comissão, não é?  

Eu queria ressaltar a importância de que 
a gente pudesse, enquanto comissão, tomar 
iniciativas em direção ao Governo Estadual para 
replicar essas experiências exitosas que vocês 
aqui colocaram, logicamente respeitando a 
diversidade existente nas diversas regiões do 
nosso estado.  

Nós nos encontramos num momento 
muito delicado da história do mundo, não é uma 
questão exclusivamente do Espírito Santo, mas 
a gente tem que fazer as coisas onde a gente 
está, não é? 

 A soma de todos nós é fazer a diferença 
no mundo, mas diretamente temos que fazer as 
coisas onde nós estamos. 

Então, eu queria fazer duas sugestões. A 
primeira, presidente, é que a comissão fizesse 
um encontro nosso com as entidades que estão 
aqui hoje, mais o Iema, mais a Secretaria de 
Meio Ambiente e uma representação do...– ai, 
ai, a gente vai ficando velha, as palavras vão 
sumindo da cabeça – da entidade que 
representa o conjunto das nossas prefeituras 
aqui no Espírito Santo. 
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A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Amunes. 
Amunes. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Obrigada, 

Cristina. Obrigada.  
Para que a gente pudesse aprofundar 

que tipos de projetos poderiam ser pactuados. E 
a Assembleia, através da nossa Comissão de 
Meio Ambiente ser um elo de ligação, de 
acompanhamento, porque, afinal de contas, faz 
parte da nossa função constitucional não só 
propor, mas fiscalizar e contribuir para que as 
coisas possam andar. Então, eu quero deixar 
essa como uma primeira sugestão. 

Uma segunda. Eu acho, se a memória 
não me trai, nosso presidente é membro da 
Mesa, da Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa. Nós temos um conjunto de rede de 
comunicação com uma repercussão social muito 
boa. Nós temos audiência, não só a TV, mas as 
nossas redes. E eu acho que, institucionalmente, 
a Assembleia Legislativa pode e deve, em minha 
opinião, ter uma propaganda institucional sobre 
o que é a restinga, a importância da sua 
manutenção, como deve ser o comportamento 
da Prefeitura, como deve ser o comportamento 
da Cidadania. Quer dizer, é colocar os nossos 
veículos de comunicação a serviço de uma 
propaganda institucional que tem um caráter 
educacional, pedagógico porque, sem a 
participação da sociedade, não vai ter saída. 
Não vai ter saída para tantos desafios que nós 
temos à nossa frente.  

Então, assim, eu teria muitas outras 
coisas para dizer, mas eu já aqui furei a fila, 
entrei na frente do Moreschi, e, infelizmente, eu 
acho muito deselegante, mas vou ter que falar e 
sair porque, realmente, eu tenho um 
compromisso no interior e eu não devo chegar 
atrasada, porque é muito feio chegar atrasada 
nas atividades que as pessoas ficam nos 
esperando.  

Deixo um grande abraço aqui ao Pretus e 
à Cristina, especialmente a eles dois; a vocês, 
Moreschi e Rafael. Eu estou praticamente todos 
os dias com eles, mas deixo um abraço para 
vocês também.  

E eu acho que essas duas proposições 
podem nos ajudar bastante.  

Muito obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Iriny, 
quero agradecer as suas sempre valorosas 
contribuições aqui na Comissão de Meio 
Ambiente e protetora nata, não só do meio 
ambiente, como dos animais também. Eu 
acho que a gente tem a mesma luta, até 
porque nós somos conterrâneos paulistas, lá 
de Paul; então, a gente tem a mesma causa. 
Sempre juntos.  

Agora com a palavra o nosso técnico, 
tecnologia da informação, nosso presidente 
nas horas vagas da Juntos SOS Ambiental. E 
está se preparando, Cristina, para ser o nosso 
Papai Noel do ano: senhor Eraylton Moreschi. 

 
A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Tem que 

deixar a barba crescer mais. Viu, Moreschi? 
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Acabei de cortar esta semana.  
 
A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Vai dar 

tempo de crescer até dezembro.  
 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Bom, vamos lá, gente.  
Eu vou compartilhar aqui os efeitos do 

Homo Sapiens na restinga e, depois, vou pedir 
um espaço especial. Só um minuto. Só um 
minuto, por gentileza, que o do Petrus ficou 
aqui e cobriu o meu. O técnico aqui é meio 
ruim. Só um minuto. (Pausa) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Eu elogiei tanto o 
técnico da informação, e Moreschi está... 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Rapaz, você já me ajudou com a F5, agora já 
vai lá. Só um minuto. Está aqui. Pronto! Agora 
vou usar o F5! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Isso aí.  
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O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Vamos lá. F5. Então, vamos lá.  
Senhores, como falei, nós íamos falar 

dos efeitos do homo sapiens nas áreas de 
restinga.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Então, aqui, são fotos de denúncias 

formalizadas nos mais diversos órgãos 
públicos, como SPU, Ibama, Semmam, 
Ministério Público e outros, sobre as ações 
dos seres humanos ou do homo sapiens nas 
restingas. 

Então, nós vamos aqui definir a área de 
Camburi, da restinga, seu zoneamento, e aqui 
começamos pelo primeiro efeito do homo 
sapiens na restinga. Foi retirada a área de 
restinga para colocar mesinhas, bares etc. 
Tudo denunciado no Ministério Público, na 
SPU, e estamos aguardando o julgamento final 
e a responsabilização daqueles que fizeram 
isso. 

Mesma coisa está aqui, área de 
restinga com seu isolamento rompido para 
instalar contêineres e outras coisas.  

Outra coisa, Cristina, você que está me 
ouvindo, vamos dar uma olhada, um 
pensamento futuro, de como mudar o sistema 
de cercar a restinga. Hoje, aqui em Vitória, os 
mourões já caíram todos, as cordas já foram 
todas derrubadas, e a situação aqui está muito 
feia, e, provavelmente, aí em Vila Velha deve 
estar igualzinho.  

 
A SR. CRISTINA PUPPIN – Moreschi, 

aqui a gente ainda tem uma preservação boa.  
 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
É, mas aqui, dê uma olhada nessa foto aqui.  

 
  A SR. CRISTINA PUPPIN – É, eu tenho 
acompanhado, eu passo lá, eu vejo. Eu acho 
que está...depois a gente conversa.  

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Tá.  

Então, aqui, senhores, para olhar, aqui 
nós temos as canoas havaianas invadindo a 
restinga. Como podem ver, o solo da restinga 
todo pisoteado, sumiu, está na areia. Isso já 
foi denunciado na Prefeitura de Vitória, 
Ministério Público etc..  

Também aqui, uma placa enorme:  
 

RESTINGA.  
COLABORE.  
NÃO É PERMITIDO:  

 

E você olha trás, está lá uma canoa 
havaiana, um caminho no meio da restinga 
etc.  

Da mesma forma aqui, outro exemplo, 
as canoas havaianas usando a área de 
restinga, que está cercada, e a prefeitura não 
fiscaliza, não acompanha e não olha nada.  

Está aí o exemplo, também, o solo da 
restinga todo pisoteado, já morto, e as canoas 
havaianas ocupando os lugares da restinga, 
onde a prefeitura coloca placas como locais de 
preservação.  

E aqui é também uma obra, como 
vocês podem ver o funcionário ali, da própria 
prefeitura, abrindo um canal dentro da 
restinga, sendo que esse serviço poderia ter 
sido feito fora da área da restinga, sem ter 
destruído a restinga.  

Então, essa seria a parte da restinga. E 
agora nós queremos pedir um espaço especial 
ao presidente para fazer uma fala rápida, que, 
infelizmente, a imprensa capixaba, este ano, 
não deu a devida divulgação. Não ouvimos em 
nenhum dos órgãos de imprensa a replicação 
das novas Diretrizes Globais de Qualidade do 
Ar da Organização Mundial da Saúde, que 
visam salvar milhões de vidas da poluição do 
ar. Isso foi publicado em Copenhague e em 
Genebra, no dia 22 de setembro de 2021. Não 
vimos, como falamos, em nenhum órgão de 
imprensa, da grande imprensa, a divulgação.  

A poluição do ar é uma das maiores 
ameaças ambientais à saúde humana, 
juntamente às mudanças climáticas.  
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 Então, aqui estão as novas diretrizes, 
recomendadas pela OMS. Temos um 
comparativo de 2005 e 2021. Materiais 
particulados: até hoje não conseguimos atingir 
os números estabelecidos para 2005. Em 
2021, o PM2,5 foi constatado sua criticidade 
tão grande que foi reduzido à metade, de dez 
para cinco. Nós ainda não chegamos ainda 
nem nos dez. PM2,5 24h, também não 
chegamos a essa média de vinte e cinco. 
Temos uma variação de vinte e quatro até 
sessenta. Já foi rebaixado para quinze. PM10 

também, de vinte para quinze, de cinquenta 
para quarenta e cinco. Oxigênio também, foi 
incluído um novo padrão, Peak Season. 
Sessenta. Etc.  
 Então, senhores, temos que trabalhar 
muito. A Juntos já deu suas providências, 
encaminhou documentos para os Ministérios 
Públicos Federal e Estadual, requerendo que 
determine que o Instituto Estadual de Meio 
Ambiente, Iema, a execução e a implantação 
de um projeto de otimização da rede de 
monitoramento da qualidade do ar na Região 
Metropolitana da Grande Vitória, sendo que a 
rede atual é uma rede antiga, obsoleta, e que 
a população, nesses vinte anos, na Região 
Metropolitana, cresceu mais de trinta por 
cento. Então, temos grande parte da 
população desassistida do monitoramento da 
qualidade do ar. Não se sabe o ar que essas 
pessoas respiram.  

Então, a indicação é de uma 
modelagem de dispersão de poluentes na 
atmosfera com modelo regulatório US EPA 
para um projeto de utilização da rede de 
monitoramento da qualidade do ar; aplicar as 
figuras de mérito e de esfera de influência 
para definição dos novos pontos de 
monitoramento; os instrumentos que irão 
compor a rede devem possuir certificação US 
EPA; e o financiamento do projeto de 
implantação via princípio do polidor pagador. 
Nós sabemos também que as empresas 
ArcelorMittal e Vale têm condicionantes 
desde 2007 com a obrigação de instalação de 
postos de monitoramento regionais de 

qualidade do ar de rede automática. Até hoje 
não cumpridos. Então, essas verbas já podem 
ser aplicadas para tudo isso. 

Por final, que nós achamos 
extremamente importante também, é a 
realização de um processo revisório, por 
empresas isentas e certificadas, de todas as 
metas e diretrizes estabelecidas nos TCAs 035 
- Vale e 036 – ArcelorMittal, objetivando as 
correções necessárias nessas metas de 
diretrizes, a fim de que se mitiguem suas 
emissões dos poluentes especificados nas 
diretrizes da OMS com as melhores 
tecnologias disponíveis em nível mundial, 
objetivando atendimento das novas diretrizes 
globais de qualidade do ar da OMS, visando 
salvar vidas de capixabas da poluição do ar. 
Sabemos que até hoje tinha se estado 
trabalhando com os valores de 2005. 

Pedimos um apoio especial a todos os 
deputados desta comissão que nos apoiem 
nessas cobranças junto ao Ministério Público, 
ao Governo do Estado e aos órgãos 
ambientais. 

Obrigado a todos!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Eu me assustei com 
a fala tão breve do Moresch, mas foi bem 
sucinta em cima dos pontos chaves que a 
gente precisa realmente explanar nessa nossa 
área de restinga, nessa degradação que 
muitas pessoas acham que... Na realidade, eu 
já ouvi gente falar que esse mato é uma 
sujeira, que tinha que arrancar tudo. Isso eu já 
ouvi. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Eu já ouvi várias vezes. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Você lembra, Cristina, na época que a 
gente era secretário, que tinham os 
moradores de rua que moravam dentro da 
restinga, em frente ao Hotel Rossi? Tem que 
arrancar este mato todo! Isso não é a solução 
para o problema. A gente tem que ter 
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conscientização. E ao contrário. Nessa 
ventania que teve, aqui agora, na Praia da 
Costa, a gente viu ali que, da curva de 
Itaparica, do Bob’s, em frente à Igreja 
Guadalupe, sentido Beverly Hills, Praia da 
Costa até chegar lá, tinha mais areia no asfalto 
de que dentro da praia. Teve uma equipe de 
serviços urbanos que se deslocou com quatro 
caminhões para poder retirar a areia da praia 
que estava no asfalto. 
 Eu até acho que a prefeitura deveria, 
como é areia mesmo, porque ela só estava no 
asfalto, deveria voltar a areia para a praia, 
mas não pode. 
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN –    Não pode. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Mas, não pode. É 
isso aí. Na realidade, não pode. 
  
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Eu 
acompanhei.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – É isso aí. É passível 
de contaminação. Pode falar, Cristina. 
 

  A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Eu 
acompanhei esses dias. Foi um dia maior. E as 
pessoas mandam imagem para a gente 
também, por conta do Amigos da Restinga. 
 Então, você vê nitidamente, com o 
carreamento de areia, onde tem restinga, o 
carreamento é bem menor.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Bem menor. 
 

 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Foi uma 
ventania fora do normal aquele dia. Eu pensei 
que os vidros da minha casa fossem voar. 
Mas, enfim, observamos isso. O pessoal fez 
foto dos prédios, e manda para a gente. 
Então, nitidamente, você vê, onde tem 
restinga preservada, o carreamento foi assim 
sensivelmente menor. E quando tem maré 

alta também, o pessoal manda muita foto 
também. Quando tem maré alta, onde tem 
restinga, ela não sobe. É impressionante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – É verdade. Onde tem 
aqueles guardios.  
 
 A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Ela vai subir 
justamente onde não tem. Se tivesse toda 
restinga recuperada da orla... E onde tem 
prática de esporte a maré subiria, porque ali 
não tem restinga; não convive, 
harmoniosamente, a prática de esporte onde 
teria restinga. Então, teria que rever. 
 Uma das questões aqui que a gente 
vem abordando muito desde o início, é a 
questão da prática de esporte, a convivência 
que o nosso amigo falou, que é a questão da 
prática de esportes, da canoagem ali. Como 
você trabalhar a convivência harmoniosa do 
uso da praia para a prática de diversos 
esportes com restinga?   
 Então, tem que se discutir isso, como 
fazer. Vamos manter a restinga e vamos 
deslocar essa galera para uma área com maior 
proteção, que pudesse trabalhar em uma área 
maior de areia? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Que tenha extensão 
de areia. 

 
  A SR.ª CRISTINA PUPPIN – É! Que 
pudesse conviver o pessoal lá, com a prática 
de esporte, mas mantendo a restinga aqui 
para cima, e com cercamento, com proteção 
de tela.   
 Aqui na Praia da Costa tem um pessoal 
do tênis, tênis de praia, o frescobol antigo, 
que mudou de nome, que antes era, ele 
estava fazendo um trabalho legal com tela, 
mas cresceu tanto que hoje está brigando. 
 Então, isso tem que ser discutido sim, 
mas a gente acredita que a melhor discussão 
que tem é com quem está impactando 
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diretamente, ou usuário e o Governo. No 
caso, a prefeitura, nos municípios. 
 Então, trazer essa discussão, como a 
gente fez para implantar o projeto Amigos da 
Restinga. Vamos discutir isso junto e achar 
solução juntos. E nós, sociedade civil, tanto 
usuário quanto nós, instituição, tentar 
acompanhar essa implementação; o uso e o 
controle do uso.  
 Eu estive lá em Camburi outro dia e vi, 
até estava conversando com o Moreschi. 
Então, conversando com o Moreschi antes, 
que eu via esse impacto direto, do pessoal da 
Canoa Havaiana em cima da restinga. Fiquei 
desesperada, que, para mim, pisar na restinga 
é pisar em um ser vivo. 
 Então, não posso falar, porque até para 
pisar na grama, eu não gosto de pisar na 
grama porque é viva.  
 Mas, enfim, fiquei me sentindo contra 
a restinga. Ai, meu Deus, o cara está ali. Ele 
está mexendo na canoa. Daqui a pouco ele 
pisava na restinga, voltava na canoa. Aí eu vi 
esse impacto. Está nítido isso. Então, como 
trazer essa discussão? 
 As questões das notificações, acho 
importantes demais, envolver os órgãos 
públicos é imprescindível. Mas a gente tem 
que trazer essa discussão e trazer isso aí. Pode 
contar com a gente, o que a gente puder 
contribuir para trazer essa discussão, desse 
coletivo para tentar chegar ao consenso, 
porque vamos ficar nesse impasse, discussão, 
bate, o outro retruca, reclama, então, como a 
gente pode buscar essa interface com esses 
diversos atores que estão utilizando o mesmo 
ambiente, que a gente possa estar buscando o 
consenso. Pode contar com a gente para 
poder contribuir nessa discussão. Se puder 
contribuir nessa discussão aí, a gente tá 
dentro. 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Cristina.  

Eu quero dizer que a comissão hoje 
está muito feliz com esta apresentação dos 

nossos três participantes, a Cristina Puppin, o 
Petrus Lopes e o senhor Eraylton Moreschi. 
 E, assim, esta parceria está firmada 
para que a gente possa realmente defender os 
nossos parques, as nossas áreas de 
preservação, a nossa restinga. E a gente sabe 
que muitas vezes a ocupação do solo de 
maneira inadequada, lá atrás, também 
influenciou em tudo o que nós estamos 
vivenciando hoje. Os prédios estão quase 
dentro da água, no caso. Teria que ter uma 
preparação maior. 

E outros erros, Cristina, continuam 
acontecendo, como lá na praia da Bacutia, em 
Guarapari, que liberaram um condomínio 
dentro de uma área de preservação, porque a 
saída do Condomínio da Bacutia é dentro da 
pedra que tirou a área de restinga toda 
daquele local. Então ainda nos dias de hoje a 
liberação ambiental de algumas partes fazem 
com que o nosso futuro vá ser impactado.  

E hoje nós estamos vivenciando uma 
crise hídrica igual ou pior a de 2015, 2016, 
2017, que já está batendo na nossa porta, e as 
pessoas ainda não se dão conta disso. Muitas 
pessoas ainda não se dão conta dessa 
importância da preservação. Ah, mas lá na 
frente a gente não depende da água, vamos 
fazer dessalinização. Como? Qual a 
mentalidade dessas pessoas? Assim, nós 
precisamos é criar uma mentalidade com as 
nossas crianças, as ONGs, o Movive, todos os 
institutos, porque a água pra criança ela sai da 
torneira, né, ela nasce ali. Então, tem muito 
aprendizado que nós devemos fazer a seguir. 
E essa conscientização com nossos filhos, 
nossos netos, nossas crianças para que a 
gente chegue numa percepção de proteção 
ambiental que não fique no papel de 
percepção, mas fique no papel de ação, de 
execução, de ação, de proteção, realmente, 
dos nossos tempos. 
 Eu quero agradecer, então, a presença 
de vocês. 
  

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Deputado? Deputado?  
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O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pode falar, 
Moreschi. 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Presidente, eu não vou sair desta reunião 
satisfeito se o senhor não fizer ao mínimo um 
comentário sobre as novas diretrizes da 
Organização Mundial da Saúde. 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Eu não ouvi a norma. 
A qual você se refere? Pode repetir pra mim, 
então? 
 
 O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Foi publicada dia 22 de setembro de 2021. Eu 
apresentei aqui hoje, certo? PM 2.5. Eram dez 
microgramas ao ano, caiu pra cinco, de 
média/ano. Uma redução de cinquenta por 
cento.  
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Sim. 
 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
E nós, com o trabalho desde 2013, quando 
saiu o primeiro padrão de qualidade do ar e 
etc, até 2021, nós não conseguimos atingir os 
números estabelecidos em 2005! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Verdade. 
 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
E agora tá em dez por cento. Quando 
chegaremos a cinco? 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Faz parte deste 
estudo que você pediu aqui pra gente 
levantar. Eu li, na realidade, no início. Só que 
nós, hoje, não tivemos quorum para a votação 
de nenhuma matéria, mas já tá aqui anotado 
pra gente fazer esta votação na próxima, junto 
com os outros parlamentares, que hoje, em 
suas atividades, não puderam. Mas nós já 

tínhamos adiado duas vezes esta reunião. 
Então, hoje, eu e a deputada Iriny decidimos 
fazer a reunião. 

 
O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 

Se desejarem, deputado, na próxima reunião 
me comprometo a fazer uma apresentação 
com esses números que o senhor tem na sua 
mão, da situação de 2020, e com a proposição 
de diretrizes de 2021, pela Organização 
Mundial da Saúde, pra se ter uma ideia. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Fechado. 
Combinado. Então, na próxima a gente faz 
essa votação até com as outras orientações da 
comissão de hoje. 

Então, quero agradecer a presença de 
todos, do Moreschi, da Cristina, do Petrus, das 
pessoas que fazem parte da comissão, na 
pessoa da Vanilza, da TV Assembleia, sempre 
solícita à nossa comissão, a todos os membros 
da Comissão de Meio Ambiente, aos membros 
da Assembleia, a todos as pessoas que fazem 
parte da minha assessoria, da assessoria da 
deputada Iriny Lopes também, que estava 
conosco aqui até agora. 

E nada mais havendo a tratar, convoco 
os senhores e as senhoras para a próxima que 
será ordinária, em horário regimental, 
determinado pela Comissão de Meio 
Ambiente. 

Uma boa tarde a todos. 
 
A SR.ª CRISTINA PUPPIN – Obrigada. 

Gratidão a todos aí. 
 
 

O SR. ERAYLTON MORESCHI JUNIOR – 
Boa tarde. Até a próxima. 

 
 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Boa tarde a todos. 

 
 

Está encerrada a presente sessão. 
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