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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Auditório Hermógenes Lima Fonseca 
DATA: 14/10/2021 
DIA DA SEMANA: Quinta-feira 
HORÁRIO: 19h00min 
 

PAUTA DA 04ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL DA 03ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período: 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública, com o tema “Novo Pacto 
Federativo”, realizada nos termos dos arts. 271 
e 272 da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009 (Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo), com o 

objetivo de debater o Projeto de Resolução nº 
20/2021, que "Apresenta a Emenda à 
Constituição Federal, nos termos do art. 262-A 
e seguintes do Regimento Interno, com a 
finalidade de alterar os arts. 22, 24, 30, 41 e 
175 e de acrescentar-lhe o art. 182-A, bem 
como de acrescer o seu Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias com o art. 115, 
para rever a repartição de competências dos 
Entes da Federação, atribuindo aos Estados 
Federados maior autonomia regulatória". 
 
PARTICIPAÇÕES: 
 
Deputado Estadual Bruno Souza (Deputado 
Estadual do Estado de Santa Catarina) 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 

Obs: Pauta gerada em 07/10/2021, às 
17h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
MEMBROS: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: Ordinária Virtual  
LOCAL: Videoconferência  
DATA: 13/10/2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10 horas 

 
PAUTA DA 09ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDA: 
Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA:  
O que ocorrer. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Discussões sobre o CLIMA visando a realização 
do COP, quadro da ONU 
 
Da Frente Ambiental Nacional: 

 Deputado Rodrigo Agostinho – FPA 

 Mario Mantovani - SOS Mata Atlântica 
 

 Sérgio Xavier - Centro Brasil no 
Clima(CBC)  

 Marina Marçal 0Instituto Clima e 
Sociedade (ICS)  
 
Da Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos 

 Fabrício Machado - Secretário Estadual 
 
Da Juntos SOS ES Ambiental 

 José Marques Porto - Cientista Político e 
Social 
 
Obs: esta pauta foi gerada em 07/10/2021, às 
08:56 sujeita a alteração até á hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Videoconferência  
DATA: 08/10/2021 
DIA DA SEMANA: Sexta-feira 
HORÁRIO: 13:00 horas 

PAUTA DA 13ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 

19ª LEGISLATURA. 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
OF. Nº 110/2021 - Da excelentíssima Senhora 
Deputada iriny lopes, solicitando realização de 
Audiência Pública com o tema “O AUMENTO 
DA VIOLÊNCIA POLICIAL E A ESCALADA DO 
FASCISMO NO BRASIL”, a realizar-se no dia 14 
de outubro do corrente ano, às 17 horas, pela 
Plataforma Digital Cisco Webex. 

 
B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 

 
D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
DELIBERAÇÕES: 

 
Audiência Pública com o tema “O AUMENTO 
DA VIOLÊNCIA POLICIAL E A ESCALADA DO 
FASCISMO NO BRASIL”, a realizar-se no dia 14 
de outubro do corrente ano, às 17 horas, pela 
Plataforma Digital Cisco Webex. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrem. 

 
Obs.: Pauta Gerada às 13h do dia 07 de 
outubro de 2021. Sujeita a alterações até a 
hora da reunião. 
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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 

 
LEI Nº 11.410 

 
Estabelece diretrizes para 
a Política Estadual de 
Proteção da Vida das 
Mulheres e o de Combate 
à Violência Doméstica, 
com o objetivo de instituir 
medidas de 
monitoramento das 
mulheres vítimas de 
violência doméstica no 
Estado do Espírito Santo. 

 
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 

 
Art. 1º Ficam estabelecidas as diretrizes para a 
Política Estadual de Proteção da Vida das 
Mulheres e o de Combate à Violência 
Doméstica, com o objetivo de instituir medidas 
de monitoramento das mulheres vítimas de 
violência doméstica no Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º As diretrizes para a Política Estadual de 
Proteção da Vida das Mulheres e o de Combate 
à Violência Doméstica têm por objetivo a 
realização do acompanhamento regular de 
todas as mulheres que tenham buscado suporte 
na Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social – SESP, por meio da Delegacia 
Especializada de Atendimento à Mulher, outros 
como na Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos – SEDH, ou nos casos que já tenham 

pedido Medida Protetiva de Urgência 
diretamente à Vara Especializada de Violência 
Doméstica e Familiar contra a Mulher, com o 
objetivo de monitorar a situação de violência 
denunciada e manter o acompanhamento 
psicossocial, zelando pela integridade física e 
psicológica das vítimas. 

 
Art. 3º O acompanhamento das mulheres 
vítimas de violência deverá ocorrer pelo menos 
a cada 30 (trinta) dias, podendo ser menor o 
interregno entre o contato para 
monitoramento, a depender da avaliação do 
profissional acerca da maior ou menor 
vulnerabilidade da vítima. 

 
Art. 4º O contato deverá ser realizado por meio 
de:  

 
I - ligação telefônica;  

 
II - mensagem via aplicativo (WhatsApp, 
Telegram ou similares);  

 
III - busca ativa nas residências das vítimas, 
realizada por assistentes sociais.  
 
Parágrafo único. No caso de as vítimas não 
terem acesso a meios de telefone ou de 
mensagem direta por aplicativo, a busca ativa 
deverá ser priorizada.  
 
Art. 5º O acompanhamento das vítimas descrito 
no art. 3º deve ser realizado, prioritariamente, 
de modo integrado, por profissionais 
capacitados para o atendimento às mulheres, 
preferencialmente aqueles lotados nas 
Delegacias Especializadas no Atendimento às 
Mulheres ou na SEDH. 
 
Art. 6º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 07 de 
outubro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1519 
 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, LARA MENDES 
BIANCARDI, do cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
outubro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

ATO Nº 1520 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ARTHUR LOSS HEREDIA, do cargo 
em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, do 
gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211839/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
outubro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

ATO Nº 1521 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ALBERTH KAUÊ GOMES 
OLIVEIRA, do cargo em comissão de Coordenador 
Geral de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código CGGRP, do gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211835/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
outubro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1522 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 

da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ARTHUR LOSS HEREDIA, para exercer o 
cargo em comissão de Subcoordenador de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
SCGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211840/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 

de outubro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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ATO Nº 1523 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, ALBERTH KAUÊ GOMES OLIVEIRA, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor Geral 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código SGGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211836/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 07 de 
outubro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 
RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO TERMO DE 

CESSÃO Nº 004/2017 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO 

A Subdireção Geral da Secretaria – Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna público 
o 2º Termo Aditivo ao Termo de Cessão nº 
004/2017, conforme descrito abaixo: 

 
CEDENTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

 
CESSIONÁRIA: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL 
DA 1ª REGIÃO 

 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência da 
Cessão do Servidor ANDRÉ AUGUSTO 
GIURIATTO FERRAÇO, matrícula 208066. 

 
PROCESSO: 211219 

 
VIGÊNCIA: O presente Termo Aditivo será 
prorrogado pelo prazo de 12 (doze) meses, com 
início no dia 29 de setembro de 2021 até 28 de 
setembro de 2022. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
07 de outubro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 08.10.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre investem 
nessa alternativa de produção que combina o plantio de 
espécies florestais com cultivos agrícolas 

00h45 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

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



6 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 08 de outubro de 2021 

do Centro de Apoio Operacional de Implementação das 
Políticas de Educação (Cape) do Ministério Público 
Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um 
dos problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou 
postergação de escolas em fazer a matrícula do aluno com 
deficiência.  

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Sessão Especial Trabalho Realizado Pela Comunidade Surda Capixaba – 
Setembro Azul 

03h50 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Cidadania 

04h45 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV No Programa de hoje você vai conhecer a técnica que 
propicia parto duplo de ovelhas. A Embrapa está 
reproduzindo os ovinos da raça Santa Inês com maior 
capacidade de gerar dois ou mais cordeiros por ano 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana esclarece questões 
relacionadas aos contratos dos planos de saúde. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião Extraordinária Híbrida  Comissão de Agricultura 

10h50 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Turismo  

12h00 Com a Palavra O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o 
convidado de hoje no programa Com a Palavra. O 
parlamentar está no primeiro mandato e é um dos mais 
jovens na Assembleia Legislativa. Ele é empresário na área 
de Educação e também produtor rural. Tem formação em 
direito. Apesar da pouca experiência no legislativo 
estadual, Vasconcelos é membro de quatro comissões 
permanentes da casa: Educação, Agricultura, Cidadania e 
Cooperativismo. Além disso, ele também é o Ouvidor 
Parlamentar Geral da Ales. Ele fala das proposições do 
mandato, da carreira política e das expectativas de 
recuperação do estado com  os desdobramentos da 
pandemia. 

12h30 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O 
doutor em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, 
explica como são definidas as taxas de juros no país e 
como os juros podem impactar nossas decisões de 
consumo 

13h00 Dedo de Prosa Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, 
"55", é uma coletânea de poemas já publicados em  outras 
três obras. Ele também é autor de "Poesia de Bolso", 
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inspirado em viagens de bicicleta. 

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

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

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

18h00 Com a Palavra O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o 
convidado de hoje no programa Com a Palavra. O 
parlamentar está no primeiro mandato e é um dos mais 
jovens na Assembleia Legislativa. Ele é empresário na área 
de Educação e também produtor rural. Tem formação em 
direito. Apesar da pouca experiência no legislativo 
estadual, Vasconcelos é membro de quatro comissões 
permanentes da casa: Educação, Agricultura, Cidadania e 
Cooperativismo. Além disso, ele também é o Ouvidor 
Parlamentar Geral da Ales. Ele fala das proposições do 
mandato, da carreira política e das expectativas de 
recuperação do estado com  os desdobramentos da 
pandemia. 

18h30 Dedo de Prosa Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, 
"55", é uma coletânea de poemas já publicados em  outras 
três obras. Ele também é autor de "Poesia de Bolso", 
inspirado em viagens de bicicleta. 

19h00 Som da Terra Com mais de dez anos de estrada, a banda Eletrofonia 
mostra suas referências no rock dos anos 1980, 1990 e 
2000. 

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

20h00 Parlamento Brasil Veja no programa dessa semana: 45 mil crianças e 
adolescentes perderam os pais na pandemia do Covid-19.  
Assembleia Legislativa do ES arrecada toneladas de 
alimentos na campanha “A fome não espera”. 
Pesquisadores brasileiros testam a casca do camarão em 
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máscara, para eliminar o Coronavírus. Em Santa Catarina, 
Projeto de Lei proíbe a corrida de cahorro. E uma 
reportagem especial mostra o cabelo afro como símbolo 
de luta e resistência 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana esclarece questões 
relacionadas aos contratos dos planos de saúde. 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Patativa do Assaré e a 
Literatura de Cordel 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o 
convidado de hoje no programa Com a Palavra. O 
parlamentar está no primeiro mandato e é um dos mais 
jovens na Assembleia Legislativa. Ele é empresário na área 
de Educação e também produtor rural. Tem formação em 
direito. Apesar da pouca experiência no legislativo 
estadual, Vasconcelos é membro de quatro comissões 
permanentes da casa: Educação, Agricultura, Cidadania e 
Cooperativismo. Além disso, ele também é o Ouvidor 
Parlamentar Geral da Ales. Ele fala das proposições do 
mandato, da carreira política e das expectativas de 
recuperação do estado com  os desdobramentos da 
pandemia. 

22h45 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O 
doutor em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, 
explica como são definidas as taxas de juros no país e 
como os juros podem impactar nossas decisões de 
consumo 

23h15 Dedo de Prosa Gilson Soares é capixaba e escritor. Seu livro mais recente, 
"55", é uma coletânea de poemas já publicados em  outras 
três obras. Ele também é autor de "Poesia de Bolso", 
inspirado em viagens de bicicleta. 

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

• SÁBADO - 09.10.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV No Programa de hoje você vai conhecer a técnica que 
propicia parto duplo de ovelhas. A Embrapa está 
reproduzindo os ovinos da raça Santa Inês com maior 
capacidade de gerar dois ou mais cordeiros por ano 

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

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião Extraordinária Híbrida  Comissão de Agricultura 

03h40 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Turismo  

04h55 Reunião da Frente Parlamentar Espírito Santo-China 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o Consórcio rotacionado para inovação na 
agricultura familiar (CRIAF ) que traz mais segurança 
alimentar, renda e qualidade de vida a agricultores no 
interior do Maranhão 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das 
consequências do crescimento da frota de veículos 
movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o 
diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, 
a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se 
apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e 
redução de impactos ao meio ambiente.  

09h00 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Defesa do Consumidor 

09h50 Reunião Ordinária Presencial Comissão de Cidadania  

10h55 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Justiça 

12h00 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do 
ocidente compõe a culinária japonesa apreciada em terras 
capixabas. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O 
educador financeiro Marcel Lima explica como montar o 
orçamento doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 

13h00 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista 
capixaba Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 
com muita Bossa Nova e MPB. Sua história está registrada 
na  biografia "O piano e seu conjunto", assinada pela 
jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

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

14h00 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das 
consequências do crescimento da frota de veículos 
movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o 
diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, 
a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se 
apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e 
redução de impactos ao meio ambiente.  

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 
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15h00 Seminário Híbrido  Comissão de Educação 

17h35 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

18h00 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das 
consequências do crescimento da frota de veículos 
movidos a combustíveis fósseis, como a gasolina e o 
diesel. A reportagem mostra como os meios alternativos, 
a exemplo das bicicletas, patinetes e veículos elétricos, se 
apresentam de forma eficaz na melhoria da mobilidade e 
redução de impactos ao meio ambiente.  

18h30 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista 
capixaba Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 
com muita Bossa Nova e MPB. Sua história está registrada 
na  biografia "O piano e seu conjunto", assinada pela 
jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

19h00 Sessão Solene  Homenagem sos 150 Anos dos Batistas no Brasil 

20h40 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Imagens, micróbios e 
espelhos 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro 
Bellumat. 

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

23h15 Dedo de Prosa Com trabalho reconhecido da América Latina, o pianista 
capixaba Hélio Mendes embalou as décadas de 50 e 60 
com muita Bossa Nova e MPB. Sua história está registrada 
na  biografia "O piano e seu conjunto", assinada pela 
jornalista e neta do artista Cínthia Ferreira.  

23h45 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do 
ocidente compõe a culinária japonesa apreciada em terras 
capixabas. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

• DOMINGO - 10.10.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo Na Tv Conheça o Consórcio rotacionado para inovação na 
agricultura familiar (CRIAF ) que traz mais segurança 
alimentar, renda e qualidade de vida a agricultores no 
interior do Maranhão 

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

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério público federal 

01h45 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Defesa do Consumidor 

02h35 Reunião Ordinária Presencial Comissão de Cidadania  

03h45 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Justiça 

04h50 Sessão Solene  Homenagem aos 150 anos dos Batistas no Brasil 

06h35 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos 
realizada pela Embrapa no Brasil central e ainda, o teste 
de desempenho de touros jovens que estão selecionando 
animais superiores na produção de leite e carne zebovinas 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana tratará as questões referentes 
à alienação parental. 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama 
do movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

09h00 Reunião Híbrida da Frente 
Parlamentar 

Defesa da Saúde Mental 

10h40 Reunião Ordinária Híbrida Comissão De Proteção À Criança E Ao Adolescente 

12h00 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores 
dos Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de 
outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o 
terceiro da série, sobre Comida Alemã. 

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

13h00 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz 
parte de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: 
Poemas curtos, quase todos sem título e com atenção à 
métrica. Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos 
esse é o primeiro livro de poemas do autor. 

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

14h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama 
do movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Seminário Sobre Dia Mundial da 
Segurança do Paciente  

Cuidado Materno e Neonatal Seguro 

18h30 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
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"Intelectolices", um livro de poemas que também faz 
parte de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: 
Poemas curtos, quase todos sem título e com atenção à 
métrica. Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos 
esse é o primeiro livro de poemas do autor. 

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

Entrega da Comenda De Mérito "Maurício De Oliveira" 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério público federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a vida e a obra de Mário de Andrade 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

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

23h15 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz 
parte de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: 
Poemas curtos, quase todos sem título e com atenção à 
métrica. Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos 
esse é o primeiro livro de poemas do autor. 

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
 

• SEGUNDA-FEIRA – 11.10.2021 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça duas avaliações de desempenho de bovinos 
realizada pela Embrapa no Brasil central e ainda, o teste 
de desempenho de touros jovens que estão selecionando 
animais superiores na produção de leite e carne zebovinas 

00h45 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade 
Policial (Necap) do Ministério Público Estadual, promotor 
de Justiça Paulo Panaro, explica aos telespectadores como 
o trabalho de fiscalização acontece e quais são suas 
limitações. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Seminário Sobre Dia Mundial da 
Segurança do Paciente  

Cuidado Materno e Neonatal Seguro 

05h10 Sessão Solene: 181 Anos da 
Banda de Música da PM do ES  

Com Entrega da Comenda de Mérito "Maurício de 
Oliveira" 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de utilização do laser e inteligência 
artificial para a análise do solo 
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07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Fertilização In 
Vitro 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é 
grande em diversidade, atrativos naturais e culturais. 
Apesar disso, o estado ainda não está na vitrine 
do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber mais 
sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no 
Espírito Santo. 

09h00  Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Saúde 

10h05 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Justiça 

11h05 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Cidadania 

12h00 Com a Palavra O programa “Com a Palavra” recebe nesta edição o 
Deputado Sergio Majeski/PSB. natural de Santa Maria de 
Jetibá, ele foi professor por amis de 30 anos. É graduado 
em geografia e mestre em Educação pela Universidade 
Federal do Espírito Santo. Está no segundo mandato na 
Assembleia Legislativa, e na última eleição, foi o mais 
votado entre os deputados estaduais. O principal tema 
abordado nos 30 minutos de gravação foi a Educação, mas 
o deputado também falou de questões relativas à 
pandemia e sobre transparência e combate à corrupção. É 
dele a proposta que proíbe condenados por improbidade 
administrativa de ocupar diversos cargos no poder 
público. 

12h30 Conta pra Gente  Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O 
educador financeiro Marcel Lima fala da importância de 
manter uma reserva de emergência para momentos de 
imprevistos e dá dicas de como guardar dinheiro 

13h00 Dedo de Prosa A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do 
Lagarto, ganhou uma lenda cheia de magia. O escritor 
Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A lenda do 
lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra 
traz aspectos da geografia, economia e cultura local. 

13h30 Parlamento Brasil Projeto que prevê a liberação do cultivo da maconha para 
fins medicinais e projeto que adia a cobrança de imposto 
sobre venda de apartamentos e demais imóveis, estão em 
análise no Congresso Nacional e no Rio de Janeiro, CPI 
investiga crimes de intolerância religiosa.  

14h00  A Grande Reportagem O Espírito Santo é um dos menores estados do país, mas é 
grande em diversidade, atrativos naturais e culturais. 
Apesar disso, o estado ainda não está na vitrine 
do turismo no país. Nesta reportagem você vai saber mais 
sobre as potencialidades e desafios do setor turístico no 
Espírito Santo. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 
 

15h00  Reunião Extraordinária  
Híbrida Conjunta 

Comissão de Agricultura e de Cooperativismo 
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16h30 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

18h00 Com a Palavra O programa “Com a Palavra” recebe nesta edição o 
Deputado Sergio Majeski/PSB. natural de Santa Maria de 
Jetibá, ele foi professor por amis de 30 anos. É graduado 
em geografia e mestre em Educação pela Universidade 
Federal do Espírito Santo. Está no segundo mandato na 
Assembleia Legislativa, e na última eleição, foi o mais 
votado entre os deputados estaduais. O principal tema 
abordado nos 30 minutos de gravação foi a Educação, mas 
o deputado também falou de questões relativas à 
pandemia e sobre transparência e combate à corrupção. É 
dele a proposta que proíbe condenados por improbidade 
administrativa de ocupar diversos cargos no poder 
público. 

18h30 Dedo de Prosa A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do 
Lagarto, ganhou uma lenda cheia de magia. O escritor 
Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A lenda do 
lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra 
traz aspectos da geografia, economia e cultura local. 

19h00 Sessão Solene  470 Anos Catedral Metropolitana de Vitória  

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

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a Judicialização de Políticas Públicas 
no Brasil 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Com a Palavra O programa “Com a Palavra” recebe nesta edição o 
Deputado Sergio Majeski/PSB. natural de Santa Maria de 
Jetibá, ele foi professor por amis de 30 anos. É graduado 
em geografia e mestre em Educação pela Universidade 
Federal do Espírito Santo. Está no segundo mandato na 
Assembleia Legislativa, e na última eleição, foi o mais 
votado entre os deputados estaduais. O principal tema 
abordado nos 30 minutos de gravação foi a Educação, mas 
o deputado também falou de questões relativas à 
pandemia e sobre transparência e combate à corrupção. É 
dele a proposta que proíbe condenados por improbidade 
administrativa de ocupar diversos cargos no poder 
público. 

22h45 Conta pra Gente  Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O 
educador financeiro Marcel Lima fala da importância de 
manter uma reserva de emergência para momentos de 
imprevistos e dá dicas de como guardar dinheiro 

23h15 Dedo de Prosa A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do 
Lagarto, ganhou uma lenda cheia de magia. O escritor 
Jonas Reis é autor do livro infanto-juvenil "A lenda do 
lagarto azul", um verdadeiro convite à aventura. A obra 
traz aspectos da geografia, economia e cultura local. 
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23h45 Sabores A série especial do programa sabores mostra as tradições 
da culinária de outros países enraizadas na cultura 
capixaba. Este é o quarto da série "sabores dos 
imigrantes", sobre comida portuguesa, uma culinária 
caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de 
preparar. A chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer 
um bacalhau à Gomes de Sá e um bacalhau à Lagareiro. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

• TERÇA-FEIRA – 12.10.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 MP Com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da 
Silva relata as alternativas que aumentam a fiscalização e 
tornam mais democráticas as relações  entre Estado e a 
sociedade civil. O promotor também explica as leis de 
informação e o processo de acompanhamento dos portais 
municipais de transparência. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Saúde 

02h50 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Justiça 

03h50 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Cidadania 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a farinha de banana verde, uma opção prática e 
nutritiva para prevenir problemas como a diabetes tipo 2, 
doenças do intestino e obesidade 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

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



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 08 de outubro de 2021 

09h00 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Assistência Social  

10h20 Reunião Ordinária Virtual Comissão de Meio Ambiente 

12h00 Com a Palavra Nasceu em Vila Velha, tem 54 anos, começou a vida 
profissional como radialista aos 16 anos.   Na telinha da 
TV, passou pelas duas principais redes de comunicação do 
estado: Tribuna e Rede Gazeta. O deputado Torino Marcos 
foi eleito para o primeiro mandato na carreira política em 
2018, pelo PSL. Ele é o entrevistado desta edição do "Com 
a Palavra" e fala sobre comunicação, cultura, defesa das 
pessoas com transtorno do espectro autista, dentre outros 
assuntos.  

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

13h00 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e 
feliz, que vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' 
é um livro para crianças - e adultos também, por que não? 
- que ensina de forma didática sobre amizade e lealdade. 
Foi escrito por Lucas Albani e ilustrado pelo seu irmão, 
Luan Albani. Vocês vão se encantar com a história desse 
palhaço e do melhor amigo dele 

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

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

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 
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15h00 Reunião Ordinária Híbrida Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

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

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

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Patativa do Assaré e a 
Literatura de Cordel 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Com a Palavra Nasceu em Vila Velha, tem 54 anos, começou a vida 
profissional como radialista aos 16 anos.   Na telinha da 
TV, passou pelas duas principais redes de comunicação do 
estado: Tribuna e Rede Gazeta. O deputado Torino Marcos 
foi eleito para o primeiro mandato na carreira política em 
2018, pelo PSL. Ele é o entrevistado desta edição do "Com 
a Palavra" e fala sobre comunicação, cultura, defesa das 
pessoas com transtorno do espectro autista, dentre outros 
assuntos.  

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

23h15 Dedo de Prosa Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido e 
feliz, que vai viver uma grande aventura. O 'Riso do Chico' 
é um livro para crianças - e adultos também, por que não? 
- que ensina de forma didática sobre amizade e lealdade. 
Foi escrito por Lucas Albani e ilustrado pelo seu irmão, 
Luan Albani. Vocês vão se encantar com a história desse 
palhaço e do melhor amigo dele 

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

DÉCIMA NONA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 04 DE 
OUTUBRO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito boa tarde a todos. São 13h40min, 
portanto, já com dez minutos de tolerância, 
vamos abrir a reunião. 

Enquanto a gente busca quorum - 
precisamos de mais três deputados para ter 
quorum para aprovar as matérias -, vamos 
fazendo a leitura das atas e do Expediente. 

Nesse sentindo, invocando a proteção de 
Deus, abraçando todos os nossos servidores da 
comissão, da Assembleia Legislativa, desejando 
boas vindas e muita saúde aos deputados 
membros desta comissão, o deputado Marcos 
Madureira, o deputado José Rocha Esmeraldo, 
invocando a proteção de Deus declaro abertos 
os trabalhos desta, que é a décima nona reunião 
ordinária, da terceira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura. 

Estamos sem transmissão ao vivo, 
porém, com a reunião gravada. 

Declaro abertos os trabalhos e solicito, à 
nossa secretária Rosa, a leitura da ata anterior. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima oitava 
reunião ordinária, da terceira 
sessão legislativa ordinária, da 
décima nona legislatura, 
realizada no dia 27 de setembro 
de 2021) 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem. Muito obrigado, Rosa! 
Coloco a ata em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, 

coloco em votação. 
Como vota o deputado Rafael Favatto?  

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Pela aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Obrigado! 
Deputado José Rocha Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  

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

Como vota o deputado Marcos Madureira, meu 
camarada? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Pela aprovação, como foi lida. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Também acompanho. 
Temos quatro votos; falta um voto. 

Colho esse voto em seguida. 
Solicito à secretária Rosa que faça a 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Oficio Interno n.º 195/2021, referente 
ao Ofício n.º 20/2021 do gabinete do 
deputado Marcelo Santos, justificando a 
sua ausência na reunião ordinária desta 
comissão no dia 27 de setembro de 
2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 

 
Autor: Deputado Adilson Espindula. 

 Projetos de Lei n.os 720/2019, 441/2020. 

 
Autor: Deputado Marcelo Santos. 

 Projetos de Lei n.os 47/2020, 54/2020 
apensado ao PL n.º 165/2019. 
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Autor: Deputado José Esmeraldo. 
 Projetos de Lei n.º 113/2020. 

 
Autor: Deputado Alexandre Xambinho. 

 Projeto de Lei n.º 44/2020. 
 

Autor: Deputado Marcos Madureira. 
 Projeto de Lei n.º 174/2019. 
 

Autor: Deputado Dary Pagung. 
 Projeto de Lei n.º 555/2019. 
 

Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto. 
Projeto de Lei n.º 770/2019. 

 
Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri.  

 Projetos de Decreto Legislativo n.os 
10/2021, 13/2021, 15/2021. 
 

Autor: Deputado Freitas. 
 Projetos de Lei n.os 479/2019, 882/2019, 
76/2019, 490/2019, 372/2019, 32/2018. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei n.º 414/2019 
Autora: Deputada Raquel Lessa.  
 
Projeto de Lei n.º 122/2019 
Autor: Deputado Fabrício Gandini. 
 
Projeto de Lei n.º 202/2018 
Autora: Deputada Janete de Sá.  
 
Projeto de Lei n.º 16/2019 
Autor: Deputado Sergio Majeski.  
 
Projeto de Lei n.º 962/2019 
Autor: Deputado Enivaldo dos Anjos.  
 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 
12/2021 

Autora: Mesa Diretora. 
 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 
14/2021 

Autor: Deputado Erick Musso.  
 

Projeto de Decreto Legislativo n.º 
09/2021 

Autora: Mesa Diretora. 
 
Projeto de Lei n.º 406/2019 
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos. 
 
Projeto de Lei n.º 725/2019 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 
 
Projeto de Lei n.º 230/2020 
Autor: Deputado Alexandre Xambinho. 
 
Projeto de Lei n.º 854/2019 
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos.  
 
Projeto de Lei n.º 1012/2019 
Autor: Deputado José Esmeraldo. 
 
Projeto de Lei n.º 466/2020 
Autora: Deputada Janete de Sá. 
 
Projeto de Lei n.º 393/2020 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 
 
Projeto de Lei n.º 400/2020 
Autor: Deputado Rafael Favatto.  
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período  

  
   PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

Não houve no período 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok. Muito obrigado, Rosa!  

Dou boas-vindas ao colega deputado 
Marcelo Santos.  

Se for possível, deputado Marcelo 
Santos, preciso da sua aprovação na ata. Estava 
faltando um voto. Pode ser? Deputado 
Marcelo? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– De V. Ex.ª é impossível negar. Aprovado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado. Recruta, soldado Freitas se 
apresentando, comandante. 

Eu concedo a palavra ao deputado José 
Rocha Esmeraldo para relatar os projetos que 
estão sob sua relatoria. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Boa tarde a todos!  

Vou relatar o Projeto de Lei n.º 
525/2019. Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas. Trata-se de projeto de lei de autoria do 
deputado estadual Dary que tem por finalidade 
dispor sobre a obrigatoriedade das empresas e 
pessoas físicas, situadas no estado, com páginas 
na Internet, a disponibilizarem o número do 
CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal e, 
para tanto, dá outras providências correlatas à 
execução do seu específico objeto normativo.  

Parecer: A Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 525/2019. É como relato, senhor 
presidente Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu agradeço, deputado José Esmeraldo. 
Coloco o parecer em discussão. (Pausa)  
Não havendo quem queira discutir, em 

votação.  
Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

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

Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Obrigado, deputado Marcos Madureira.  

Deputado Marcelo Santos também 
acompanha o relator. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o excelente relatório 
do deputado José Esmeraldo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu também agradeço. Acompanho.  

Matéria aprovada por cinco votos. 
Eu devolvo a palavra ao deputado José 

Esmeraldo para o próximo relatório.  

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Projeto de Lei n.º 295/2019. Altera a Lei n.º 
10.634, de 5 de abril de 2017, que proíbe a 
inserção no âmbito do estado da expressão Não 
nos responsabilizamos por objetos deixados no 
interior do veículo ou de expressão similar, em 
placas informativas, tíquetes, bilhetes ou 
cupons em estacionamentos de qualquer 
natureza, e dá outras providências.  

O nosso parecer, senhor presidente: A 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 295/2019, 
de autoria do deputado Fabrício Gandini. Esse é 
o nosso parecer, senhor presidente Freitas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, deputado José Esmeraldo.  
É um parecer pela aprovação. Projeto de 

Lei n.º 295/2019. 
Eu coloco em discussão o parecer do 

deputado José Esmeraldo. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Voto acompanhando o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Marcos Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relatório do deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu também acompanho o relatório. Voto pela 
aprovação. 

O parecer fica aprovado por cinco votos 
na Comissão de Finanças.  

Devolvo a palavra ao deputado José 
Rocha Esmeraldo para o próximo relatório. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  
Projeto de Lei n.º 298/2019.  Autoria: Janete de 
Sá. Ementa: dispõe sobre o acesso de animais 
domésticos às diversas formas de abrigos 
emergenciais destinados ao atendimento das 
pessoas em situação de rua.  

Nosso parecer: o parecer da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas é pela rejeição do 
Projeto de Lei n.º 298/2019, de autoria da 
senhora deputada Janete de Sá.  

Esse é o nosso parecer, presidente 
Freitas.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Parabenizo V. Ex.ª pelo relatório, uma vez que o 
projeto tem parecer da Procuradoria da 
Assembleia Legislativa pela 
inconstitucionalidade.  E a Comissão de 
Constituição e Justiça acompanha o 
entendimento da Procuradoria e também dá um 
parecer pela inconstitucionalidade.  

Nesse sentido, coloco o parecer de V. 
Ex.ª em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
passo a colher os votos.  

Como vota o deputado Marcelo Santos?  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

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

Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o brilhante relatório 
do deputado José Esmeraldo, meu amigo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Também acompanho o parecer do deputado 
José Rocha Esmeraldo.  

Como vota o deputado Marcos 
Madureira?  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Acompanha o relator.  

Como vota o deputado Dary Pagung? 
Seja muito bem-vindo. Parece que dormiu um 
pouco depois do almoço, mas já acordou e está 
na comissão para votar.  

Muito obrigado, deputado Dary.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, na verdade eu fiz uma maratona 
para estar aqui neste momento.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  

Nós agradecemos.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu fui a 

dois auditórios da Assembleia, e ao plenário. E 
para entrar no virtual, foi uma novela porque 
nós estamos sem WhatsApp hoje. Está tudo fora 
de área.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  

Verdade.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Mas eu 

voto com o relatório do deputado José 
Esmeraldo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  

Eu agradeço. Agradeço o sacrifício e as estações 
que V. Ex.ª teve que percorrer para estar na 
nossa reunião.  

Pode fazer esse reclame para o deputado 
Marcelo Santos, um homem fora de série na 
Tecnologia da Informação, e vai resolver isso 
muito rapidamente. Daqui até a hora da sessão, 
já vai estar tudo funcionando. Não tenho dúvida 
disso.  

Obrigado, deputado Dary Pagung. A 
matéria é rejeitada por seis votos, à 
unanimidade dos votantes, no âmbito da 
Comissão de Finanças. E eu devolvo a palavra 
para o deputado José Rocha Esmeraldo relatar o 
último projeto de sua relatoria.  

 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  

Projeto de Lei  n.º 28/2019. Autoria: deputado 
Alexandre Xambinho. Ementa: dispõe sobre a 
reserva de vagas para o primeiro emprego nas 
empresas prestadoras de serviços ao Estado do 
Espírito Santo, assim como nas concessionárias 
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e permissionárias de serviços públicos 
estaduais. 

Nosso parecer: a Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas é pela rejeição do Projeto de 
Lei  n.º 28/2019, de autoria do senhor deputado 
Alexandre Xambinho. 

 Esse é o nosso parecer, senhor 
presidente Freitas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem, senhor deputado José  Rocha 
Esmeraldo.  

Da mesma forma, o presente projeto do 
deputado Alexandre Xambinho, em que pese ter 
uma boa iniciativa, mas tem vício de 
inconstitucionalidade identificado pela 
Procuradoria e, também, pela Comissão de 
Constituição e Justiça.  

Eu coloco a matéria em discussão. 
(Pausa) 

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

Deputado Marcos Madureira, como 
vota?  
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Acompanha o relator. 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator. 

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

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o brilhante relatório, 
que não nos deixa dúvidas para acompanhar o 
deputado José Esmeraldo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Acompanha o relator. Muito obrigado! 
 Como vota o deputado Dary Pagung? 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu também acompanho o relator no parecer 
pela rejeição do projeto. Fica rejeitado o 
projeto, na Comissão de Finanças, por seis 
votos. 
 Neste momento, eu passo a palavra para 
o deputado Marcelo Santos, que tem o Projeto 
n.º 914/2019. Está sob a sua relatoria.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, se o senhor me permitir, 
se tiver outro deputado que esteja apto para 
relatar, eu estou sem os meus apensos aqui, 
sem os meus projetos. Já estão chegando. Eu 
também tive problema de conexão. Tive que 
entrar pela minha agenda, e não pelo 
WhatsApp, em que consta todo o material. É um 
tempo só para alguém relatar e já tenho o meu 
material em mãos. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Se você me permite. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Permitido com V. Ex.ª, por gentileza. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok. 
 O Projeto de Lei n.º 914/2019 tem 
autoria do deputado Vandinho Leite e 
acrescenta o inciso XIV ao art. 3.º da Lei n.º 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, que consolida 
a legislação em vigor referente à declaração de 
utilidade pública, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 A matéria teve parecer favorável na 
Procuradoria e também na Comissão de 
Constituição e Justiça, veio para a nossa 
comissão, e o relatório na nossa comissão é pela 
aprovação da presente matéria. 
 Eu coloco em discussão a matéria do 
deputado Vandinho Leite. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, eu 
vou colocar o meu parecer pela aprovação à 
disposição dos votos do colega.   
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
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 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator.  
 Deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator.  
 Deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator.  
 Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o brilhante relatório de V. 
Ex.ª. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu agradeço. 
 A matéria fica aprovada. 
 Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa)  
 Nós temos cinco votos, suficientes para 
aprovar a matéria. 
 A matéria fica aprovada com cinco votos 
na Comissão de Finanças. 
 Nós já passamos para a fase das 
Comunicações. 
 Fica franqueada a palavra. (Pausa)  
 Não havendo orador inscrito e 
interessado, e encerrada a Ordem do Dia, nada 
mais havendo a tratar, vou declarar encerrados 
os trabalhos desta comissão e convido os 
senhores membros para a próxima reunião, que 
será ordinária, dia 18/10/2021, às 13h30min, 
em local e forma a se definir. 
 Estão encerrados os trabalhos da 
Comissão de Finanças. 
 Obrigado a todos. 

 
(Está encerrada a reunião) 

_______________________________________ 

 
NONAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
05 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Bruno 
Lamas, Capitão Assumção, 
Delegado Danilo Bahiense, 
Doutor Hércules, Freitas, Hudson 
Leal, Luiz Durão, Marcelo Santos, 
Marcos Garcia, Sergio Majeski e 
Torino Marques; registraram 
presença virtual os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Coronel 
Alexandre Quintino, Dary 
Pagung, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Gandini, 
Iriny Lopes, Janete de Sá, Luciano 
Machado, Marcos Madureira, Pr. 
Marcos Mansur, Renzo 
Vasconcelos, Theodorico Ferraço 
e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) - Há quorum para a abertura da 
sessão.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a mesma e convido ele, o Delegado 
Danilo Bahiense, que já colocou mais de vinte 
mil vagabundos na cadeia, para que possa 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
Sendo assim, solicito a todos que se coloquem 
em posição de respeito.  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
40:01) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) - Muito obrigado.  
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Fica, neste momento, dispensada a 
leitura da ata da sessão anterior. Mas declaro a 
mesma aprovada, conforme disponibilizada no 
site da Assembleia Legislativa. 

Registro, ao meu lado, o vice-líder do 
Governo, deputado Marcos Garcia, que tem 
com a sua capacidade técnica e sua 
competência de agregar, feito um trabalho 
magnífico aqui neste plenário.  

Em nome da Mesa Diretora, 
cumprimentando V. Ex.ª, tanto a base do 
Governo, quantos os independentes, e a 
liderança da oposição que, neste momento, lhe 
olha atentamente, tenha o respeito geral deste 
parlamento.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Obrigado, meu presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não por isso. 
Pergunto a algum parlamentar se 

gostaria de fazer o registro de um minuto de 
silêncio. (Pausa) 

Não tendo, passamos, então, a primeira 
fase do Expediente, que é para simples 
despacho. 
 
 1. Mensagem n.º 045/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 135/2021, de autoria 
da deputada Janete de Sá, que altera a Lei n.º 
8.060, de 22 de junho de 2005, incluindo o 
inciso XIII ao artigo 2º. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123739&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/123739-
202110041302087362-assinado.pdf#P123739  

 
 À Comissão de Justiça. 

 
 2. Mensagem n.º 046/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 283/2020, de autoria 
do deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 
instalação nas vias urbanas e rodovias 
estaduais do Espírito Santo de instrumentos 

eletrônicos luminosos de medição de 
velocidade e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123736&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/123736-
202110041259047358-assinado.pdf#P123736 
  
 Também à Comissão de Justiça. 
  
 3. Mensagem n.º 364/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 580/2021, que estima a receita e fixa 
a despesa do Estado para o exercício financeiro 
de 2022. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122783&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/122783-
202109271212502745-assinado.pdf#P122783 
 
  À Comissão de Finanças. 
  

4. Projeto de Lei Complementar n.º 
029/2021, do deputado Sergio Majeski, que 
modifica dispositivos da Lei Complementar n.º 
152, de 16 de junho de 1999, dispondo sobre a 
composição dos Conselhos Estadual e 
Regionais de Meio Ambiente – CONSEMA e 
CONREMAS. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123677&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/123677-
202110011710337935-assinado.pdf#P123677 

 
 Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Meio ambiente e de Finanças. 

 
 5. Parecer n.º 395/2021 da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 23.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme 
Ata Taquigráfica, publicada n.º DPL em 
14/09/2021, que concluiu 
pela constitucionalidade, legalidade, 
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juridicidade e aprovação, na forma do art. 276 
do Regimento Interno, do Projeto de Lei n.º 
544/2020, do deputado Doutor Hércules, que 
acrescenta item ao Anexo II da Lei n.º 10.973, 
de 15 de janeiro de 2019, instituindo o “Dia 
Estadual de Conscientização do Albinismo”, a 
ser comemorado n.º dia 13 de junho. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121693&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121693-
202109161737097888(39356)(39358)-
assinado(39357)(39355).pdf#P121693 
 
 Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal.  
 Do item 06 ao item 18, trata-se de 
pareceres das comissões permanentes, às 
proposições de pareceres dos senhores 
deputados.  

 
 6. Pareceres n.os 164/2020, da Comissão 
de Justiça, que concluiu 
pela constitucionalidade, com emenda 
substitutiva, publicado n.º DPL em 17/08/2020; 
05/2021, da Comissão de Meio 
Ambiente, publicado no DPL em 13/05/2021; 
11/2021, da Comissão de Turismo, publicado 
no DPL em 28/09/2021 e 39/2021, da Comissão 
de Finanças, todos 
pela aprovação, acolhendo a emenda 
substitutiva da Comissão de Justiça, publicado 
no DPL em 19/07/2021, do Projeto de Lei 
n.º 936/2019, do deputado Carlos Von, que 
declara o município de Guarapari Capital da 
Biodiversidade Marinha do Estado. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97337&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/97337-185525114826082020-
assinado(14327)(14326)(14323)(14324)(14325).
pdf#P97337 

 
 7. Parecer n.º 402/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 23.ª Reunião 
Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 

14/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
305/2019, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
comunicação de nascimentos sem identificação 
de paternidade à defensoria pública. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121700&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121700-
202109161759445261(39389)(39392)(39391)-
assinado(39390)(39388).pdf#P121700 
 

 8. Parecer n.º 408/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 23.ª Reunião 
Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 
14/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
1033/2019, do deputado Luciano Machado, 
que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
realização de exames oftalmológicos em alunos 
da rede pública estadual em situação de 
vulnerabilidade social comprovada. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121701&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121701-
202109161816376690(39394)(39397)(39395)-
assinado(39396)(39393).pdf#P121701 
 

 9. Parecer n.º 409/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 23.ª Reunião 
Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 
14/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
537/2019, do deputado Coronel Alexandre 
Quintino, que institui a Política Estadual sobre 
Pessoas Desaparecidas no Estado e da outras 
providencias. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121702&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121702-
202109161819294507(39399)(39402)(39401)-
assinado(39400)(39398).pdf#P121702 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 10. Parecer n.º 415/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 23.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 
14/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
539/2020, do Capitão Assumção, que dispõe 
sobre a proibição da vacinação compulsória 
contra a covid-19 no Estado. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121707&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121707-
202109161838384689(39423)(39426)(39425)-
assinado(39424)(39422).pdf#P121707 

 
 11. Parecer n.º 416/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 23.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 
14/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
361/2020, da deputada Iriny Lopes, que dispõe 
sobre o Programa de Vacinação para 
imunização dos trabalhadores de limpeza 
urbana no âmbito do Estado. (Em anexo, por se 
tratar de matéria correlata, Projeto de Lei n.º 
47/2021, do deputado Alexandre Xambinho). 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121708&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121708-
202109161840258753(39428)(39430)(39431)-
assinado(39429)(39427).pdf#P121708 

 
 12. Parecer n.º 417/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 23.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme 
Ata Taquigráfica, publicado no DPL em 
14/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
559/2020, do deputado Doutor Hércules, que 
institui o piso salarial no âmbito do Estado para 
Fisioterapeutas e Terapeutas Ocupacionais e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121709&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/121709-
202109161842552351(39433)(39435)(39436)-
assinado(39434)(39432).pdf#P121709 
 
 13. Parecer n.º 423/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 24.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme 
Ata Taquigráfica, publicado no DPL em 
21/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
281/2020, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que proíbe a cobrança da tarifa de pedágio da 
ponte Darcy Castello de Mendonça (Terceira 
Ponte) até que seja instalado proteção contra 
suicídio conforme estabelecido pela Lei n.º 
10.996/2019. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122449&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/122449-
202109221650012398-
assinado(40824)(40823)(40826)(40825).pdf#P12
2449 
 

 14. Parecer n.º 424/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 24.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme 
Ata Taquigráfica, publicado no DPL em 
21/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei 
Complementar n.º 30/2020, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que estabelece 
regras para a condução de Servidor Público da 
Área da Segurança Pública do Estado em casos 
de prisão. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122450&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/122450-
202109221653355528(40827)-
assinado(40830)(40831)(40829)(40828).pdf#P12
2450 
 

 15. Parecer n.º 425/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 24.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Taquigráfica, publicado no DPL em 
21/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
425/2020, do deputado Vandinho Leite, que 
dispõe sobre o compartilhamento e a 
divulgação, em tempo real, pelo Estado do 
Espírito Santo, através de portal web, as 
informações sobre o número total de leitos 
clínicos de Unidade de Tratamento Intensivo 
(UTI) e Centro de Tratamento Intensivo (CTI), 
disponíveis nos limites territoriais de cada ente 
político e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122451&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/122451-
202109221656365690(40835)-
assinado(40833)(40832)(40836)(40834).pdf#P12
2451 
 

 16. Parecer n.º 426/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 24.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 
21/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
451/2020, do deputado Luciano Machado, que 
dispõe sobre a prorrogação automática de 
contratos de estágio durante o período do 
estado de calamidade pública pela pandemia 
do novo coronavírus (covid-19) em todo o 
Estado. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122453&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/122453-
202109221658267253(40840)-
assinado(40838)(40837)(40841)(40839).pdf#P12
2453 
 

 17. Parecer n.º 427/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 24.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 
21/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
411/2020, do deputado Bruno Lamas, que 
dispõe sobre a veiculação de publicidade em 

veículos de táxi e transporte remunerado 
privado individual de pessoas, ficando vedada 
a cobrança de taxas ou contribuições em 
função desta veiculação. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122454&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/122454-
202109221700464288(40845)-
assinado(40843)(40844)(40842)(40846).pdf#P12
2454 
 

 18. Parecer n.º 431/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 24.ª 
Reunião Ordinária (Virtual) conforme 
Ata Taquigráfica, publicado no DPL em 
21/09/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
110/2021, do deputado Capitão Assumção, que 
altera a Lei de n.º 8.279, de 30 de março de 
2006, que cria indenização por acidente em 
serviço no âmbito da Polícia Militar do Espírito 
Santo, Corpo de Bombeiros Militar do Espírito 
Santo e da Polícia Civil e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122459&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/122459-
202109221723517131(40863)-
assinado(40864)(40865)(40862).pdf#P122459 
 

 Despacho único para todos é: tramitem-
se, na forma regimental. 
 Do item 19 ao item 48 trata-se de 
requerimentos de informação, de autoria do 
deputado Capitão Assumção. 
 

19. Requerimento de Informação n.º 
1373/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2811/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123667&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123667-
202110011543453912-assinado.pdf#P123667 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 20. Requerimento de Informação n.º 
1374/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2752/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123666&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123666-
202110011543225474-assinado.pdf#P123666 
 
 21. Requerimento de Informação n.º 
1375/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2749/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123665&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123665-
202110011542462818-assinado.pdf#P123665 
 
 22. Requerimento de Informação n.º 
1376/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Trabalho, solicitando 
informações sobre a Portaria 022 – R.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123663&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123663-
202110011542030473-assinado.pdf#P123663 

 
 23. Requerimento de Informação n.º 
1377/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Portaria 021 – R.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123663&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123663-
202110011542030473-assinado.pdf#P123663 

 
 24. Requerimento de Informação n.º 
1378/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Direitos Humanos, 

solicitando informações sobre o Decreto 2028 – 
S.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123660&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123660-
202110011538336249-assinado.pdf#P123660 
 
 25. Requerimento de Informação n.º 
1380/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informações sobre a PORTARIA N.º 239-R.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123796&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123796-
202110041359172283-assinado.pdf#P123796 
 

 26. Requerimento de Informação n.º 
1381/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informações sobre a PORTARIA N.º 238-R.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123795&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123795-
202110041357256655-assinado.pdf#P123795 
 

 27. Requerimento de Informação n.º 
1382/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informações sobre o Processo de n.º 2021-
KL3C1.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123794&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123794-
202110041356019468-assinado.pdf#P123794 
 

 28. Requerimento de Informação n.º 
1383/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informações sobre o Processo de n.º 2020-
4TDGB.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123793&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123793-
202110041354221495-assinado.pdf#P123793 

 
 29. Requerimento de Informação n.º 
1385/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informações sobre o Processo de n.º 2020-
71TK6.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123789&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123789-
202110041351311336-assinado.pdf#P123789 

 
 30. Requerimento de Informação n.º 
1386/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informações sobre a abertura de crédito 
suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123787&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123787-
202110041350376177-assinado.pdf#P123787 

 
 31. Requerimento de Informação n.º 
1387/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informações sobre o Extrato de Contrato 
060/202.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123786&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123786-
202110041350240083-assinado.pdf#P123786 

 
 32. Requerimento de Informação n.º 
1388/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informações sobre o Extrato de Contrato 
059/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123784&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123784-
202110041349586645-assinado.pdf#P123784 
 
 33. Requerimento de Informação n.º 
1389/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Educação, solicitando 
informações sobre o Extrato de Contrato 
058/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123783&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123783-
202110041349096175-assinado.pdf#P123783 
 

 34. Requerimento de Informação n.º 
1390/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre o Extrato de Contrato 
0114/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123781&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123781-
202110041348308206-assinado.pdf#P123781 
 

 35. Requerimento de Informação n.º 
1391/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Agricultura, solicitando 
informações sobre a abertura de crédito 
suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123780&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123780-
202110041348291018-assinado.pdf#P123780 
 

 36. Requerimento de Informação n.º 
1392/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2821/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123779&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123793&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123793-202110041354221495-assinado.pdf#P123793
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123793&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123793-202110041354221495-assinado.pdf#P123793
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123793&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123793-202110041354221495-assinado.pdf#P123793
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123793&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123793-202110041354221495-assinado.pdf#P123793
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123789&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123789-202110041351311336-assinado.pdf#P123789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123789&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123789-202110041351311336-assinado.pdf#P123789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123789&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123789-202110041351311336-assinado.pdf#P123789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123789&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123789-202110041351311336-assinado.pdf#P123789
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123787&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123787-202110041350376177-assinado.pdf#P123787
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123787&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123787-202110041350376177-assinado.pdf#P123787
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123787&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123787-202110041350376177-assinado.pdf#P123787
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123787&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123787-202110041350376177-assinado.pdf#P123787
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123786&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123786-202110041350240083-assinado.pdf#P123786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123786&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123786-202110041350240083-assinado.pdf#P123786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123786&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123786-202110041350240083-assinado.pdf#P123786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123786&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123786-202110041350240083-assinado.pdf#P123786
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123784&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123784-202110041349586645-assinado.pdf#P123784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123784&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123784-202110041349586645-assinado.pdf#P123784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123784&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123784-202110041349586645-assinado.pdf#P123784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123784&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123784-202110041349586645-assinado.pdf#P123784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123783&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123783-202110041349096175-assinado.pdf#P123783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123783&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123783-202110041349096175-assinado.pdf#P123783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123783&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123783-202110041349096175-assinado.pdf#P123783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123783&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123783-202110041349096175-assinado.pdf#P123783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123781&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123781-202110041348308206-assinado.pdf#P123781
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123781&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123781-202110041348308206-assinado.pdf#P123781
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123781&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123781-202110041348308206-assinado.pdf#P123781
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123781&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123781-202110041348308206-assinado.pdf#P123781
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123780&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123780-202110041348291018-assinado.pdf#P123780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123780&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123780-202110041348291018-assinado.pdf#P123780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123780&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123780-202110041348291018-assinado.pdf#P123780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123780&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123780-202110041348291018-assinado.pdf#P123780
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123779&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123779-202110041347597424-assinado.pdf#P123779
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123779&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/123779-202110041347597424-assinado.pdf#P123779


30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 08 de outubro de 2021 

vo/Documents/RQI/123779-
202110041347597424-assinado.pdf#P123779 
 
 37. Requerimento de Informação n.º 
1393/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2796/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123778&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123778-
202110041347332892-assinado.pdf#P123778 
 

 38. Requerimento de Informação n.º 
1394/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2822/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123776&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123776-
202110041346588829-assinado.pdf#P123776 
 

 39. Requerimento de Informação n.º 
1395/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Meio Ambiente, 
solicitando informações sobre a abertura de 
crédito suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123775&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123775-
202110041346427578-assinado.pdf#P123775  
 

 40. Requerimento de Informação n.º 
1396/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2791/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123774&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123774-
202110041346282891-assinado.pdf#P123774  

 41. Requerimento de Informação n.º 
1397/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Direitos Humanos, 
solicitando informações sobre a abertura de 
crédito suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123772&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123772-
202110041345580234-assinado.pdf#P123772 
 
 42. Requerimento de Informação n.º 
1398/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2802/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123771&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123771-
202110041345529296-assinado.pdf#P123771  
 

 43. Requerimento de Informação n.º 
1399/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
27800/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123770&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123770-
202110041344583357-assinado.pdf#P123770 
 

 44. Requerimento de Informação n.º 
1400/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2799/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123768&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123768-
202110041343529607-assinado.pdf#P123768 
 

 45. Requerimento de Informação n.º 
1401/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
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secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2792/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123767&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123767-
202110041343073199-assinado.pdf#P123767 
 

 46. Requerimento de Informação n.º 
1402/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Saúde, solicitando 
informações sobre a abertura de crédito 
suplementar para aquela Secretaria.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123765&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123765-
202110041342338510-assinado.pdf#P123765  
 

 47. Requerimento de Informação n.º 
1403/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Governo, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
064/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123764&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123764-
202110041342189917-assinado.pdf#P123764  
  
 48. Requerimento de Informação n.º 
1404/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
secretário de Estado de Governo, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
063/2021.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123763&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/123763-
202110041341422572-assinado.pdf#P123763 
 
 Despacho único: Oficiem-se.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, pela ordem! 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Gostaria que o 
senhor determinasse, senhor presidente, que o 
item 3 do Expediente, que o senhor leu, do 
Orçamento, que fosse enviado para a Comissão 
de Finanças, para que dentro do tempo hábil a 
gente possa fazer as audiências públicas, 
debatendo esse orçamento e cumprir os prazos 
para que os parlamentares possam apresentar 
as suas emendas e devolver a tempo de serem 
votados no dia 15 de dezembro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É um pleito de V. Ex.ª?  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – É isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deferido. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Muito obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não por isso.  
 Segunda parte do Expediente. Neste 
caso, sujeito à deliberação.  

 
 49. Requerimento de Urgência n.º 
219/2021, do deputado Marcelo Santos, líder 
do PODEMOS ao Projeto de Lei n.º 594/2021, 
de nossa autoria, que altera a Lei n.º 11.047, de 
11 de outubro de 2019, que acrescenta item ao 
Anexo I da Lei n.º 10.974, de 14 de janeiro de 
2019, conferindo ao município de Anchieta o 
Título de Capital Estadual da Moqueca 
Capixaba. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123822&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/123822-
202110041505164090-assinado.pdf#P123822 

 
 Em votação. 
 Os deputados que aprovam, 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 Aprovado.  
 Do item 50 ao item 112, trata-se de 
indicações das senhoras e senhores deputados. 
 Neste momento, vou colocar em 
conjunto as indicações.  
 

 50. Indicação n.º 7595/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de uma Van para ser 
utilizada na Secretaria Municipal de Saúde do 
município de Montanha – ES.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123676&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123676-
202110011707335119-assinado.pdf#P123676  
 

 51. Indicação n.º 7596/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aplicação do Revsol em um trecho 
de aproximadamente 25 km (vinte e cinco 
quilômetros) da Rodovia ES-130, que liga 
comunidade Água Boa até o distrito de 
Itabaiana no município de Mucurici – ES.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123674&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123674-
202110011704439022-assinado.pdf#P123674  
 

 52. Indicação n.º 7597/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de novo hospital ou 
mudança de localidade da sede da Unidade 
Hospitalar Doutor Alceu Melgaço Filho no 
município de Barra de São Francisco – ES.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123673&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123673-
202110011701420267-assinado.pdf#P123673 
 
 53. Indicação n.º 7598/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma e ampliação da Escola 
Municipal Anedina Bretas Correa, 
Mantenópolis – ES.  

Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123318&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123318-
202109291248173539-assinado.pdf#P123318 
 
 54. Indicação n.º 7599/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para climatização da EEEFM Dr. José 
Moysés localizada no município de Cariacica.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123524&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123524-
202109301718493355-assinado.pdf#P123524 
 
 55. Indicação n.º 7600/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforma e modernização do CEIER 
de Boa Esperança, localizada no município de 
Boa Esperança.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123522&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123522-
202109301717218041-assinado.pdf#P123522 

 
 56. Indicação n.º 7601/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade do Goiabal, município de São José 
do Calçado.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123702&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123702-
202110040953314765-assinado.pdf#P123702 

 
 57. Indicação n.º 7602/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade do Florestan Fernandes, município 
de São José do Calçado.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123699&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123699-
202110040951567575-assinado.pdf#P123699 

 
 58. Indicação n.º 7603/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade distrito do Divino Espírito Santo, 
município de São José do Calçado.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123698&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123698-
202110040950517886-assinado.pdf#P123698 

 
 59. Indicação n.º 7604/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Córrego dos Milagres no distrito 
de Airituba, município de São José do Calçado.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123696&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123696-
202110040947042256-assinado.pdf#P123696 

 
 60. Indicação n.º 7605/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade da Alegoria, município de São José 
do Calçado.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123695&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123695-
202110040944549753-assinado.pdf#P123695 

 
 61. Indicação n.º 7606/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma da quadra de esportes da 
comunidade São Roque da Terra Roxa, no 
município de São Gabriel da Palha – ES.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123704&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123704-
202110041008010878-assinado.pdf#P123704  

 
 62. Indicação n.º 7607/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de São Mateus, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123722&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123722-
202110041104097047-assinado.pdf#P123722 

 
 63. Indicação n.º 7608/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Baixo Pongal, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123720&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123720-
202110041103081734-assinado.pdf#P123720 

 
 64. Indicação n.º 7609/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Itapeúna, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123719&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123719-
202110041102222827-assinado.pdf#P123719 
 
 65. Indicação n.º 7611/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Goimbê, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123716&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123716-
202110041100246261-assinado.pdf#P123716  

 
 66. Indicação n.º 7612/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Emboacica, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123715&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123715-
202110041058401728-assinado.pdf#P123715  

 
 67. Indicação n.º 7613/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Duas Barras, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123714&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123714-
202110041056254693-assinado.pdf#P123714 

 
 68. Indicação n.º 7614/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Dois Irmãos de Olivânia, 
município de Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123713&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123713-
202110041055137504-assinado.pdf#P123713 

 
 69. Indicação n.º 7615/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Belo Horizonte, município de 
Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123712&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123712-
202110041054197034-assinado.pdf#P123712 
 
 70. Indicação n.º 7616/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Arerá, município de Anchieta.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123711&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123711-
202110041053347346-assinado.pdf#P123711 
 
 71. Indicação n.º 7617/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Perobas, município de Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123785&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123785-
202110041350011489-assinado.pdf#P123785 

 
 72. Indicação n.º 7618/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Pedrolândia, município de 
Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123782&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123782-
202110041348325862-assinado.pdf#P123782  

 
 73. Indicação n.º 7619/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Dr. Jones, município de Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123777&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123777-
202110041347042423-assinado.pdf#P123777 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 74. Indicação n.º 7620/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Desengano, município de 
Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123773&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123773-
202110041345556641-assinado.pdf#P123773 
 
 75. Indicação n.º 7621/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Córrego do Meio, município de 
Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123769&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123769-
202110041344150076-assinado.pdf#P123769 
 
 76. Indicação n.º 7622/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Chapadão das Palminhas, 
município de Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123766&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123766-
202110041342466323-assinado.pdf#P123766 

 
 77. Indicação n.º 7623/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Bom Parto, município de Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123762&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123762-
202110041340037101-assinado.pdf#P123762  

 
 78. Indicação n.º 7624/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 

Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto Providência, município de 
Venda Nova do Imigrante.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123759&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123759-
202110041332242715-assinado.pdf#P123759 
 
 79. Indicação n.º 7625/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto Lavrinhas, município de 
Venda Nova do Imigrante.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123758&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123758-
202110041330587714-assinado.pdf#P123758 
 
 80. Indicação n.º 7626/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto Colina, município de Venda 
Nova do Imigrante.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123757&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123757-
202110041329131930-assinado.pdf#P123757 
 

 81. Indicação n.º 7627/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Valada Maffei, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123756&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123756-
202110041326335520-assinado.pdf#P123756 
 

 82. Indicação n.º 7628/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Totola, município de Ibiraçu.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=123762&arquivo=Arquivo/Documents/IND/123762-202110041340037101-assinado.pdf#P123762
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Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123754&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123754-
202110041325291144-assinado.pdf#P123754 
 
 83. Indicação n.º 7629/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de São Pedro, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123753&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123753-
202110041324151143-assinado.pdf#P123753 
 

 84. Indicação n.º 7630/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de São Benedito, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123752&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123752-
202110041322039420-assinado.pdf#P123752 
 

 85. Indicação n.º 7631/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Santo Antônio, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123751&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123751-
202110041319498167-assinado.pdf#P123751 
 

 86. Indicação n.º 7632/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Santa Maria de Angola, 
município de Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123750&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123750-
202110041318468323-assinado.pdf#P123750 
 
 87. Indicação n.º 7633/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Rio Lampe, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123749&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123749-
202110041317321133-assinado.pdf#P123749  
  
 88. Indicação n.º 7634/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Rio da Prata, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123748&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123748-
202110041315077380-assinado.pdf#P123748 
 

 89. Indicação n.º 7635/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Picuãn, município de Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123747&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123747-
202110041313546597-assinado.pdf#P123747 
 

 90. Indicação n.º 7636/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Piabas, município de Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123746&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123746-
202110041311490813-assinado.pdf#P123746 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 91. Indicação n.º 7637/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Pedro Palácios, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123744&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123744-
202110041310297530-assinado.pdf#P123744 
 
 92. Indicação n.º 7638/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Palmeiras, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123743&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123743-
202110041309072059-assinado.pdf#P123743 
 
 93. Indicação n.º 7639/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Morro Alto, município de Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123742&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123742-
202110041307076588-assinado.pdf#P123742 

 
 94. Indicação n.º 7640/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Monte Seco, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123741&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123741-
202110041305098773-assinado.pdf#P123741 

 
 95. Indicação n.º 7641/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 

Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Itapira, município de Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123740&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123740-
202110041303579240-assinado.pdf#P123740 
 
 96. Indicação n.º 7642/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto Cachoeirão, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123738&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123738-
202110041301289861-assinado.pdf#P123738 
 
 97. Indicação n.º 7643/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Caboclo Bernado, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123737&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123737-
202110041300066735-assinado.pdf#P123737   

 
 98. Indicação n.º 7644/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Barragem, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123735&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123735-
202110041257573138-assinado.pdf#P123735 

 
 99. Indicação n.º 7645/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto Piabas, município de Ibiraçu.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123734&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123734-
202110041256217980-assinado.pdf#P123734 
 
 100. Indicação n.º 7646/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Pendanga, município de Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123732&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123732-
202110041253348288-assinado.pdf#P123732 
 
 101. Indicação n.º 7647/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto Bérgamo, município de 
Ibiraçu.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123731&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123731-
202110041249561565-assinado.pdf#P123731 

 
 102. Indicação n.º 7648/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade São Sebastião da Terra Alta, 
município de Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123792&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123792-
202110041353231806-assinado.pdf#P123792 

 
 103. Indicação n.º 7649/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Santa Rosa, município de 
Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123790&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123790-
202110041352125867-assinado.pdf#P123790 
 
 104. Indicação n.º 7650/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Quartel de Cima, município de 
Linhares.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123788&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123788-
202110041351124148-assinado.pdf#P123788 
 
 105. Indicação n.º 7651/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para que sejam apurados junto à 
SESA os motivos da demora 
da contratualização de cirurgias renais 
solicitada pela Santa Casa de Misericórdia de 
Guaçuí.  
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123827&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123827-
202110041526278025-assinado.pdf#P123827  

 
 106. Indicação n.º 7652/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para instalação de câmeras de 
videomonitoramento em pontos estratégicos 
na sede e distritos do município de Muniz 
Freire – Estado do Espírito Santo, em áreas de 
grande movimentação de pessoas. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123839&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123839-
202110041610455741-assinado.pdf#P123839 

 
 107. Indicação n.º 7653/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para instalação de 02 (dois) redutores 
de velocidade, lombadas, na ES-460 – estrada 
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que liga Serra Pelada, Afonso Claudio ao 
distrito de São Luiz de Miranda, Laranja da 
Terra, Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123836&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123836-
202110041609300895-assinado.pdf#P123836 

 
 108. Indicação n.º 7654/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para que providencie com urgência a 
organização da fila do CRE Metropolitano, 
localizado no bairro de Jardim América, 
município de Cariacica. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123841&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123841-
202110041629406860-assinado.pdf#P123841 

 
 109. Indicação n.º 7655/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para instalação de uma Delegacia da 
Polícia na Região 5, do município de Vila Velha. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123859&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123859-
202110041703025030-assinado.pdf#P123859 

 
 110. Indicação n.º 7656/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para que solicite a aplicação do Revsol, 
em um trecho de aproximadamente 04 km 
(quatro quilômetros) partindo da comunidade 
de Brejaubinha passando pelo Recanto das 
Águas até o Córrego dos Nunes, no município 
de Brejetuba – ES. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123863&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123863-
202110041743081490-assinado.pdf#P123863  

 111. Indicação n.º 7657/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para aquisição de 1 trator de pequeno porte e 
1 triturador de galhos com acoplamento, para 
o município de Rio Bananal/ES. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123870&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123870-
202110041840333130-assinado.pdf#P123870 
 

 112. Indicação n.º 7658/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para que sejam adotadas pelo Poder Executivo 
Estadual, por meio do Detran-ES e junto ao 
órgão federal competente, caso necessário, as 
medidas administrativas e legais cabíveis n.º 
intuito de ser regulamentada a circulação de 
motos elétricas (Scooter), objetivando a 
segurança e o bem-estar dos usuários das 
motos, dos pedestres e de toda a população. 
Documento na íntegra localizado n.º endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=123869&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/123869-
202110041836269999-assinado.pdf#P123869  
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS N.º SIALES 

 

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

votação.  
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovadas. 
Com a palavra ele, o deputado Torino 

Marques.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Meu 

querido amigo Marcelo Santos, presidindo esta 
sessão, vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, faz um excelente trabalho como 
deputado estadual, também como vice-
presidente desta Casa de Leis, hoje recebi em 
meu gabinete uma figura ilustre. 
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Deputado Marcelo Santos, até V. Ex.ª vai 
ficar muito feliz. Esteve em meu gabinete um 
constituinte. Foi deputado estadual na década 
de 80, também deputado federal, doutor Nelson 
Aguiar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Nelson Aguiar. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Grande figura da política brasileira. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Jurista. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Grande figura da política brasileira, uma pessoa 
ímpar. E é muito bom a gente estar rodeado de 
pessoas que passam informações importantes 
para nós, deputados eleitos pela população. Ele 
escreveu um livro: O Trigésimo Terceiro 
Aniversário da Constituição Cidadã, sem Nada 
para a Infância Pobre Comemorar.  

Então, ele é um amante dos jovens, das 
crianças, no quesito de que o jovem é o futuro 
do país. E, às vezes, as pessoas se esquecem de 
dar atenção ao jovem, atenção primária ao 
jovem, às crianças, que hoje nós temos que eles 
fazem parte não é do futuro; é do presente. 

Já estamos aqui. V. Ex.ª também já foi 
uma criança, hoje é um jovem, é um homem 
jovem, é uma pessoa que faz o melhor pelo 
estado do Espírito Santo. Então, quero 
parabenizar a figura do doutor Nelson Aguiar, 
que esteve hoje em meu gabinete. Batemos um 
papo para mais de uma hora de conversa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Para mais de metro.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Para 

mais de metro. 
E quero dizer também que no livro do 

Paulo Stuck Moraes, Efemérides Capixabas, diz 
aqui que em 1989, a redemocratização é 
promulgada, a sétima Constituição Estadual, 
que ainda está em vigor. Então, parabenizar! Em 
1989 foi promulgada a sétima Constituição 
Estadual, a nossa Constituição do Estado do 

Espírito Santo, a qual sigo a risca, para o bem do 
povo capixaba.  

Muito obrigado, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – O próximo orador é o deputado 
Freitas. Pergunto se algum parlamentar gostaria 
de fazer. Deputado Sergio Majeski? (Pausa)  

Com a palavra o deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, agradecendo a V. Ex.ª, tendo votado 
a favor das indicações dos meus nobres colegas, 
deputados e deputadas, quero apresentar 
minha consternação, minha indignação, minha 
contrariedade com o momento que vive o 
município de São Mateus. Nós, é verdade, não 
temos culpa do que vem acontecendo no 
município, cada munícipe não tem culpa, cada 
eleitor não tem culpa, mas cada um de nós 
vivemos agora a instabilidade, a tragédia e a 
falta de governabilidade que o município passa. 
E essa instabilidade ela só faz mal, ela só 
prejudica o município.  

Eu não vejo, deputado Luiz Durão, 
nenhum município que passa por uma 
instabilidade política em que os prefeitos que se 
sucedem não têm no tempo certo que cumprem 
o ciclo de gestão e com gestão de excelência. Eu 
não vejo esses municípios serem exitosos. E o 
município de São Mateus tem passado por uma 
imensa crise política. Antes, no primeiro 
mandato do prefeito, sempre nos Tribunais de 
Justiças Eleitorais, e agora nesse mandato, que 
imaginávamos que teríamos estabilidade 
política e ambiência para governar, agora 
acontece o que muita gente esperava, mas que 
poucos sabiam que iria acontecer. 

Então o município está entregue à 
instabilidade e à falta de governabilidade. Além 
disso, o que agrava muito, a salinização da água 
se deu de novo. Infelizmente, nós não temos 
mais condições de fazer a captação da água do 
Rio Cricaré, onde que sempre foi feita. Já parou 
de fazer a captação da água do Rio Cricaré, e o 
município de São Mateus, os cento e quarenta 
mil munícipes do município de São Mateus, 
estão já sob o recebimento de água por 
caminhão-pipa ou de água do poço artesiano, 
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que é levada para as estações de tratamento e 
distribuída para a cidade. 

Nós estamos numa verdadeira crise 
hídrica e crise política. E nesse sentido nós 
pedimos ao governador que pudesse atender ao 
nosso prefeito interino Ailton Caffeu que, com 
muito boa vontade assume o município, 
querendo encontrar rumo para a gestão 
daquela cidade, juntamente com o presidente 
da Câmara, o vereador Paulo Fundão, que se 
encontra hoje aqui na Assembleia Legislativa – 
nós agradecemos a presença dele. E o 
governador muito prontamente nos atendeu e 
receberá a representatividade do município 
amanhã, às 11 horas, no Palácio Anchieta, o 
prefeito-em-exercício Ailton Caffeu, o 
presidente da Câmara Paulo Fundão, 
juntamente conosco e com as suas 
representatividades. E o governador Renato 
Casagrande de antemão já nos antecipou que 
tudo o que foi construído e celebrado, assinado 
com o município até a semana passada, 
continuam todas as parcerias. Tudo que foi 
colocado continua de pé e será executado no 
nosso município, graças a Deus.  
 Então o nosso agradecimento ao 
governador Renato Casagrande. Que amanhã 
nós possamos, iluminados pelo Espírito Santo de 
Deus, começar a encontrar caminhos para 
solução dos inúmeros problemas que nós temos 
no nosso município.  
 Muito obrigado, devolvo a palavra ao 
nosso presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O último inscrito agora é o 
deputado e magnífico Sergio Majeski. Ele que, 
neste momento, caminha para o púlpito, onde 
fará um pronunciamento à nação.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Marcelo, que 
preside a sessão neste momento, aos demais 
deputados que estão presentes aqui no 
plenário, aos demais que estão no plenário 
virtual, funcionários da Casa e aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia.  
 Hoje nós temos duas indicações que 
fizemos ao Governo do Estado. A primeira para 

escola de Ensino Médio e Fundamental Doutor 
José Moyses, localizada em Cariacica. A escola 
Doutor José Moyses é uma escola grande, que 
tem uma quantidade significativa de alunos e a 
nossa indicação, como nós fizemos para várias 
escolas, temos feito agora essa tentativa para 
que o Governo definitivamente opte pela 
climatização de todas as escolas. Como temos 
dito, isso não é mais uma questão de luxo, de 
conforto, mas uma questão de necessidade.  
 E a nossa segunda indicação é para 
reforma e modernização do Centro Estadual 
Integrado de Educação Rural de Boa Esperança. 
É uma escola muito interessante, é uma das 
poucas escolas, salvo engano, do estado, é 
praticamente a única, porque ela não é de 
modelo de pedagogia de alternância, por 
exemplo, como a escola de Alto Santa Maria, no 
município de Santa Maria de Jetibá, que 
também é estadual. Essa escola não funciona no 
regime de alternância e é interessante porque 
ela tem uma área muito significativa para o 
curso técnico em Agropecuária, que é o que ela 
oferece. Ali os alunos podem ter experiência e 
aprender novas técnicas de plantio e de criação 
de animais.  
 Mas toda a estrutura da escola, 
sobretudo essa parte prática, precisa ser 
remodelada. Ficou abandonada por muito 
tempo. Então, segundo o diretor – nós 
estivemos lá há duas semanas – o secretário de 
Educação já esteve lá e isso me parece um bom 
sinal, no sentido que a Secretaria vai ter um 
olhar mais especial para aquela escola, no 
sentido de dar estrutura, de reformar a pocilga. 
O curral não existe mais, mas precisa ser 
reconstruído. Precisa ter uma pessoa ali 
permanentemente para dar suporte porque os 
alunos são aprendizes, então eles não podem 
ficar encarregados de todo o trabalho daquele 
terreno tão grande. Mas é uma experiência 
muito significativa.  

Vimos os alunos ali em aula prática. 
Gosto muito daquele ambiente. Os professores 
são muito dedicados. É uma questão 
interessante porque muitos professores dessa 
escola são ex-alunos da própria escola. Então 
esperamos que, o mais rápido possível, o 
Governo dê toda a assistência possível para o 
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Centro Estadual Integrado de Educação Rural de 
Boa Esperança. Nós ficamos muito satisfeitos 
em conhecer pessoalmente esse trabalho e essa 
escola.  

Muito obrigado, presidente.  
     

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 
 Neste momento, então, consulto o 
deputado Marcos Garcia, que quer fazer o 
registro de um minuto de silêncio e também, 
logo após, o deputado Luiz Durão.  
 Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia, vice-líder do Governo nesta Casa de Leis.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, eu gostaria de pedir um minuto de 
silêncio em homenagem a Berlindo da 
Conceição Freitas e Maria das Graças Elizeu. O 
casal, de Sooretama, faleceu ontem, de forma 
trágica, em um acidente na BR-101, em Aracruz, 
quando voltavam de uma consulta de 
tratamento médico em Vitória.  

Infelizmente mais duas vítimas que 
poderiam ter sido salvas se a duplicação da BR-
101 já tivesse sido realizada.  

Toda a nossa solidariedade à família de 
Berlindo e de Maria das Graças. Que Deus 
conforte seus corações! 

Obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 
Com a palavra o deputado Luiz Durão. 
Deputado Luiz Durão, um minuto de 

silêncio. V. Ex.ª solicitou, estamos aguardando o 
registro de V. Ex.ª. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 

presidente Marcelo Santos, eu quero pedir um 
minuto de silêncio pelo falecimento do padre 
Osvaldo Villa, da paróquia da Igreja Cristo Rei, 
de Sooretama. Um padre muito querido em 
Sooretama, que veio a falecer. 

Também um minuto de silêncio para 
Berlindo da Conceição Freitas e sua esposa 
Maria das Graças Elizeu, casal de Sooretama que 
faleceu em um grave acidente quando 
retornava de uma consulta médica em Vitória. 

Aos familiares, os meus sinceros 
sentimentos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Vamos então conceder um minuto de 
silêncio solicitado pelos deputados Marcos 
Garcia e Luiz Durão. 

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
Passando à fase da Ordem do Dia, 

primeiro ponto de pauta. 
1.Discussão única, nos termos do art. 66, 

da Constituição Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei n.º 385, de autoria do 
deputado Vandinho Leite, que proíbe que 
empresas de cobrança, telemarketing, bancos 
ou afins, através de SMS, WhatsApp e ligações 
telefônicas façam cobrança em finais de semana 
e em horário das 18h às 8h, no âmbito do 
Estado. Publicado no Ales Digital do dia 
02/08/2021. Mensagem de Veto n.º 34/2021, 
publicada no Ales digital do dia 31/08/2021.  

 
(1.Discussão única, nos termos 
do art. 66, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto ao 
Projeto de Lei n.º 385/2021) 

 
Na Comissão de Justiça o relator, 

deputado Marcos Garcia, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria e o 
prazo do parlamentar é até o dia 13/10/2021. 

Pergunto ao deputado Marcos Garcia se 
ele vai relatar a matéria? 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, eu vou manter o prazo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Na forma do art. 66, § 6.º, da 
Constituição Estadual, ficam sobrestadas as 
demais matérias constantes da pauta. 

Nós vamos diretamente, então, à fase 
das Comunicações. 

Eu farei daqui, presidindo esta sessão, 
um registro em relação aos trinta e três anos da 
Constituição Cidadã. 
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Hoje é um dia muito especial. O principal 
símbolo do processo de redemocratização do 
Brasil, a Constituição de 1988 completa trinta e 
três anos.  

 Conhecida como Constituição Cidadã 
pelos avanços em direção à cidadania, 
dignidade da pessoa humana, a sétima Carta 
da história do país deu voz à sociedade civil 
organizada e consolidou o estado democrático 
de direito, tão atacado em tempos atuais.  
 Mas por que a Constituição de 88 foi tão 
importante? Ela instituiu, deputado Marcos 
Garcia, o acesso universal à educação, à saúde, 
à cultura; colocou a educação como dever do 
Estado; criou o Sistema Único de Saúde, o SUS; 
introduziu a defesa do consumidor; garantiu 
pleno acesso à cultura e conferiu ao Estado a 
obrigação de proteger todos os tipos de 
manifestações tipicamente nacionais, como as 
indígenas, a popular, entre outras. 

 Outras vitórias importantes foram: o 
fortalecimento da democracia, como o 
pluralismo político, a liberdade partidária, a 
garantia dos direitos políticos individuais, a 
liberdade de imprensa, o voto direto e 
eleições livres e regulares em todos os níveis.  
 Ela também trouxe autonomia 
administrativa ao Ministério Público. Aí, eu 
faço aqui um parêntese. Quão importante é o 
Ministério Público para a nação! Como muitas 
instituições, como a Polícia Federal, o 
Ministério Público antes de 1988 era um. A 
partir de 1988, o seu protagonismo e os seus 
relevantes serviços prestados.  
 Então, no dia de hoje, onde essa 
Constituição completa trinta e três anos, faço 
esse registro e solicito que fique registrado aqui 
não só em ata, mas que seja compartilhado com 
os gabinetes o nosso pronunciamento, as nossas 
felicitações em relação à Constituição Estadual, 
com muita saudade dos grandes líderes desta 
Nação, como Ulisses Guimarães, que tanta falta 
nos faz nos dias de hoje.  
 É essa a minha mensagem. Viva o Brasil! 
Viva os brasileiros! Viva a nossa Constituição 
Federal! 
 Seguindo a sequência, eu passo para o 
próximo orador inscrito aqui na Ordem do Dia, 

que é o deputado Alexandre Xambinho, com a 
palavra. (Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho com a 
palavra. (Pausa) 
 Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 

Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 
 Deputado Vandinho Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Deputado Bruno! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Vandinho Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Deputado Bruno, me ouve? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Com a palavra.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Não, 
eu gostaria neste momento de declinar e 
retornar a palavra a V. Ex.ª.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado.  

Com a palavra o deputado Torino 
Marques.  (Pausa) 

Deputado Torino! 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Oi! 
Pode falar, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Vou acrescentar uns minutos a V. Ex.ª, 
fique tranquilo, porque eu gostaria que o senhor 
saudasse os alunos da Doctum que estão nos 
visitando aqui hoje. Alunos da Doctum Serra, 
curso de Direito.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Alunos da Doctum! Tudo bem, pessoal do curso 
de Direito da Doctum? Prazer muito grande 
recebê-los aqui nesta Casa de Leis. A Casa é de 
vocês. Venham mais vezes, viu? Obrigado pela 
presença. Parabéns, curso de Direito. Que saiam 
bons advogados, juízes, promotores e futuros 
ministros. Usem a toga da melhor forma 
possível, por favor.  
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 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Agora, sim, eu vou zerar o seu tempo.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhoras e senhores, muito boa tarde! São três 
horas e vinte quatro minutos na capital do 
Espírito Santo, Vitória.  
 Público que nos assiste, internautas, 
deputados que estão na plenária da Assembleia 
Legislativa, deputados que estão de forma 
virtual também, nesta semana eu tive o prazer 
de percorrer alguns bairros da Grande Vitória, 
visitando novos e antigos amigo de jornadas e 
mais jornadas. Como sempre, é prazeroso 
demais e muito gratificante estar com as 
pessoas que nós gostamos e que gostam de nós 
também.  

Nessas ocasiões, aproveito para falar do 
nosso mandato e ouvir das pessoas o que elas 
têm a dizer do deputado. Cada vez que vou ao 
encontro das pessoas percebo que é um 
aprendizado a mais e percebo também que as 
pessoas esperam de nós, políticos, atitudes 
coerentes com aquilo que pregamos em toda 
nossa campanha. O cidadão, na média, é um 
trabalhador e pai de família, sim, correto, 
cumpridor de seus deveres e abomina essa 
corrupção cultural que tomou conta do nosso 
país nas últimas décadas. 
 Infelizmente há uma desconfiança com 
qualquer informação que as pessoas recebam 
da mídia tradicional. Por que não, né? As redes 
sociais, na internet, com todos os seus 
problemas e fake news – tem um monte de fake 
news rolando por aí – predominam na missão de 
informar pela velocidade e alcance que elas 
têm. 
 Mas, voltamos à agenda nas ruas e as 
impressões que eu tive do público. Visitei 
algumas pessoas entre comerciantes e amigos 
no Centro da nossa capital, que hoje está no 
governo do querido amigo, ex-deputado desta 
Casa de Leis. Olha, está fazendo um baita de um 
trabalho o nosso Delegado Lorenzo Pazolini 
como prefeito da capital.  

Com todas as dificuldades trazidas pelas 
crises e pela maldita pandemia, pude ver que há 
esperança, sim, e muita motivação do povo aqui 
do Espírito Santo. A necessidade vai vencendo o 

medo e a vida, já nem tão normal, vai 
retomando o seu lugar dia a dia das pessoas. 

Fui, também, a Cariacica, onde o novo 
prefeito, querido amigo Euclério de Azevedo 
Sampaio, tem feito toda diferença devolvendo 
ao cidadão cariaciquense o orgulho de trabalhar 
e viver na sua cidade. Bom isso, não é? Bairros 
antigos, onde sempre predominou o abandono 
e falta de infraestrutura, estão sendo agora 
revolucionados pelo prefeito Euclério Sampaio.  

Um exemplo disso é Jardim América, 
onde as principais ruas comerciais quase 
rivalizam em Campo Grande, tamanho é o 
movimento atualmente. Lá encontrei o 
presidente da comunidade, o PM Arilton 
Rapozo, que mandou um abraço especial 
também para o meu querido Capitão Assumção. 
O presidente da Comissão de Segurança do 
bairro, o também PM Idevan Medeiros. Idevan, 
aquele abraço, querido amigo. E o tradicional 
morador e comerciante, Modesto Correia, lá de 
Jardim América. 

Tivemos ali, por parte dessas pessoas, 
uma bela, bela recepção, o que tornou a nossa 
tarde mais agradável ainda. De lá trouxemos 
inúmeras demandas, principalmente para a área 
de Segurança. 

De Jardim América, fui visitar outros 
bons companheiros de Campo Grande. Parti 
para Campo Grande, um verdadeiro 
bairro/cidade dentro da gloriosa Cariacica. Ouvi, 
anotei sugestões dos mais jovens aos mais 
velhos e passo aqui, como pedido para o nosso 
prefeito Euclério Sampaio: Olhe, o senhor está 
cuidando muito bem das praças, mas, por favor, 
olhe também para as áreas de lazer.  

Campo Grande tem uma bela população, 
gente que trabalha e produz muito, formando 
ali um caldeirão de raças digno de atenção dos 
nossos governantes. A gente percebe, 
entretanto, que não obstante tanto trabalho e 
dedicação, os mais jovens, principalmente, não 
dispõem de áreas de lazer e esportes em 
espaços públicos. Por isso, faço esse apelo em 
favor da população lá de Campo Grande. 

Senhor presidente, senhoras e senhores, 
como vice-presidente da Comissão de Turismo e 
Desporto desta Casa, nós recebemos ontem um 
grupo de pessoas ligadas ao surf capixaba. Nós 
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abordamos e eu registro aqui o fato: aquela 
construção da Imetame na Praia dos Hóspedes, 
em Aracruz, pode fazer desaparecer para 
sempre uma das melhores ondas do mar 
capixaba, lá na Praia do Secret, não apenas para 
o surf, mas com impactos no meio ambiente 
local. 

Olha, um grande movimento, senhoras e 
senhores, está sendo articulado para convencer 
a empresa a recuar cinco graus na construção e, 
com isso, preservar a onda que os surfistas 
tanto amam. Abraçamos a causa, sim, que não é 
só deles, é de todos nós, todos nós capixabas e 
também o povo, o mundo inteiro. 

Apesar das licenças ambientais e 
autorizações diversas, fica aqui o nosso pedido 
para que autoridades e Imetame ponham a mão 
na consciência e evitem o pior. O futuro vai 
agradecer muito. 

Só para encerrar, senhor presidente, já 
entramos com uma representação no Ministério 
Público lá de Aracruz para pedir uma atenção 
melhor da Imetame e, agora, nós vamos 
também fazer uma ação popular. O povo tem 
que abraçar essa causa. 

Três horas e vinte e nove minutos. Muito 
obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, deputado Torino. 
 Mais uma vez, cumprimentando os 
alunos da Doctum, Serra, dessa vez na pessoa 
da professora Ligia Vianna. Educar é colaborar 
com Deus, não é isso professora? 

Sejam sempre bem-vindos! 
Com a palavra o próximo orador, o 

deputado Theodorico Ferraço. 
 
  O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Meu querido Bruno Lamas, que ao lado do 
Marquinhos está dirigindo os trabalhos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Saudades do senhor, deputado!  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Eu vou, hoje, declinar da palavra. 
Muito obrigado e um grande abraço para 

vocês! Breve estaremos juntos aí! 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Um abraço! 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Bruno Lamas, que 
preside a sessão neste momento, aos deputados 
que estão presentes no plenário, àqueles que 
estão no plenário virtual, aos funcionários desta 
Casa, àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia e demais canais. Aos alunos da 
faculdade Doctum e seus professores, as boas-
vindas! 

Hoje, já foi ventilado aqui por alguns 
deputados, nós comemoramos o trigésimo 
terceiro ano da Constituição Federal do Brasil, 
da atual Constituição Federal do Brasil, 
conhecida como Constituição Cidadã.  

Eu tenho pensado que existem eventos 
que deveriam ser permanentemente lembrados, 
comemorados. Porque a comemoração, o termo 
comemorar, não significa efetivamente festejar; 
comemorar significa trazer à memória. Então, a 
nossa Constituição, e o que ela diz, o que ela 
prega, o que ali está escrito, deveria ser 
relembrado o tempo inteiro, até porque parcela 
da população brasileira sequer tem noção do 
que são os seus direitos e do que é que está 
escrito na Constituição Federal do Brasil. 

A nossa Constituição, com apenas trinta 
e três anos, esta Constituição, ela já é uma das 
mais longas da história do país. Nós, que 
tivemos sete constituições, esta é a sétima. A 
mais longeva constituição brasileira, a de 1824, 
que durou até 1891, ela teve aproximadamente 
sessenta e sete anos, foi a mais longa da nossa 
história, e uma constituição, obviamente, escrita 
ali no gabinete, ainda de Dom Pedro II. 

A Constituição de 1891 foi feita num 
contexto ainda das oligarquias brasileiras, sem a 
participação popular também. A de 1934 teve 
uma participação maior, o Brasil já ensaiava ali 
um país mais urbano, mais industrializado, teve 
uma participação de entidades sociais um pouco 
maior, mas essa foi a mais curta da história, 
durou apenas três anos. Já em 1937, uma nova 
constituição era escrita, essa novamente escrita 
em gabinete, já na era Vargas. 
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Em 1946, já no fim da ditadura Vargas, 
uma nova constituição é escrita no Brasil, era a 
nossa quinta constituição. A de 46 teve uma 
participação novamente um pouco maior da 
população e de entidades, mas durou apenas 
vinte e um anos.  

Em 1967, já no regime militar, uma nova 
constituição, essa novamente feita sem 
nenhuma participação popular e em plena 
ditadura militar – nem deveria ser considerada 
uma constituição, no sentido amplo, do que isso 
deveria significar. 

Finalmente, em 1988, já na 
redemocratização do Brasil, que ocorria a partir 
de 1985, se escrevia ali, se promulgava uma 
nova constituição, depois de cerca de vinte 
meses de debate no Congresso Nacional. 
Embora não se tenha convocado uma 
assembleia nacional constituinte específica, 
porque foi o próprio Congresso Nacional, eleito 
naquela época - mas já sabíamos disso naquela 
ocasião, que esses deputados eleitos naquela 
época seriam os constituintes -, essa 
constituição, sim, feita com uma participação 
jamais vista na história das constituições 
brasileiras. Houve, sim, uma participação muito 
maior de entidades sociais, da população, uma 
representatividade dos interesses da sociedade 
muito maior, daí até ser considerada 
Constituição Cidadã, porque pela primeira vez 
ali estavam registrados direitos efetivos das 
minorias - dos indígenas, dos negros, das 
mulheres -, a primeira constituição que vem 
falando da questão do Direito Ambiental.  

Então, a Constituição Brasileira, ela é, 
sim, ela representa um marco de um grande 
avanço na história brasileira, muito embora 
uma parcela dos entendedores do Direito, e aí 
estão os alunos em formação neste curso, que 
criticam a Constituição Brasileira dizendo que 
ela oferece direitos demais, mas não se previu 
de onde sairiam recursos.  
 Eu ouvi uma professora, se não me 
engano da Universidade de São Paulo, um 
tempo atrás, falando sobre isso. Quem paga as 
contas neste país é o trabalhador. Então, não 
adianta você dizer assim: Quem é que paga pela 
segurança? Quem é que paga pela saúde 
pública! Quem é que paga pela educação 

pública? É o trabalhador brasileiro! Porque, às 
vezes...  
 Deputado Bruno, eu peço mais dois 
minutos para concluir.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado, sem problema! 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quando 
se fala sobre pagamento de impostos no Brasil, 
dizem: Ah, mas os grandes pagadores de 
impostos são as grandes empresas. As empresas 
pagam impostos, mas o imposto que elas pagam 
já está embutido no preço final do serviço ou do 
produto que elas vendem. Portanto, o 
verdadeiro pagador é o trabalhador brasileiro. 
Mas então dizer que o trabalhador brasileiro 
não cabe na Constituição porque tem direito 
demais? Então quem paga a conta não cabe ali? 
 Então os direitos não podem ser 
preservados porque não nos cabe na 
Constituição, não cabe o trabalhador.  
 Ora, é claro que uma lei, uma 
Constituição, ela pode ser permanentemente 
aperfeiçoada, mas esse discurso de que nós 
precisamos de uma nova Constituição trinta e 
três anos depois de a gente ter conseguido um 
avanço significativo na Constituição ora em 
vigor, é uma balela sem tamanho!  
 O que se desperdiça de dinheiro público 
neste país, de todos os tipos - e eu não estou 
falando apenas naquilo que é roubado, porque, 
sim, a corrupção continua a olhos vistos neste 
país, ela só saiu das páginas dos jornais depois 
que acabou a Lava Jato, mas continua existindo 
em todos os níveis desta Federação -, o que se 
gasta de forma legal, mas imoral, neste país, são 
cifras astronômicas. E dizer que o pobre, o 
trabalhador, não cabe na Constituição. Cabe, 
sim! 
 Deputado Bruno, só para lembrar o que 
diz o preâmbulo da Constituição Brasileira ora 
em vigor. Mesmo que a gente não leia lá os seus 
duzentos e cinquenta artigos, as suas mais de 
cem emendas, porque ela foi remendada 
demais, mas o preâmbulo da Constituição 
Brasileira diz: 
 

 Nós, representantes do povo 
brasileiro, reunidos em 
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Assembleia Nacional Constituinte 
para instituir um Estado 
Democrático, destinado a 
assegurar o exercício dos direitos 
sociais e individuais, a liberdade, 
a segurança, o bem-estar, o 
desenvolvimento, a igualdade e a 
justiça como valores supremos de 
uma sociedade fraterna, 
pluralista e sem preconceitos, 
fundada na harmonia social e 
comprometida, na ordem interna 
e internacional, com a solução 
pacífica das controvérsias, 
promulgamos, sob a proteção de 
Deus, a seguinte Constituição da 
República Federativa do Brasil.  
 

 O preâmbulo da Constituição Brasileira já 
indica muito claramente o que é que essa 
Constituição assegura. Então, salve a nossa 
Constituição! Vamos protegê-la!  
 Qualquer lei, qualquer Constituição é 
passível de ser melhorada e de ser, enfim, 
repensada. Mas nós não precisamos de uma 
nova Constituição, nós precisamos assegurar o 
que essa Constituição diz.  
 Se todos aqueles que têm o poder, de 
fato, na mão, e tantas vezes falam que a 
Constituição precisa ser resguardada, 
cumprissem a Constituição, então o nosso país 
teria outro destino e outra realidade. 
 Deputado Bruno, muito obrigado pela 
paciência! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, deputado Majeski! 
 Próximo orador, deputado Renzo 
Vasconcelos. 

 
 O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Senhor presidente, declino.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok.  
 Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
 Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 
 Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 

 Declina. 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Deputado Luiz Durão?  
 Com a palavra o deputado Luiz Durão.  

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Quero 

cumprimentar o presidente desta sessão, Bruno 
Lamas; os deputados; as deputadas; os 
servidores da Assembleia; a imprensa; e o 
público que nos assiste. Uma boa-tarde a todos!  
 A madrugada desta terça-feira foi de 
terror para duas famílias de Paraíso Novo, em 
Vila Valério. Oito criminosos, fortemente 
armados e encapuzados, invadiram uma 
propriedade rural e levaram cento e quarenta 
sacas de café, noventa sacas de pimenta, um 
carro no valor de oitenta mil, dinheiro, celulares 
e dois caminhões. O prejuízo só não foi maior 
porque um caminhão, que foi carregado com 
cinquenta sacas de café, não teve força para 
subir uma ladeira e foi deixado para trás pelos 
criminosos. 
 Os produtores rurais ficaram reféns dos 
bandidos por mais de seis horas, causando um 
trauma que essas duas famílias jamais 
esquecerão. Não é só a perda dos bens 
materiais, mas a sensação constante de que 
estamos totalmente vulneráveis e que os 
criminosos podem voltar a qualquer momento e 
até causar vítimas.  
 Hoje, foram duas famílias que perderam 
praticamente toda sua produção de um ano em 
apenas uma noite. Mas, sabemos que esse não 
é um caso isolado. Há registro de um assalto da 
mesma monta em outra propriedade e isso 
acende um alerta. 

O serviço de inteligência da Polícia 
precisa buscar, não só os criminosos, mas 
também os receptadores desse produto. Por 
isso, como presidente da Comissão de 
Segurança e Combate ao Crime Organizado 
desta Casa, quero solicitar ao secretário de 
Segurança, o Coronel Alexandre Ramalho, que 
intensifique as ações da Operação Roleta na 
região de Vila Valério, pois os produtores rurais 
estão aterrorizados com a possibilidade de esses 
bandidos voltarem.  
 Fui informado de que a Polícia Militar 
está fazendo busca em toda a região e que, no 
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momento do fato, os dois policiais que estavam 
de plantão não tiveram viaturas para atender a 
ocorrência.  
 Precisamos agir de forma enérgica para 
localizar e prender esses bandidos o quanto 
antes. Por isso, quem souber de alguma 
informação que possa levar à identificação dos 
elementos ou ao paradeiro dos produtos 
roubados, pedimos, por favor, que denuncie 
ligando para o Disque-Denúncia 181 ou para o 
190.  
 Aqui no Espírito Santo não tem espaço 
para a bandidagem. Aqui esses caras não vão 
cantar de galo. Nossa Polícia é eficiente, 
comprometida. E tenho certeza de que esse 
bando estará, em breve, na cadeia. 
  O meu muito obrigado, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, deputado Luiz Durão.  
 Com a palavra o deputado Luciano 
Machado. (Pausa)  

Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputada Iriny Lopes. (Pausa)  
Deputado Hudson Leal. (Pausa)  
Deputado Gandini. (Pausa)  
Deputado Freitas. (Pausa)  
Deputado Erick Musso. (Pausa)  
Deputado José Esmeraldo. (Pausa)  
Deputado Dr. Rafael Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Bruno? Está me 
ouvindo? Vou declinar da palavra no dia de 
hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) –  Obrigado, Dr. Rafael Favatto.  
Deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa)  
Deputado Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente e prezados colegas 
deputados, deputadas, aliás, deputados, pois só 
tem deputados no plenário, e os colegas que 
estão no sistema virtual, quero abraçar, agora, 
todos os servidores da Casa. Abraçar o pessoal 
do curso de Direito que está nos visitando. 
Quero mandar um abraço, também, para Carlos 

Roberto da Silva, presidente da Associação de 
Prevenção e Assistência aos Dependentes de 
Drogas, de Vila Velha. Está aqui o Carlos 
Roberto. Carlos Roberto, agora é lei, de minha 
autoria, 20 de fevereiro, o Dia Estadual de 
Combate às Drogas e Alcoolismo. É uma lei de 
minha autoria, porque queremos lutar para 
diminuir a incidência de dependentes químicos.  

Quero, também, abraçar a Luciene Sales 
Sena, superintendente da Acacci – Associação 
Capixaba Contra o Câncer Infantil. E, também, o 
Francisco Carlos Gava, grande Francisco, o 
presidente da Acacci, pelo McDia Feliz 2021. É 
uma programação muito interessante. É preciso 
que essas pessoas ajudem mais a colaborar e a 
transformar vidas.  

McDia Feliz é a maior campanha do país 
em prol da criança e do adolescente para o 
tratamento de câncer infantil. Muito mais que 
uma campanha de arrecadação, o McDia Feliz é 
a iniciativa que mobiliza os mais diferentes 
setores da sociedade, com o objetivo de 
contribuir para o aumento de recursos para 
tratamento... 

Entrou um marciano aí, né? A Taquigrafia 
não precisa escrever o que o marciano falou, 
não, porque, também, não dá para escrever.  

Muito bem. Então, vai ser a trigésima... 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Solicito, por favor, tem deputado com o 
microfone ligado, quem está no modo virtual 
que desligue, por favor.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Vai 

ser a trigésima edição do McDia Feliz, que será 
realizado dia 23 de outubro, agora no dia 23. 
Nesse dia, toda a rede McDonald's – são 
novecentos restaurantes McDonald's no país – e 
também outras lojas que também fazem o 
mesmo trabalho, que é muito importante. 
 Tem um menino de Cachoeiro, Davi 
Furlan Pereira, de catorze anos, que vai precisar 
fazer uma cirurgia. Ele foi diagnosticado com 
osteossarcoma na tíbia direita e necessita de 
uma cirurgia com urgência, que será realizada 
dia 12 agora, em São Paulo. O valor dessa 
cirurgia: quatrocentos mil reais. De família 
pobre de Cachoeiro, está pedindo, pelas redes 
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sociais. Eu vou pedir, vou fazer uma ajuda e vou 
pedir nas redes sociais também para que a 
gente possa ajudar o Davi. 
 O pai do Davi, Rogério Pereira: Banco 
Sicoob, mas também tem a Caixa Econômica. 
Banco Sicoob Sul. Agência: 3003. Conta: 25263-
8. CPF do pai do Davi: 827.682.777-20. 
 Então, presidente, é o apelo que eu faço. 
Irmã Ercy, já está dado o recado. Nós vamos 
ajudar o Davi, nosso conterrâneo lá de 
Cachoeiro.  

Obrigado, presidente. Devolvo a palavra 
a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Doutor Hércules. 
Com a palavra o deputado doutor Danilo 

Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Boa tarde, senhor presidente. 
Boa tarde, senhores deputados e deputadas e 
todos que nos assistem pela TV Assembleia, 
como também aos servidores desta Casa. 

Presidente Bruno, eu fui procurado por 
alguns servidores aposentados da Polícia Civil do 
Estado do Espírito Santo, solicitando 
providências. Olhe só o que está acontecendo. 
No contracheque de alguns aposentados, está 
vindo um desconto para crédito do Clube Vitória 
sem que tenha sido autorizado por esses 
servidores aposentados. Um valor de quarenta 
reais, que é um valor muito alto para o servidor 
aposentado, que é um desconto, mas poderia 
ser de até cinquenta centavos, mas não foi 
autorizado. 

Então, presidente, nós fizemos um 
pedido de informação – já protocolamos hoje – 
ao senhor Marcelo Calmon Dias, que é o 
secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, para que ele nos dê essa informação, 
porque os advogados do Sindicato dos Policiais 
Civis já estão, inclusive, adotando as 
providências necessárias para sanar essa 
irregularidade.  
 Conversei hoje com o Capitão Assumção, 
mas Capitão Assumção não tem conhecimento 
de que na corporação dele tenha ocorrido esse 
desconto, mas na Polícia Civil, Capitão 

Assumção, ocorreram vários, com vários 
servidores. Eles registraram, inclusive, alguns 
registraram, ocorrência nas nossas delegacias de 
polícia, e os advogados do sindicato já estão 
adotando as providências. 

Fui procurado também, presidente, por 
um cidadão lá de Santa Maria de Jetibá me 
solicitando que interviesse para solucionar uma 
situação. Esse cidadão trabalha com veículo de 
aplicativo e pegou uma corrida e foi parado pela 
polícia no percurso, trabalho que, inclusive, ele 
elogiou porque é muito importante que a polícia 
pare esses veículos para ver, verificar a situação 
dos passageiros. Mas o que ocorre? O 
passageiro estava transportando drogas. O 
passageiro estava transportando drogas com 
ele, só que o veículo desse cidadão, o veículo do 
aplicativo, foi apreendido, foi apreendido e 
encaminhado para a regional. 

Esse cidadão me procurou por quê? 
Primeiro, ele não estava transportando droga, 
quem estava transportando droga era o 
passageiro. Ele não poderia, em hipótese 
alguma, revistar o passageiro, sob pena de ser 
até processado por parte do passageiro. Então, 
ele não poderia revistar o passageiro. Teve o seu 
veículo apreendido e encaminhado para a 
regional. Ocorre que no momento de retirar o 
veículo foi cobrado dele, disseram que ele teria 
que pagar, tanto o guincho quanto a estadia do 
veículo no pátio. Existe uma portaria, que 
depois houve também uma instrução de serviço, 
da Secretaria de Estado de Segurança Pública, 
informando os casos, inclusive, em que não é 
devida a taxa de guincho e nem a estadia. Por 
exemplo, um veículo furtado ou roubado que é 
recuperado, esse veículo está isento do 
pagamento de taxa, como também, de acordo 
com a legislação, está isento de tributação, ou 
seja, durante o período em que o veículo estiver 
em mãos de quem furtou, roubou ou do 
receptador, o proprietário do veículo está isento 
de pagamento de qualquer imposto sobre esse 
bem. 

Então, nós aqui conclamamos e 
solicitamos ao nosso secretário de Estado de 
Segurança Pública, como também ao diretor-
geral do Detran, que olhem com atenção essa 
situação porque esse cidadão está sendo 
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apenado. Vejam só, o valor cobrado por uma 
corrida dessas é muito pouco, é um valor 
insignificante. O lucro é quase nada. Agora, o 
passageiro, carregando droga, portando droga, 
o proprietário do veículo teve o seu veículo 
apreendido e agora terá que pagar um absurdo 
para retirar o seu veículo que se encontra no 
pátio. Então, conclamamos as autoridades 
competentes para que façam uma correção 
nessa portaria ou nessa instrução de serviço 
para que essas pessoas que também passem por 
essa situação tenham os seus veículos liberados, 
independente do pagamento de qualquer taxa 
de guincho ou de estadia. 

Muito obrigado, presidente! Retorno a 
palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense. 
Com a palavra o deputado Dary Pagung. 

(Pausa) 
Deputado Coronel Alexandre Quintino. 

(Pausa) 
Deputado Carlos Von. (Pausa) 
Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – O homem que cuida da saúde dos 
capixabas, Renato Casagrande. Parece ser 
verdade, né? Mas é mentira. Está deixando nove 
municípios do Norte do estado do Espírito Santo 
sem atendimento por causa de picardia com o 
antigo gestor. A Rede Cuidar mantém a saúde 
na sobrevida para mais de trezentos e dez mil 
cidadãos capixabas. Todas as consultas e os 
exames da Rede Cuidar estão suspensos porque 
o senhor governador dá a si o luxo de não 
repassar um milhão e duzentos mil reais. Parcos 
um milhão e duzentos mil reais. 

Estamos no Outubro Rosa, né? Outubro 
Rosa, mês em que a gente faz campanhas para 
que as mulheres possam se prevenir. 
Mamografia: duzentas mamografias foram 
suspensas na Rede Cuidar. Quem é o causador 
disso, no mês de outubro, Outubro Rosa? 
Governador do Estado. Não quer repassar o 
dinheiro para a Rede Cuidar. Todos os exames 
envolvendo os municípios de Alto Rio Novo, 
Águia Branca, Governador Lindenberg, João 

Neiva, Linhares, Marilândia, Rio Bananal, São 
Domingos do Norte, Sooretama e Vila Valério 
estão suspensos.  

O governador não quer fazer o repasse 
de um milhão e duzentos mil reais. O que é um 
milhão e duzentos mil reais para alguém que vai 
tentar – eu digo: vai tentar – fazer um 
empréstimo de um bilhão e quatrocentos mil 
reais para o capixaba pagar essa conta? E vai 
deixar essa conta para o próximo governador. E 
aí, deputados, chamo à responsabilidade cada 
um dos vinte e nove deputados desta décima 
nona legislatura.  

O governador vai usar um bilhão e 
quatrocentos mil reais para fazer campanha 
política e não quer usar de recurso de pouco 
mais de um milhão e duzentos mil reais para 
atender duzentos e dez mil capixabas! Vamos 
falar de hipocrisia? Isso é a grande hipocrisia. 
Fazer um empréstimo, à beira de uma 
campanha política, de um bilhão e quatrocentos 
mil reais, é brincadeira, não é, governador?! 
Está brincando com a saúde dos capixabas.  

São trezentos e dez mil capixabas. São 
nove municípios, onde a maioria dos prefeitos 
não tem condição de arcar com esses exames. A 
Rede Cuidar é fundamental para aqueles que 
mais necessitam de saúde, e o governador está 
virando as costas para esses trezentos e dez mil 
cidadãos, que são capixabas.  

Nós temos uma responsabilidade com o 
povo e nós não vamos permitir mais esse acinte 
ao povo capixaba.  

Governador, um bilhão e quatrocentos 
mil reais?! E não quer ajudar a saúde de 
trezentos e dez mil capixabas, com a 
importância de um milhão e duzentos mil reais, 
governador?! Está jogando essa conta para os 
prefeitos, que mal tem condições de fechar suas 
contas, a cada mês, governador. Isso é de uma 
grande e total irresponsabilidade. Neste mês, 
que é o mês do Outubro Rosa, até agora, 
duzentas mamografias deixaram de ser feitas, 
governador. Duzentas mamografias, até agora, 
governador!  

E eu faço um apelo, governador: não 
deixe essas mulheres, que não têm qualquer 
tipo de atendimento, ao deus-dará. Faça isto, 
governador – estou lhe fazendo um apelo, agora 
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–, faça esse aporte para que a Rede Cuidar volte 
a atender esses trezentos e dez mil capixabas. 
Eles querem o mínimo de saúde para a sua 
família, para esses municípios.  

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
senhores e as senhoras... 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Senhor presidente Bruno Lamas! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Pois não! É uma questão de ordem? 
Estou te ouvindo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

V. Ex.ª me dá a palavra? 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado José Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Sim, senhor.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Eu te dou a palavra por uma questão de 
ordem, deputado.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Excelência, por motivo de conexão, eu não tive 
condições de me pronunciar hoje. Praticamente, 
são quatro horas da tarde. V. Ex.ª poderia me 
dar essa oportunidade? 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Com aquiescência do Plenário, nós 
vamos conceder os seus cinco minutos, 
deputado.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

V. Ex.ª sempre foi muito brilhante deputado e 
gentil com este deputado também. V. Ex.ª sabe 
disso.  

Senhor presidente, senhores deputados 
e deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia por meio do canal digital aberto 

3.2, internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, boa tarde! 

Hoje, vou me pronunciar sobre uma 
demanda muito importante dos moradores da 
comunidade do Jaburu e bairros que fazem 
parte do Território do Bem, em Vitória. Queria 
citá-los: São Benedito, Bairro da Penha, Itararé, 
Bonfim, Engenharia, Consolação, Jaburu, 
Floresta e Gurigica. Demanda essa que é um 
pedido pela integração de linha de ônibus do 
sistema Transcol, que está sendo resolvida, a 
meu pedido, pela equipe técnica da Ceturb, 
representada pelo seu diretor-presidente, 
Raphael Trés; pelo gerente de Atendimento ao 
Usuário, Gilmar; pelo gerente de Planejamento, 
Olavo; e pela coordenadora de Comunidades, 
Regina. 

 
(É exibida imagem simultaneamente ao 

pronunciamento) 

 
No dia 26 de agosto de 2021, recebi, no 

meu escritório em Bento Ferreira, Vitória, as 
lideranças: nosso Tião, do Jaburu, presidente da 
comunidade; Jhones Teixeira, vice-presidente da 
comunidade do Jaburu; Cosme Santos, 
presidente do Grupo Nação; Valmir Rodrigues, 
coordenador do Fórum Território do Bem; 
Disneyleidia Pereira, presidente do bairro 
Floresta e representante do Movimento das 
Donas de Casa; Andrea Batatinha, juntamente 
com os moradores Rosa Martes, Maria de Jesus, 
Vânia Alves, Alessandro, Fernando de 
Andorinhas, Eliane, Maria José, Edielle, Janete, 
Neilton, João Batista, Adriana, Kellem, Benedita 
Domingas e José Santana. 

Nesta reunião, eles me relataram o 
sofrimento constante e diário enfrentado por 
eles, por causa da demora de mais de uma hora 
e trinta minutos de espera para pegar o 
transporte coletivo. O ônibus que atende a 
comunidade atualmente leva todo esse tempo 
entre o deslocamento do bairro Mário Cypreste 
até o ponto final do bairro Jaburu.  

Antes, o Jaburu tinha quatro linhas que 
atendiam esses moradores; hoje, o bairro 
dispõe de apenas uma única linha, motivo pelo 
qual tem desencadeado uma série de problemas 
para os moradores da comunidade, entre eles, 
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horário de entrada das crianças na creche. Teve 
que ser alterado para as 8h, isso porque os 
professores dependem da condução para entrar 
na creche às 7h30min e, lamentavelmente, não 
conseguem chegar nesse horário. 

Os trabalhadores e trabalhadoras 
também têm sido afetados ao serem advertidos 
em razão dos atrasos constantes em seus postos 
de trabalho. Para evitar problemas, eles 
realizam o deslocamento a pé até o 
supermercado, médico, escolas. Sobem uma 
escadaria de mais de trezentos degraus, com 
compras de mais de dez quilos, por não terem 
como guardar no ônibus. 

Ao tomar conhecimento do sofrimento 
desses lutadores e lutadoras, imediatamente, 
entrei em contato com o diretor-presidente da 
Ceturb, Raphael Trés, e agendei com ele, em seu 
gabinete, para o dia seguinte, 27 de agosto de 
2021. Participaram dessa reunião o presidente 
da comunidade do Jaburu, o nosso presidente 
Tião, seu vice Jhone, Cosme Valmir, 
Disneyleidia, Andreia Batatinha, Luisinho 
Coutinho. 
 Depois de tomar ciência da realidade 
explanada pelos moradores durante a reunião, 
os moradores e técnicos da Ceturb, juntamente 
com o seu diretor-presidente... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado José Esmeraldo! 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  
...Rafael, assumiu o compromisso de realizar 
análise para eventual mudança de itinerário, 
instalação de novos pontos de parada e inclusão 
de novas linhas para otimizar o tempo, não 
permitindo uma espera de uma hora e meia 
como atualmente acontece.  
 A equipe me pediu um prazo para 
conversar com os moradores... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado José Esmeraldo, o senhor me 
ouve? 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  
... e elaborar um estudo técnico.  
 A resposta foi dada nesta terça-feira, 05 
de outubro de 2021, onde tivemos uma notícia 

muito positiva e que vai beneficiar, além da 
comunidade do Jaburu, bairros que fazem parte 
do Território do Bem: São Benedito, Bairro da 
Penha, Itararé, Bonfim, Engenharia, Consolação, 
Jaburu, Floresta e Gurigica. Todos esses bairros 
têm as suas lideranças, brilhantes lideranças. E 
foi através dessas lideranças que foi discutida a 
questão dos ônibus.  

A proposta, para concluir, foi aprovada 
pela comissão representante dos bairros citados 
e nos próximos vinte e cinco dias entrará em 
prática. Nessa primeira etapa, os moradores 
farão a divulgação das mudanças que serão 
implementadas nas linhas a partir de novembro. 
Os ônibus estarão realizando viagens diárias a 
cada trinta minutos, invés de uma hora e meia 
na comunidade. Serão várias linhas que irão 
contemplar os moradores, que antes dessa 
proposta apresentada pelas lideranças desses 
bairros esperavam por uma hora e meia no 
ponto de ônibus.  

Agradeço a todos, principalmente a esses 
heróis, a esses presidentes das comunidades 
desses bairros que citei, que não mediram 
esforços para que aqueles que eles representam 
possam ter uma vida melhor. E é isso que vai 
acontecer, porque o martelo foi batido hoje na 
presença – aqui nós temos as fotos – de todos 
aqueles que participaram agora, hoje, e que 
participaram depois. Uma vitória desses bairros 
esquecidos e que a agora vão ter o seu 
transporte coletivo digno como eles realmente 
são merecedores.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado José Esmeraldo, muito 
obrigado.  
 Nada mais havendo a tratar, vamos mais 
uma vez agradecer a presença e fazer o convite 
para que alunos e professores estejam aqui.  
 Vou encerrar a presente sessão. Antes, 
porém, convoco os senhores e senhoras 
deputadas para a próxima, que será ordinária, 
híbrida - virtual e presencial -, amanhã, às 9h, 
para a qual designo:  

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer.  
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ORDEM DO DIA:  
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje.  
Está encerrada a presente sessão. 

 
(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – é 
a seguinte: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do 
veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 385/2021; discussão 
única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do 
veto parcial aposto ao Projeto de 
Lei n.º 227/2019; discussão 
única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do 
veto total aposto ao Projeto de 
Lei n.º 387/2021 e 611/2019; 
votação da redação final, na 
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 
do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
123/2021; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 594/2021, 388/2021, 
52/2021, 581/2021 e 141/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 26/2021; 
votação adiada, com discussão 
única encerrada, do Projeto de 
Lei n.º 1019/2019; discussão 
única dos Projetos de Lei n.os 
211/2019, 473/2019, 834/2019 e 
936/2019; discussão prévia da 
Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 01/2019; 
discussão prévia dos Projetos de 
Lei n.os 88/2019, 156/2019, 
727/2019, 852/2019 e 992/2019; 
discussão, se houver recurso, na 
forma do artigo 277, §§ 2.º a 5.º 
do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
544/2020) 

 Encerra-se a sessão às dezesseis 
horas e treze minutos. 

 
*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Carlos Von e 
Raquel Lessa. 

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

 
_______________________________________ 
 
 

DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA VIRTUAL, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE DEFESA 
DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 
REALIZADA EM 04 DE OUTUBRO DE 2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Boa tarde a todos. 

Estamos realizando, hoje, a décima 
segunda reunião extraordinária, da terceira 
sessão legislativa ordinária, da decima nona 
legislatura. 
 Havendo condições legais, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão. 
 Quero saudar o nosso querido deputado 
Dr. Emílio Mameri, que pediu que fizéssemos 
esta reunião. A comissão aprovou, por 
unanimidade, a presença, aqui, do nosso João 
Freitas de Castro Chaves, do José Egas e da 
doutora Brunela Vieira de Vicenzi.  
 Quero também aqui cumprimentar todos 
os que estão presentes, especialmente a 
Daniela, coordenadora das comissões; a Raquel 
e a Fabiana, da Taquigrafia; o doutor Valmir, 
nosso procurador, que está por aqui, chegou 
novamente; a Silvia, da TV Assembleia; o 
Lizandro; o Alexandre; todos os assessores 
parlamentares; os servidores; todos os que nos 
assistem pela TV Assembleia; e todos que nos 
assistem também pelo YouTube e Facebook.  
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 Vamos dispensar a leitura da ata e, por 
não haver número legal para deliberação, 
vamos dispensar, também, essa votação. 

Solicito ao servidor Moisés Spadetti que 
proceda à leitura do Expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 130/2021, do excelentíssimo 
senhor deputado Alexandre Xambinho, 
justificando a ausência na reunião 
ordinária desta comissão, realizada no 
dia 28/09/2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Encaminho à comissão para 
incluir na frequência dos deputados. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Da excelentíssima senhora deputada 
Janete de Sá, justificando a ausência na 
reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 14 de setembro de 2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Da mesma forma,   
encaminho à comissão para incluir na 
frequência dos deputados. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
  
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
  
Registro a presença dos convidados da 

Comissão de Defesa de Cidadania e dos Direitos 
Humanos:  

Excelentíssimo senhor deputado Dr. 
Emílio Mameri, formado em Medicina; 
gastroenterologista. Foi diretor do Hospital das 
Clínicas e secretário de Saúde de Vitória. Foi 
eleito vice-prefeito de Rio Novo do Sul em 2016. 
Está em seu primeiro mandato na Assembleia 
Legislativa. Participa das comissões: Agricultura, 
como membro efetivo; Justiça, como membro 
efetivo; Finanças, como membro efetivo; e 
Saúde, como vice-presidente.  

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

Professora doutora Brunela Vieira de 
Vincenzi é docente da Universidade Federal do 
Espirito Santo (Ufes); coordenadora da cátedra 
Sérgio Vieira de Mello - Alto Comissariado das 
Nações Unidas para Refugiados/ONU; 
presidente da Comissão de Direitos Humanos da 
Universidade Federal do Espírito Santo e da 
Associação Nacional de Direitos Humanos, 
Pesquisa e Pós-Graduação (Andhep). 

Defensor Público Federal, o senhor João 
Freitas de Castro Chaves é coordenador do 
Grupo de Trabalho Migrações, Refúgio e 
Apatridia, para abordar a importância de 
políticas estaduais para a população migrante.  
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Os mesmos irão falar sobre o tema: 
Políticas Públicas para Migrantes e Refugiados 
no Estado do Espírito Santo. Solicitação do 
excelentíssimo senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri a este colegiado, através do Ofício n.º 
176/2021, deliberado em reunião ordinária 
deste colegiado, no dia 30 de agosto de 2021.  

Neste momento, devolvo a palavra para 
o presidente desta comissão, deputado Luciano 
Machado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Agradeço ao servidor Moisés 
pela leitura, pelo trabalho, e é com imenso 
prazer que recebemos o excelentíssimo 
deputado Dr. Emílio Mameri e seus convidados 
neste colegiado, tendo como objetivo debater o 
tema: políticas públicas para migrantes e 
refugiados no estado do Espírito Santo. 

Passo a palavra, neste momento, para o 
Dr. Emílio Mameri fazer as suas considerações, e 
em seguida ouviremos os convidados. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Boa tarde a todos! Queria saudar o nosso 
presidente, deputado Luciano Machado, os 
funcionários da TV Assembleia, as pessoas que 
nos assistem. Esta é uma reunião extraordinária 
muito importante. Temos aqui diversas pessoas 
que trabalham de maneira intensa com relação 
a problemas relacionados à migração e pessoas 
que estão necessitando de apoio. Fomos 
procurados por um grupo aqui do estado do 
Espírito Santo, que parece que tem ações no Rio 
de Janeiro também, no intuito de estudar a 
possibilidade, junto com a Defensoria Pública 
Federal, foi incluída desde o início neste 
trabalho, para que pudéssemos trabalhar em 
cima do tema. A nossa proposta foi fazer um 
projeto de lei, desenvolvemos um projeto de lei, 
esse projeto de lei foi aprovado na Assembleia 
Legislativa e vamos justificar, inclusive, o projeto 
de lei. 

Queria agradecer à Beatriz. Beatriz está 
aí? Beatriz de Barros? Ao Santos José, Eurad, 
estão aí? Ótimo, obrigado pela presença! Maria 
Beatriz Nogueira; William Torres, está aí 
conosco; doutora Karina Rocha, que também 
esteve conosco, participou muito desse projeto, 

está ali; doutor Antônio, que também nos 
ajudou muito, são da Defensoria da União, 
neste projeto que é um projeto abrangente e 
pode servir de modelo, inclusive, para outros 
estados. Temos nossos convidados aqui – tenho 
que colocar os óculos e tirar os óculos – João 
Freitas de Castro, já foi lido o seu currículo, ou 
melhor, as suas atividades; José Egas também; a 
professora Brunela, que vão estar aqui conosco 
conversando, inclusive, sobre o tema. 

Esse projeto de lei, como falei, nasceu, 
deputado Luciano, da procura de pessoas que 
lidam com essa situação, uma situação muito 
difícil, e que precisam, naturalmente, de um 
apoio do Estado, apoio do Estado Federativo, do 
Governo Estadual e, por que não, dos 
municípios também. Então, o projeto de lei, vou 
colocar algumas coisas aqui sobre por que esse 
projeto de lei é importante e vai fazer, 
naturalmente, trabalhando a diferença com 
relação à maneira de conduzir essas situações. 

Precisamos cuidar de pessoas que vivem 
nas cidades do Espírito Santo, de todas elas, 
sem exceção. Não estamos falando de regras 
para entrada de estrangeiros no país, mas como 
eles devem ser cuidados quando já estão em 
solo capixaba. O Projeto de Lei n.º 361/2021 
institui a Política Estadual para a População 
Migrante, dispõe sobre os seus objetivos, 
princípios, diretrizes e ações prioritárias no 
estado do Espírito Santo. No Brasil não é 
diferente, especialmente considerando os 
desdobramentos dos cenários dos países latino-
americanos.   

A temática migratória tem sido abordada 
na legislação brasileira. No cenário nacional, há 
a Lei nº 13.445, de 24 de maio de 2017, que 
trouxe importantes avanços, dentre eles a 
liberdade de acesso a direitos sociais básicos, 
tais como saúde, educação, moradia, trabalho 
digno, entre outros. 
 Mas ainda é preciso avançar nas políticas 
públicas estaduais e municipais. Cada vez mais 
essas populações representam um contingente 
expressivo em nossas cidades e em nosso 
estado.  
 Quanto à constitucionalidade da 
matéria, saliento que a propositura vai ao 
encontro do que dispõe o caput do art. 5.º da 
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Constituição Federal, que garante aos 
estrangeiros a igualdade de direitos.  
 Temos aqui – não vou ler tudo 
exatamente porque senão vai alongar muito – o 
que rege a Constituição nesses aspectos. Mas o 
que tem de menor aqui eu vou ler: 
 

Art. 5º Todos são iguais perante a 
lei, sem distinção de qualquer 
natureza, garantindo-se aos 
brasileiros e aos estrangeiros 
residentes no País a 
inviolabilidade do direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à 
segurança e à propriedade, nos 
termos seguintes: 

 
[...] 

 
 Nesse sentido, o art. 6.º da Carta da 
República estabelece que:  

 
Art. 6º São direitos sociais a 
educação, a saúde, a 
alimentação, o trabalho, a 
moradia, o transporte, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a 
proteção à maternidade e à 
infância, a assistência aos 
desamparados, na forma desta 
Constituição.  

 
 No que concerne à competência para 
legislar sobre o tema, é ela concorrente nos 
termos dispostos no art. 24, inciso IX a XII da 
Constituição Federal.  
 É importante favorecer que essas 
pessoas tenham inclusão social e trabalho e o 
acesso à vida digna. São questões que facilitam 
a integração para favorecer a região na qual se 
estabelece. Os migrantes também são 
profissionais, representam mão de obra, geram 
empregos, consomem e pagam tributos, 
sobretudo com o trabalho regularizado. Um 
grande problema é a informalidade dessas 
pessoas que nós temos que trabalhar para 
conseguir dotá-los de documentação e uma 
série de outras coisas.  

 Hoje temos recebido informações de 
que, mesmo portando documentos das nações 
de origem, crianças estão sem escola, bem 
como, de uma forma geral, essas pessoas não 
conseguem vacinar ou ter acesso a outro serviço 
de saúde, para dizer o que há de mais básico. E 
não há um direcionamento claro de quais 
equipamentos públicos poderiam atendê-los. 
Correm de um lado para o outro sem respostas. 
Estamos falando de direitos constitucionais 
básicos, como direito à vida, à liberdade, à 
igualdade, à segurança, à propriedade, direitos 
sociais, à educação, à saúde, à alimentação, ao 
trabalho, à moradia, ao transporte, ao lazer, à 
segurança, à previdência social e proteção à 
maternidade e à infância, à assistência aos 
desamparados.  
 No nosso estado, existe uma rede de 
apoio a migrantes. Quero aqui deixar todo o 
meu aplauso ao trabalho realizado pela rede – 
um trabalho de excelência e que é uma luta 
difícil, mas que eles estão muito atentos para 
que a gente possa avançar –, que reúne 
instituições estaduais, nacionais, internacionais 
para dar apoio aos migrantes, auxiliando acessar 
os mais variados serviços públicos, na tentativa 
de ampará-los na garantia de melhores 
condições de vida.  
 Esse grupo procurou o nosso gabinete e 
vimos debatendo e nos aprofundando nesse 
assunto, o que fez surgir uma proposta de 
cunho humanitário.  

A Política Estadual para a População 
Migrante, Projeto de Lei n.º 361/2021, está 
tramitando nesta Casa porque tem o Poder 
Legislativo o dever e o poder de formular 
políticas públicas para efetivação dos direitos 
sociais.   

A lei federal é geral, mas não cuida das 
questões específicas. E nós, que temos vocação 
ao acolhimento, devemos considerar os mais 
importantes pontos a serem propostos e 
implementados, para a execução de políticas 
públicas que promovam a plena e respeitosa 
integração dos migrantes na sociedade 
capixaba. 

Então, essa é a justificativa desse projeto 
muito importante, e vamos monitorar a sua 
tramitação. Já conto com nosso querido 
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deputado Luciano, que é um parceiro e também 
tem um espírito humanitário, uma pessoa que 
preza por cuidar das pessoas e ficar atento a 
tudo o que acontece e que pode ser feito. 
Esperamos que os outros deputados também 
pensem da mesma maneira, mas eu já tenho 
conversado, e a situação, parece que, com 
relação aos deputados, nós vamos avançar. 

Esta reunião é uma reunião 
extraordinária. Nós estamos tendo aqui o prazer 
de receber pessoas ilustres, importantes. E nós, 
junto com o doutor Luciano Machado, nosso 
deputado estadual presidente da comissão, 
trabalhamos no sentido de trazer algumas 
homenagens, que nós vamos prestar agora a 
três pessoas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Dr. Emílio, dentro do nosso 
protocolo, nós faríamos posteriormente, mas se 
o senhor preferir que faça agora... 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Não, vamos deixar para depois. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Então, vamos fazer assim, 
para a gente contemplar o nosso grande 
objetivo, que foi atender a essa demanda muito 
pertinente do nosso queridíssimo deputado 
Emílio Mameri, em nível de debater, já começar 
a fazer o debate desse Projeto de Lei n.º 361, 
que é um projeto que, com certeza, a Comissão 
de Defesa da Cidadania vai aprovar por 
unanimidade a tramitação, porque, realmente, 
tem todo o sentido, tudo a ver com os direitos 
humanos, com a cidadania. Pela experiência de 
todos os três que estarão expondo aqui, por 
cinco até dez minutos, todos têm muita 
experiência. 

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

para, não é complementar, mas te dar uma 
informação, esse projeto já foi aprovado na 
Assembleia. Já passou por todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Só falta ser sancionado. 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Falta só a sanção do governador. Está certo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Ah, sim! Ok. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Então, tudo o que nós tínhamos que fazer nós já 
fizemos, agora, nós contamos com a 
sensibilidade do nosso governador, para que ele 
possa sancionar esse projeto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Isso. Estaremos aqui para 
defender esse projeto, caso haja necessidade 
posteriormente. 

Então, pelo resumo do currículo do 
nosso José Egas, ele tem muita informação para 
que nós possamos ouvi-lo, neste momento. 

 

O SR. JOSÉ EGAS – Muito obrigado! Boa 
tarde a todos e todas! 

Gostaria de agradecer a honra de estar 
hoje nesta sessão da Comissão de Direitos 
Humanos e Cidadania da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, saudando, 
inicialmente, os deputados Luciano Machado, 
presidente desta comissão, e o Bruno Lamas, 
vice-presidente, em nome de quem saúdo os 
demais deputados que compõem a comissão. 

Cumprimento igualmente o deputado 
Emílio Mameri, autor do recém-aprovado 
Projeto de Lei n.º 361, que gentilmente 
convidou o Acnur para estar presente nesta 
Casa legislativa. 

Cumprimento a professora Brunela 
Vincenzi, coordenadora da Cátedra Sérgio Vieira 
de Mello da Universidade Federal do Espírito 
Santo e grande parceira, de muitos anos, na 
garantia de direitos da população refugiada e 
migrante no estado. 

Finalmente, o senhor João Chavez, 
defensor público da União, coordenador do 
Grupo de Trabalho Migrações, Apatridia e 
Refúgio da Defensoria Pública da União e 
servidor, que combina importante trabalho de 
atendimento aos refugiados, com ações de 
litigância estratégica e defesa de direitos. 

Hoje, para o Acnur, é um dia de grande 
celebração. Em 21 de setembro deste ano, esta 
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Casa legislativa aprovou o Projeto 361, que 
institui a Política Estadual para a População 
Migrante no Espírito Santo, de autoria do nobre 
deputado Emílio Mameri, aqui presente. 

Com a aprovação desse importante 
projeto, esta Assembleia Legislativa demonstrou 
a sua vocação humanista, seu apreço aos 
direitos humanos, seu compromisso com o 
combate a todas as formas de discriminação, 
seu interesse na promoção do acesso universal 
a serviços públicos de qualidade e seu estímulo 
à participação social de refugiados e migrantes.  
 Esse projeto, cuja sanção esperamos 
ansiosamente, é valioso por diversos motivos. 
Destacaria, em primeiro lugar, por ser um 
projeto oportuno. O mundo nunca 
experimentou tamanho deslocamento forçado, 
motivado por violência e perseguição. O 
relatório Tendências Globais do Acnur mostra 
que, apesar da pandemia da covid-19, o número 
de pessoas fugindo de guerras, violência, 
perseguições e violações de direitos humanos, 
no ano de 2020, subiu para 82,4 milhões de 
pessoas. Dessas, 20,7 milhões são pessoas 
refugiadas que atravessaram fronteiras 
internacionais e buscam proteção em outros 
países.  

Meninas e meninos com até dezoito 
anos de idade representam quarenta e dois por 
cento de todas as pessoas forçadas a se 
deslocarem. E quase um milhão de crianças 
nasceram como refugiadas, entre 2018 e 2020. 

O Brasil, da mesma forma, tem lidado 
com um movimento de pessoas refugiadas em 
seu território de proporções inéditas. Dados 
oficiais contabilizam que mais de duzentos e 
sessenta e cinco mil nacionais venezuelanos 
tenham buscado proteção no Brasil, 
especialmente nos últimos quatro anos. O 
número de refugiados reconhecidos no país, por 
ano, não passava de dez mil pessoas, e, 
atualmente, chega a sessenta e dois mil, em sua 
maioria, venezuelanos, mas, também sírios, 
congoleses e colombianos.  

A recente situação complexa do 
Afeganistão trouxe um renovado ímpeto de 
acolhimento humanitário à sociedade brasileira, 
em que não só as autoridades, mas também 
organizações civis e empresas têm se colocado à 

disposição de receber e apoiar pessoas 
refugiadas.  

O estado do Espírito Santo igualmente 
tem se esforçado para acolher contingente de 
migrantes e refugiados em diversos dos seus 
municípios. Vitória e Vila Velha são os que mais 
receberam essas populações, mas municípios 
como Viana, Serra e Colatina também têm visto 
novos fluxos de pessoas refugiadas acessarem 
os seus serviços.  

Muitas dessas pessoas refugiadas 
apresentavam vulnerabilidades específicas que 
se somam ao deslocamento involuntário, como 
é o caso de pessoas com deficiências, crianças, 
mulheres gestantes, idosos, população LGBTQI+ 
e população indígena, o que demanda um olhar 
mais atento das autoridades.  

Foi exatamente nesse olhar atencioso e 
acolhedor que o estado se destacou. Ao 
perceber a chegada de refugiados e migrantes 
venezuelanos da etnia warao, diferentes 
municípios capixabas, autoridades do Estado e 
dos municípios, com o apoio das Defensorias 
Públicas, da universidade e do Acnur, 
organizaram uma mobilização que poucas 
vezes pude testemunhar em minha carreira.  

Em um curto período, conseguimos 
promover o treinamento simultâneo a todos 
os municípios do estado sobre acolhimento de 
indígenas warao, ao mesmo tempo em que o 
Governo do Estado se organizou internamente 
para lidar com o tema, de forma prioritária e 
transversal. E esta Assembleia Legislativa 
apreciou e aprovou, com eficiente rapidez, o 
projeto de lei que cria a política estadual. 
Realmente, uma impressionante e digna 
celebração.  

Isso me leva a destacar outro essencial 
valor do projeto de lei: a sua perspectiva de 
direitos. O texto combina princípios referentes à 
igualdade de direitos e de acesso a serviços 
públicos, com a promoção de ações de combate 
à discriminação, acolhida intercultural 
humanizada e multilíngue, sensibilização da 
sociedade, treinamento de servidores públicos e 
apoio às organizações de migrantes, para que 
participem das sessões que afetam as suas 
vidas.  
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Essa abordagem está em harmonia com 
todos os padrões internacionais no que tange à 
proteção e à integração local de pessoas 
refugiadas. Mais do que isso, promove uma 
responsabilidade compartilhada entre 
diferentes entes federativos, para a acolhida 
humanitária e a promoção da autonomia de 
refugiados e migrantes.  

Costumamos dizer, no Acnur, que a 
proteção de refugiados demanda uma 
abordagem de toda a sociedade, em que os 
diferentes autores – autoridades públicas e 
privadas, sociedade civil, igrejas, academia e 
sistema de justiça – agem de forma coordenada 
e complementar. É isso que estamos 
testemunhando no estado do Espírito Santo, 
que me deixa muito orgulhoso. 

Finalmente, gostaria de reafirmar o 
compromisso do Acnur de estar próximo às 
autoridades públicas e à sociedade capixaba 
para apoiar a implementação dessa política 
estadual assim que for instituída. Estamos à 
disposição para trocar experiências, organizar 
sessões de capacitação das redes protetivas e 
prover apoio técnico para o desempenho e 
implementação de ações adequadas à realidade 
do Estado.  

Temos larga experiência em trabalhar 
em conjunto com as redes de assistência social, 
saúde e educação e em estreita parceria com 
organizações da sociedade civil para auxiliar 
ações de especialização e de acessibilidade de 
serviço a essa população refugiada e migrante. 

Além disso, temos o privilégio de ter 
acordos e parcerias com duas universidades do 
Estado, a Universidade Federal do Espírito Santo 
e a Universidade de Vila Velha, por meio das 
Cátedras Sérgio Vieira de Mello, que têm 
atuação fundamental nas áreas de ensino, 
extensão, atendimento a populações 
vulneráveis, mobilização e incidência junto a 
atores chave. 

Teremos a satisfação de ouvir a 
professora Brunela sobre o resultado do seu 
importante trabalho.  

Estou certo de que nossos interesses se 
alinham com os membros dessa distinta 
comissão de Direitos Humanos e Cidadania, 
garantia de direitos às pessoas refugiadas e 

imigrantes, fortalecimentos da rede protetivas, 
acesso objetivo aos públicos e empoderamento 
das comunidades.  

Contem sempre com a Acnur e, mais 
uma vez, agradeço a oportunidade de estar 
nesta comissão e no estado do Espírito Santo.  

Estou certo de que será a primeira de 
muitas visitas.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bom, Dr. Emílio, 
receber aqui o representante do Alto 
Comissariado das Nações Unidas para os 
Refugiados –Acnur - aqui no nosso país. Quer 
dizer, uma das pessoas, é o maior e mais alto 
representante que está aqui hoje na nossa 
Comissão de Defesa da Cidadania. 

Então a gente agradece ao Dr. Emílio 
pela iniciativa de V. Ex.ª e agradece aqui a 
disponibilidade do senhor José Egas, que trouxe 
tantas informações e, principalmente, traz uma 
presença tão forte para defender as causas dos 
imigrantes. Muito obrigado! 

Nós vamos dar continuidade ouvindo a 
nossa professora, doutor Brunela Vieira de 
Vicenzi, pelo tempo de até dez minutos. 

 
A SR.ª BRUNELA VIEIRA DE VICENZI – 

Boa tarde a todos e a todas! 
Eu gostaria primeiro de saudar o 

deputado Luciano Machado, presidente desta 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos; o deputado Emílio Mameri; e eu 
gostaria também de saudar o doutor Walmir, 
procurador que está aqui presente; e, em nome 
do servidor Moisés, eu gostaria de agradecer a 
recepção e a gentileza de organizar essa sessão 
para a gente e também agradecer a todos os 
demais servidores. 

Eu gostaria de saudar também o José 
Egas, representante do Alto Comissariado da 
ONU aqui no Brasil. Eu acho que o doutor 
Luciano já falou, mas é importantíssimo, José, 
que você esteja aqui hoje. A gente sabe valorizar 
e reconhece a importância da sua presença 
aqui, talvez muito em razão, também, da 
importância do projeto de lei que foi aprovado. 
Então, é uma maravilhosa data para mim e para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310035003300390036003A00540052004100, Documento 

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



60 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 08 de outubro de 2021 

a minha luta de vida, por conta dessas questões 
de apoio aos refugiados. 

A Universidade Federal do Espírito Santo 
acompanha de longa data a vida dos imigrantes 
aqui no Espírito Santo. Desde a década de 80, 
deputado Mameri, a gente recebe estudantes 
do continente africano através de um programa 
de cooperação, que é o PEC-G e desde 2010 a 
gente tem uma resolução do Conselho 
Universitário que autoriza o ingresso facilitado 
de refugiados nos cursos de graduação da 
universidade.  

A partir de 2015, quando a gente assina 
o termo de cooperação com o Alto 
Comissariado da ONU para criar a Cátedra 
Sérgio Vieira de Mello aqui na Ufes, nós 
começamos então a ampliar essas medidas 
porque estávamos vendo que vários 
estrangeiros, principalmente na condição de 
imigrantes humanitários continuavam chegando 
ao nosso Estado.  

Então, a partir de 2015 a Ufes começou 
a oferecer cursos de português para 
estrangeiros e refugiados, nós temos também 
curso de árabe, que é uma contrapartida, né? 
Alguns imigrantes árabes passaram a ensinar o 
árabe para os brasileiros para que a gente 
pudesse, então, conversar com eles. Nós temos 
também assessoria jurídica, principalmente para 
questões de visto e nós temos agora mais 
recentemente aquela resolução de 2010, ela foi 
modificada, José, em 2016, para incluirmos não 
só refugiados, mas também solicitantes de 
refúgio e portadores de visto humanitário que 
têm acesso aos cursos de graduação da 
universidade com entrada facilitada. 

Essa entrada se dá uma vez por ano, no 
início do ano, e a pessoa precisa levar só os 
documentos comprovando que já terminou o 
ensino médio no seu país de origem. A gente 
também tem uma resolução que facilita o 
reconhecimento de diplomas, inclusive com 
isenção de taxas e, em alguns casos, abrindo 
mão de traduções juramentadas, que é também 
um custo muito alto para os refugiados.   

Isso é, em breve, um pouco do que a 
gente faz na área de extensão. A universidade 
também tem uma área de pesquisa muito 
importante e, desde que assinamos o termo de 

cooperação, nós temos teses defendidas em 
várias áreas, não só na área do Direito, mas 
temos também na área da Psicologia Social, na 
área da Saúde Coletiva, na área da Filosofia, e 
muitas também na área do Direito, como eu 
tinha falado.  

A partir desse conhecimento acumulado 
das pesquisas da universidade e da experiência 
que a gente tem com os nossos programas de 
extensão é que a gente pôde participar da rede, 
que o senhor mencionou no início, e juntar ao 
redor da universidade. É uma pena, até que a 
universidade, que o campus está fechado, mas a 
gente habituava juntar ao redor da cátedra e da 
sala da cátedra pessoas que se voluntariavam 
para ajudar na defesa do direito das pessoas 
que estão em situação de migração forçada.  

E é com muita alegria que nós vimos 
que esse esforço, num espaço de tempo 
muito razoável, deu certo em plena pandemia. 
E eu costumo dizer que a gente vive duas 
grandes crises: a primeira é uma crise 
humanitária, que é a pandemia e, na minha 
opinião, a segunda grande crise é a crise da 
migração forçada. Não passa um dia que a 
gente não vê na televisão um grupo de 
pessoas tentando atravessar uma fronteira, 
um barco naufragando no Mediterrâneo e 
aqui também no nosso país.  

O nosso país tem passado, sim, por 
dificuldades, por conta da pandemia 
atormentam a vida de muitas pessoas e 
principalmente das pessoas que já estão numa 
situação de vulnerabilidade, que são os 
refugiados. Por isso nós saudamos muito e 
com muita alegria. Isso para mim é hoje é uma 
data histórica, talvez o dia 21 de setembro 
tenha sido uma data histórica, mas hoje eu 
acredito que seja a celebração dessa data e 
espero que muito brevemente a gente possa 
celebrar a sanção do governador ao projeto, 
porque, como o senhor falou, deputado, às 
vezes a gente acha que não é necessário 
nenhuma lei, né? 

Eu costumo, quando eu dou aula, eu 
costumo falar para os alunos: olha, já está tudo 
na Constituição: todos são iguais perante a lei, 
todos têm direito à saúde e à habitação. Mas, 
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infelizmente, nós percebemos uma 
descoordenação no estado do Espírito Santo 
com relação ao acolhimento de imigrantes e 
refugiados.  

O José mencionou que um grupo de 
indígenas venezuelanos da etnia warao chegou 
aqui ao estado e eles não foram acolhidos da 
maneira correta. Por alguns dias ficaram na rua, 
por outros dias foram passando de cidade a 
cidade sem o correto amparo das 
municipalidades e do Governo do Estado, 
sempre sob a alegação de que não havia uma 
determinação ou autorização legal para que 
fosse feito alguma coisa.  

Então agora essa lei vem justamente ao 
encontro dessas demandas que já são existentes 
há longo tempo, há muito tempo, porque a 
gente imagina que novos fluxos de imigrantes 
refugiados em situação de alta vulnerabilidade 
vão chegar aqui ao estado ainda. 

Então, eu agradeço muito a 
oportunidade de falar, de poder expor e falar 
em nome da Universidade Federal do Espírito 
Santo, e, como sempre, me coloco, coloco a 
Universidade Federal do Espírito Santo à 
disposição desta Assembleia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Quero agradecer muito a 
fala da doutora Brunela, que a gente a sentiu 
muito até emocionada. E essa lei, de iniciativa 
do Dr. Emílio, é uma lei que a gente sente que 
tem alma, é uma alma humanitária. 

Dr. Emílio, o senhor quer fazer alguma 
consideração ou quer deixar para o final? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Vou deixar para o final, mas estou 
acompanhando de perto, não era para ser 
diferente. Tanto o pronunciamento do Zé Egas 
como da professora Brunela são 
complementares e maravilhosos. 

Eu que também fui professor na 
Universidade durante trinta e oito anos, 
Universidade Federal do Espírito Santo, eu 
conheço a vocação da nossa Universidade, no 
intuito de proteger, de ser humanitária. Nós 
precisamos cultivar isso para que as novas 
gerações possam também acompanhar. 

 E com dispositivos como esse, que nós 
construímos juntos, na verdade, chegou a ideia, 
mas várias pessoas participaram, nós temos que 
agradecer a todos que participaram, saiu um 
projeto bonito, abrangente, porque as pessoas 
que tiveram condições de ajudar, formular, 
discutir, elas estiveram presentes.  

Eu também estou muito emocionado por 
nós estarmos aqui neste dia comemorando a 
aprovação e esperando realmente a sanção do 
nosso governador, Renato Casagrande. 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Vamos continuar agora, 
ouvindo também a importante fala do nosso 
coordenador do Grupo de Trabalho de 
Migrações, Refúgio e Apatridia, para abordar 
também, por dez minutos, o tema. 

 
O SR. JOÃO FREITAS DE CASTRO CHAVES 

– Obrigado, deputado Luciano Machado. 
Agradeço pelo convite. Agradeço também ao 
deputado Emílio Mameri pelo honroso convite 
que dirige à Defensoria Pública da União. 

E é, para nós, um grande prazer e uma 
grande honra participar deste debate, 
juntamente com a professora Brunela, que é 
uma liderança na área acadêmica em defesa das 
pessoas refugiadas, não só no Espírito Santo, 
mas em todo o Brasil; e também ao José Egas, 
chefe de missão do Acnur no Brasil. O Acnur que 
é um dos grandes parceiros institucionais da 
Defensoria Pública. E faço questão também de 
agradecer aos meus dois colegas defensores 
públicos federais: doutor Antônio e 
principalmente à doutora Karina Bayerl pelo 
excelente trabalho que têm feito de trazer ao 
Espírito Santo o exemplo de assistência jurídica 
que a Defensoria Pública da União tem tentado 
dar e prestar a todas as pessoas migrantes e 
refugiados em todo o Brasil. 

A DPU está em todos os estados da 
Federação e no Distrito Federal e tem a missão 
de prestar assistência jurídica tanto a pessoas 
brasileiras quanto não brasileiras. E, por conta 
disso, a atuação em favor de pessoas migrantes 
e refugiadas tem sido uma prioridade e temos 
uma atuação nacional de articulação, de 
incidência política, de tutela coletiva de direitos, 
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não apenas nas capitais, mas também em locais 
remotos, como Pacaraima, onde temos uma 
missão permanente de prestação de assistência 
jurídica a pessoas venezuelanas, e o Grupo de 
Trabalho Nacional Migrações, Apatridia e Refúgio, 
que atualmente coordeno tem essa missão. 

Para nós, é também, como mencionou a 
professora Brunela, um dia de celebração, pois 
esse projeto materializa tudo o que nós desejamos 
quanto à integração local de pessoas migrantes e 
refugiadas. 

Uma fala que sempre é dita em 
Assembleias Legislativas, em Câmaras 
Municipais, e muito verdadeira é que as pessoas 
não moram na União, elas moram em estados e 
moram em municípios. E qualquer iniciativa em 
defesa de pessoas migrantes no âmbito federal 
seria inútil sem a adoção de políticas locais de 
acolhimento, de integração e de garantia de 
direitos. Isso por várias razões, uma delas seria a 
visibilidade. Hoje nós temos, no Brasil, menos 
de um por cento da nossa população migrante, 
talvez até menos que isso, algo como 0,6 ou 
0,7%. E é muito difícil dar visibilidade a um 
grupo tão pequeno. Por mais que o tema das 
migrações, e especialmente das migrações 
forçadas esteja na ordem do dia em todos os 
países, ainda é difícil tornar o migrante visível ao 
Estado e visível às políticas. E, além disso, esse 
trabalho de construção de políticas locais tem a 
importância de garantir a interseccionalidade, 
pois ninguém é só migrante, ninguém é só 
mulher, ninguém é só indígena. As políticas têm 
que dialogar entre si e isso está garantido no 
projeto de lei que foi aprovado.  

E também a política prevista no projeto 
tem a vantagem de garantir uma 
institucionalidade de que a pauta não é a iniciativa 
de pessoas isoladas e, sim, do Estado do Espírito 
Santo, de suas estruturas, para que o tema não 
desapareça e não saia de evidência. 

Santa Catarina era o grande exemplo de 
política estadual. São Paulo tem uma discussão 
antiga sobre um projeto de lei, e hoje o Espírito 
Santo é certamente o nosso maior exemplo, 
passa a ser o nosso farol para o convencimento 
e nossa incidência em outros estados.  

E falando quanto ao projeto, eu acredito 
que ele tenha grande virtude de materializar a 
Lei de Migração, a Lei n.º 13.445, de 2017, e a 

Lei do Refúgio, Lei n.º 9.474, de 1997, 
especialmente por reforçar o que todos 
sabemos, mas que é preciso que se diga: que 
migrantes e brasileiros têm os mesmos direitos 
e assim são tratados pela Constituição.  

Óbvio que a Lei de Migração já prevê 
direito à saúde, à educação, à assistência social, 
à abertura de conta bancária, mas é 
fundamental também que o Estado reconheça 
isso. E há alguns aspectos do texto que me 
pareceram muito significativos. O primeiro deles 
é a ênfase na acessibilidade da pessoa migrante 
ao Estado e aos serviços públicos.  

Não adianta ter serviços, se eles não são 
acessíveis. E por vários meios, por exemplo, 
estabelecimento da obrigatoriedade de canais 
de denúncia, de facilitação de acesso da pessoa 
aos serviços, e é bem interessante a menção ao 
conceito de sensibilização, que é expresso no 
projeto, e também de mediadores culturais, que 
seriam pessoas que podem auxiliar na tradução, 
na explicação do que é uma determinada 
exigência burocrática, de como funciona para 
buscar apoio num Cras ou num posto de saúde; 
enfim, aproximar a pessoa migrante do Estado.  

Além disso, o projeto enfatiza bastante a 
capacitação dos atores locais, o que é decisivo, e 
o combate à xenofobia, que é, cada vez mais, 
uma ameaça à população migrante num período 
de tanto radicalismo.  

Há uma grande vantagem também de 
garantir a participação política das pessoas 
migrantes por meio do direito de votar e de ser 
votado em conselhos. Isso parece pouco, mas é 
muito comum, trabalhando com pessoas 
refugiadas especialmente, ou pessoas apátridas, 
que nunca tiveram nacionalidade reconhecida, 
perceber o orgulho que é votar em uma eleição 
de Conselho de Migrantes, ou do Conselho da 
Criança e do Adolescente, ou do Conselho do 
Idoso. E já ouvi diversas vezes a pessoa dizer: Foi 
o momento mais feliz da minha vida, porque me 
senti alguém. Nunca havia votado em nada, 
porque nunca me deram o direito de votar.  

É também importante salientar a ênfase 
que se dá à educação. Hoje nós temos uma 
norma federal muito favorável, a Resolução n.º 
01/2020, do Conselho Nacional da Educação, 
mas é fundamental que, no caso o Estado do 
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Espírito Santo, tenha também reconhecida a 
necessidade de garantir o acesso facilitado, 
independentemente de tradução de 
documentos, de classificação etária.  

A ideia de políticas afirmativas também é 
importante. E um tema que também passa pela 
política estadual e pelo que eu havia 
mencionado da institucionalidade. A 
possibilidade de que essa lei e essa política 
sejam não um fim, mas o início de uma nova 
etapa em que se passa de uma rede de 
abnegados, de pessoas que lutam pela causa, 
para um comitê, para um conselho estadual, em 
que se garanta a participação equitativa do 
Estado, da academia, das agências 
internacionais e, principalmente, se garanta um 
espaço que dê voz e vez à pessoa migrante, à 
pessoa refugiada. Essa é a melhor definição que 
eu poderia dar, não fazer nada para o migrante, 
para a pessoa migrante, sem a participação da 
pessoa migrante.  

Concluindo, a DPU segue à disposição da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. Temos todo interesse em contribuir com 
a construção, na prática, dessa política, em 
debater sua regulamentação.  

Parabenizamos a Assembleia por esse 
ato de coragem, de afirmação dos direitos 
humanos, e lembro, apenas para concluir, como 
já havia mencionado: o Brasil hoje tem menos 
de um por cento de sua população não nacional. 
Mas devemos atentar que, aí já mencionando o 
caso que causou tanta comoção da migração do 
povo indígena venezuelano warao. Warao é um 
povo venezuelano, mas ele também é um povo 
cearense, paraense, pernambucano, e, também, 
é um povo capixaba. Já temos waraos capixabas. 
Já temos waraos mineiros, e, cada vez mais, as 
políticas de integração vão revelar que somos 
apenas um. E, para que sejamos iguais, devemos 
garantir direitos à população migrante.  

Muito obrigado, e, mais uma vez, 
parabéns.   

 

O SR.PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) –  Muito obrigado, senhor 
João de Freitas de Castro Chaves.  

Se pararmos para pensar, as Nações 
Unidas elas têm essa missão de unir o mundo, 
buscar a união do mundo. E nós, brasileiros, 

estamos aqui pelas migrações. Se não fosse isso, 
o que seria de nós, né, doutora Brunela? Então, 
realmente, é um tema que nós temos a 
obrigação de trazê-lo como um pertencimento 
nosso. É um amor próprio cuidar disso.  

Então, eu quero agora, sem fugir do 
protocolo, solicitar às servidores Liz Merçon e 
Girlani Balarine, para que façam a entrega de 
uma pequena lembrança às mulheres, em 
comemoração ao Outubro Rosa, que é um tema 
também tão importante.  

 O movimento internacional de 
conscientização para detecção precoce do 
câncer de mama, Outubro Rosa, foi criado na 
década de noventa, quando o símbolo da 
prevenção ao câncer de mama, o laço cor-de-
rosa, foi lançado pela Fundação Susan Komen 
for the Cur e distribuído aos participantes da 
primeira Corrida pela Cura, realizada nos 
Estados Unidos, mais precisamente em Nova 
York, e, desde então, promovida anualmente.    

O período é celebrado no Brasil e no 
exterior com o objetivo de compartilhar 
informações e promover a conscientização 
sobre o câncer de mama, a fim de contribuir 
para a redução da incidência da mortalidade 
pela doença. 

O objetivo do Outubro Rosa 2021 é 
divulgar informações sobre o câncer de mama e 
fortalecer as recomendações do Ministério da 
Saúde para prevenção, diagnóstico precoce e 
rastreamento da doença.  

Agora, já encerrando, eu quero 
agradecer às servidoras: nossa querida Gi 
Balarine e Liz Merçon a atenção. E, a pedido do 
deputado Dr. Emílio Mameri, será entregue aos 
palestrantes um certificado em homenagem aos 
serviços prestados.  

Solicito ao servidor Moisés Spadetti que 
conduza os homenageados para receberem essa 
honraria.  

 

O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Peço, por gentileza, que o 
senhor José Egas venha até a parte de cima, por 
gentileza, para o deputado Emílio Mameri fazer 
a entrega. (Pausa) 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Esta homenagem é prestada pela Assembleia 
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Legislativa do Estado do Espírito Santo pela 
relevante participação da reunião da Comissão 
de Defesa da Cidadania e Direitos Humanos, 
realizada em 04 de outubro de 2021, com o 
tema: A importância de políticas estaduais para 
a população migrante. 

Então, é com muito prazer que, neste 
momento, eu faço esta justa homenagem ao 
nosso José Egas. Possa falar assim, José? 
(Palmas) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

 O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Peço, por gentileza, que a 
doutora Brunela Viera de Vicenzi venha até aqui 
em cima, para receber a sua homenagem. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – A 
doutora Brunela Viera de Vicenzi, professora da 
Universidade Federal do Espírito Santo, recebe 
uma justa homenagem da Assembleia 
Legislativa do Estado pela relevante participação 
prestada na reunião na Comissão de Defesa de 
Cidadania e dos Direitos Humanos, realizada no 
dia 4 de outubro de 2021, com o tema A 
importância de Políticas Estaduais para a 
População Migrante.  
 É um prazer passar essa homenagem 
para a Brunela, até porque somos, - eu me 
aposentei - mas somos colegas de universidade. 
Fiquei trinta e oito anos e saí. A Brunela 
continua desenvolvendo o trabalho dela, 
brilhante.  
 Parabéns, Brunela. Muito merecido. 
(Pausa)  
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Peço, por gentileza, que o 
senhor João Freitas de Castro Chaves venha até 
aqui para receber a sua homenagem.  

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Neste projeto, quero, mais uma vez, agradecer a 
participação de todos. Não foi um projeto fácil 

de ser colocado. Todas as pessoas que 
estiveram aqui participaram de uma maneira 
direta ou indireta. E nós temos o prazer de 
saber que o mesmo foi aprovado, esperando, 
sim, a sanção do governador, até porque o tema 
é um tema extremamente importante e a gente 
que é treinado para cuidar de pessoas, médico, 
como sou médico, profissional da medicina, a 
gente aprende a cuidar de gente, cuidar de 
pessoas. E nada mais importante que esse 
projeto para que a gente possa cuidar melhor 
do migrante, dos nossos refugiados e das 
pessoas que estão conosco. E somos nós, neste 
momento tão difícil que passamos. 
 Então, quero passar essa homenagem ao 
João Freitas de Castro Chaves, que é a 
homenagem da Assembleia Legislativa do 
Estado, pela relevante participação prestada na 
reunião de Comissão de Defesa da Cidadania e 
dos Direitos Humanos, realizada no dia 4 de 
outubro de 2021, com o tema A importância de 
Políticas Estaduais para a População Migrante.  
 Eu passo, então, às mãos do nosso 
querido João Freitas, esta homenagem. (Pausa) 

 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Agradecemos aos 
homenageados, ao deputado Dr. Emílio Mameri. 

Encerramos este momento das 
homenagens e devolvo a palavra ao 
excelentíssimo presidente desta comissão, 
Luciano Machado.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Muito agradecido pela 
presença de todos vocês. Agradecido, muito 
especialmente, à Silvia e toda a equipe da TV 
Assembleia, que teve o máximo de tolerância 
possível. Muito obrigado!  
 E quero, novamente, franquear a palavra 
ao Dr. Emílio, caso ele queira fazer as 
considerações finais. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Antes, posso fazer uma pergunta, presidente? 
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 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Fica à vontade, meu querido 
Dr. Emílio. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Para os três. Hoje, quais os serviços são mais 
urgentes no estado para os migrantes? Porque 
pretendemos fazer indicações, aproveitar essas 
colocações para que, aqui mesmo, na 
Assembleia, a gente comece a fazer indicações 
ao Governo sobre esse tema.  

 
 A SR.ª BRUNELA VIERA DE VICENZI – Eu 
tenho um principal, que é o abrigamento. A 
gente não tem nenhum abrigo para migrantes 
em geral. A gente tem um abrigo para migrantes 
que vem de outros estados, mas eles só podem 
ficar sete dias. E só existe um. Então, para 
imigrantes, refugiados e estrangeiros, a gente 
não tem nenhum.   

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Muito obrigado. 
 José Egas e João, poderiam também 
colocar alguma coisa nesse sentido? 

 
 O SR. JOSÉ EGAS – Para complementar, 
eu acharia a identificação da população de 
refugiados imigrantes no estado e o 
fortalecimento das redes estaduais com a 
sociedade civil, com a Defensoria, com as 
agências da ONU para poder dar o atendimento 
a essa população. 
 
 O SR. JOÃO FREITAS DE CASTRO CHAVES 
– O acolhimento, sem dúvida, é um grande 
ponto, como a professora Brunela mencionou, 
mas eu acredito que um tema que mereça a 
atenção é o da infância imigrante, não apenas 
quanto à inclusão escolar e a fazer campanhas 
de busca ativa, de estímulo à escolarização, mas 
também à garantia de acesso de crianças 
imigrantes ao Sistema de Garantia dos Direitos 
da Criança e do Adolescente, o ECA, e, 
especialmente, a capacitação de conselhos 
tutelares para lidarem com a questão da 
interculturalidade, especialmente quanto ao 
povo venezuelano warao. 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Ok. As colocações já foram anotadas. Nós 
iremos trabalhar em cima dessas importâncias 
que foram colocadas como as mais 
importantes no momento. 
 Eu quero aproveitar a oportunidade 
para agradecer a todos do meu gabinete, 
pessoas que trabalharam muito nesse projeto; 
às pessoas também que trabalham aqui na 
nossa comissão; agradecer ao doutor Luciano, 
que, prontamente, marcou esta reunião, que 
entendeu a importância; agradecer a todas as 
pessoas que estão aqui presentes, que eu já 
falei, mas algum posso ter deixado de falar. Eu 
quero, novamente, usando este microfone, 
agradecer a todos vocês. 
 Um projeto construído a várias mãos, 
muito importante, porque nós somamos 
conhecimentos, aprendemos muito e saiu um 
projeto bom. Eu também gostei muito do 
projeto.  
 Eu sou da área médica, fui do 
Departamento de Medicina Social. Eu era do 
Departamento de Clínica Médica, mas eu 
lecionava também na Medicina Social e na 
Epidemiologia, e a gente começou a ter esse 
contato, coisa que eu já trago também desde 
a minha infância e adolescência. Eu gosto 
muito desse tema e não tem nada melhor do 
que cuidar das pessoas.  
 Essa lei nos permite melhorar esse 
cuidado e dar a essas pessoas que têm muitas 
dificuldades, muita vulnerabilidade, condições 
de terem uma vida digna, de cuidarem de suas 
famílias, de trabalharem, de botarem seus 
filhos na escola. Esses novos brasileiros têm 
que ser tratados igualmente, independente de 
qualquer coisa, como todos os brasileiros que 
habitam o nosso querido país. 
 Mais uma vez, agradecendo à 
professora Brunela; ao nosso José Egas, que, 
tão gentilmente, veio ao Espírito Santo, eu sei 
que a agenda é difícil, para participar deste 
evento; e ao João Freitas, que nos brindaram 
com palestras importantes. 
 Um abraço a todos vocês. Muito 
obrigado.  
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 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Dr. Emílio, Muito obrigado; e 
a todos vocês que participaram e que assistem a 
esta sessão pelas redes sociais e pela TV 
Assembleia. 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será extraordinária, uma 
audiência pública, dia 14 de outubro, às 
dezessete horas, pela plataforma digital Cisco 
Webex. 
 Muito obrigado.  

 
(Encerra-se a reunião às 

14h13min) 

 
_______________________________________ 
 

TRIGÉSIMA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE SAÚDE E SANEAMENTO, REALIZADA EM 05 
DE OUTUBRO DE 2021. 
 

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

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

Dispenso a leitura das atas. Considero-as 
aprovadas. Solicito à Secretaria da comissão que 
encaminhe cópia para os deputados membros 
da nossa comissão. Se algum deles tiver 
qualquer proposta de retificação ou emenda, 
poderá fazê-lo. Na outra sessão iremos avaliar.  

 Solicito ao secretário Gabriel Fraga que 
faça à leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício n.º 1334/2021, do excelentíssimo 
senhor secretário de Estado da Saúde, 
doutor Nésio Fernandes de Medeiros 
Junior, em resposta ao Ofício CSS n.º 
100/2021, acerca da proposição do 
vereador Tiago Fernandes da Silva, da 

Câmara Municipal de Muqui, 
encaminhando manifestação acerca das 
medidas qualificadas para o 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública em âmbito estadual, decorrentes 
da covid-19. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

  PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
  Não houve no período. 
  

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
  

Projeto de Lei n.º 72/2020, de autoria do 
deputado Torino Marques, que assegura 
proteção aos portadores de deficiência 
no atendimento em unidades de saúde 
públicas no estado do Espírito Santo. A 
relatoria é do deputado Luciano 
Machado. 

  
Projeto de Lei n.º 892/2019, de autoria 
do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que torna obrigatória a 
disponibilização de cadeiras adaptadas 
em estabelecimentos de ensino no 
âmbito do estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. Relatoria do 
deputado Luciano Machado.  

  
Projeto de Lei n.º 03/2021, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que assegura o 
direito aos portadores de deficiência 
auditiva ou de afonia à capacidade plena 
e independente de acionamento dos 
canais de emergência no âmbito do 
estado do Espírito Santo. Relatoria do 
deputado Luciano Machado.  

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

  Não houve no período.  

 
  PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
  Não houve no período. 
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Devolvo a palavra ao presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Obrigado, 
Gabriel!  

Vamos passar, então, à Ordem do Dia.  
  Projeto de Lei n.º 699/2019, do ex-
deputado Delegado Lorenzo Pazolini, que altera 
a Lei n.º 10.849, de 29 de maio de 2018, que 
proíbe o uso de quaisquer tipos de amianto, ou 
asbesto, ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto em 
sua composição, e dá outras providências. 

Peço ao Dr. Emílio que possa relatar o 
presente projeto.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos, às pessoas que estão aqui que 
vão apresentar suas palestras!  

Nós estamos num momento importante 
do Outubro Rosa e todo o movimento feito no 
sentido de estimular é muito importante. É um 
prazer tê-los conosco.  

Quero cumprimentar também os nossos 
procuradores e as pessoas que estão conosco, 
os funcionários da Assembleia, o pessoal da 
parte da televisão e todas as pessoas que estão 
nos assistindo neste momento.  

É uma reunião importante. Como 
sempre, a gente tem que valorizar e ajudar na 
divulgação, e a Comissão de Saúde da 
Assembleia Legislativa não foge das suas 
responsabilidades.  

Eu vou relatar um processo que é o 
Projeto de Lei n.º 699/2019, do deputado 
Lorenzo Pazolini.  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 699/2019, 
de autoria do excelentíssimo Delegado Lorenzo 
Pazolini, que tem por finalidade alterar a Lei n.º 
10.849, de 29 de maio de 2018, que proíbe o 
uso, no estado do Espírito Santo, de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto ou 
outros minerais que, acidentalmente, tenham 
fibras de amianto em sua composição e dá 
outras providências. 

O amianto ou asbesto é material usado 
na fabricação de telhas onduladas, chapas de 
revestimentos, caixas d'água, e a preservação da 

saúde de pessoas expostas a esse produto é o 
foco do projeto de lei. Estudos comprovam que 
a substância é cancerígena, provoca problemas 
respiratórios graves e causa danos ao meio 
ambiente.  

Quanto ao mérito, é indiscutível a 
importância da proibição do amianto. Além da 
asbestose e do câncer de pulmão, o minério 
também provoca câncer de laringe e câncer de 
ovário.  De acordo com a Organização Mundial 
de Saúde, mais de cento e sete mil 
trabalhadores morrem por ano em decorrência 
da exposição ao amianto, o qual representa 
sessenta e três por cento de todos os cânceres 
ocupacionais. Trata-se, portanto, de uma 
questão de saúde pública. 

Dessa forma, o voto deste relator é pela 
aprovação do projeto de lei. 
 

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

Não havendo quem queira discutir, eu 
não vou discutir, eu também acompanho o voto 
do relator. Então, aprovado.  

O próximo projeto é o de n.º 83/2019, 
do ex-deputado Euclério Sampaio, que obriga a 
instalação de lixeiras seletivas para reciclagem 
nas escolas públicas e privadas do estado do 
Espírito Santo.  

Antes de o deputado Emílio relatar, eu 
gostaria de colocar um lacinho rosa na lapela do 
seu paletó. Porque ele trocou de paletó, por isso 
ele está sem lacinho rosa hoje. Ele trocou, saiu 
correndo e deixou no outro paletó.  

Doutor Emílio, por gentileza, relatar o 
Projeto n.º 83/2019, do ex-deputado Euclério 
Sampaio.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Como o nosso presidente Doutor Hércules já 
falou, trata-se do Projeto de Lei n.º 83/2019, do 
deputado Euclério Sampaio, que obriga a 
instalação de lixeiras seletivas para reciclagem 
nas escolas públicas e privadas em todo estado 
Espírito Santo. 

Em linhas gerais, a presente proposição 
visa obrigar a instalação de lixeiras seletivas 
para reciclagem nas escolas públicas e privadas 
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do estado do Espírito Santo. Esse projeto de lei 
atende prontamente ao princípio do interesse 
público, pois trata sobre atividades relacionadas 
à educação ambiental, e tratar de ações que 
promovam o meio ambiente mais equilibrado é 
tratar da saúde. 

Do ponto de vista de saúde, temos a 
redução nos riscos de acidentes, 
contaminações, pragas e emissão de gases 
tóxicos. Um exemplo recorrente é a proliferação 
de mosquitos transmissores da dengue, que é 
decorrente de armazenamento inadequado de 
água, o que a coleta seletiva do lixo pode ajudar 
a minimizar. Além disso, ganhos em limpeza e 
higiene no ambiente escolar resultarão em 
benefícios para a saúde de todos que 
frequentam tais ambientes. 

Dessa forma, no que tange à matéria 
desta comissão, o voto do relator é pela 
aprovação do projeto de lei. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Coloco em discussão. 
(Pausa) 

Eu não vou discutir.  
Eu quero justificar a ausência do 

deputado Luciano Machado, que teve uma 
urgência e não pôde comparecer. 

Eu acompanho o relato do Dr. Emílio. 
Aprovado, então.  
Próximo projeto, o doutor Luciano teve 

que faltar por uma urgência, então, esse Projeto 
n.º 832/2019 nós vamos deixar para a próxima 
reunião.  

Neste momento nós queremos 
agradecer a ilustre presença de dona Léa Regina 
Penedo Gonçalves. Todos nós conhecemos de 
longa data a luta da Léa com relação à 
prevenção do câncer de mama. É uma honra 
muito grande sua presença aqui. Eu não pude 
comparecer ao palácio. Já te falei, naquele 
momento eu estava viajando, mas eu sei que, 
conforme você disse, foi um sucesso. Cada dia 
que passa, cada ano que passa essa luta contra 
o câncer de mama cada vez melhora, porque 
melhora a prevenção.  
 Então, a Léa é diretora de Relações 
Institucionais da Afecc, Associação Feminina de 
Educação e Combate ao Câncer. Também 

Cileide Zanotti, que é assessora de imprensa da 
Afecc. Muito obrigado, também! 
 Hoje, estamos recebendo, também, a 
visita do doutor Vitor Fiorin de Vasconcellos 
Silva, que é médico oncologista, diretor-técnico 
do setor de Oncologia da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória. E é voluntário! Muito 
bem! O trabalho voluntário é muito importante, 
igual à Léa. 
 Dona Telma, como está a Léa? Tudo 
bem, dona Telma? Batalhadora, também, pela 
causa. Queremos mandar um abraço bastante 
apertado para dona Telma pela luta, também, 
dela com relação ao combate do câncer de 
mama.  
 Vou ceder a palavra, neste momento, 
para a Léa fazer a sua palestra. 
 Enquanto ela se encaminha para fazer a 
apresentação, quero falar com o Vitor para dar 
um abraço afetuoso no nosso grande amigo, ex-
professor, Chambô, que era meu professor de 
Ginecologia. Com o falecimento do doutor 
Virgílio, doutor Chambô assumiu a cadeira e 
está lá há mais de quarenta anos, fazendo um 
trabalho importante, passando, também, para 
os seus filhos essa bola, como a gente fala na 
gíria do futebol. É muito importante o trabalho 
do Chambô. Chambô, receba nosso abraço e a 
doutora Daniela também, que é filha dele e que 
não pôde vir, porque está com covid. Mas 
mandou o doutor Vitor e está muito bem 
representada aqui a nossa querida Daniela. 
 Pois não. Léa com a palavra. 
 

 A SR.ª LÉA REGINA PENEDO GONÇALVES 
- Bom dia a todos! 
 Ficamos muito felizes de estar, mais uma 
vez, nesta Casa de Leis, na presença dos nossos 
dois deputados médicos, que sabem da 
importância da saúde. Muito bom estar aqui 
com vocês. E falar, na realidade, um pouco do 
que tem sido nossa luta. No ano que vem, a 
Afecc completa setenta anos dessa longa 
caminhada, que foi se alicerçando ao longo dos 
tempos, construiu o Hospital Santa Rita, do qual 
ela é mantenedora, que é, hoje, o maior parque 
tecnológico do estado do Espírito Santo e leva 
aos nossos pacientes não são só o diagnóstico, 
mas o tratamento, que faz parte da nossa 
missão. 
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  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Aí está nossa missão de educar. 
Imaginem que, em 52, aquelas bravas mulheres, 
lideradas pelo doutor Bianco, já escreveram 
Associação Feminina de Educação. Então, já no 
século passado, já se sabia da importância da 
prevenção e das palestras de prevenção, que já 
havia desde o início do hospital, depois de 
construído. Então: educar, prevenir, 
diagnosticar, tratar, reabilitar, prestar 
assistência social integrada e reintegrar, na 
comunidade, o paciente com câncer. Nós temos 
feito exatamente tudo isso, durante esses anos. 
 Na nossa história, como falei, fomos 
criados em 52, a Afecc que é mantenedora do 
Hospital Santa Rita, o maior complexo 
oncológico do estado do Espírito Santo, além de 
ser um hospital geral no atendimento para 
convênios e particulares. A diretoria é composta 
por mulheres voluntárias. Somos oito mulheres, 
todas voluntárias, e temos mais de duzentos 
voluntários, que, no momento, temos muito 
poucos em atividade, a partir da do 
trancamento para eles, já que o hospital, por 
conta da pandemia, não podia tê-los entre nós. 
 Na nossa estrutura, temos mais de trinta 
e cinco especialidades médicas e o Hospital vem 
se destacando, na saúde capixaba, por ser 
pioneiro na aquisição de importantes 
equipamentos. É o único habilitado, desde 2008, 
a realizar transplante de medula óssea, 
autólogo, e, agora, também, o alogênico. 
Contando com cerca de mil e quinhentos 
funcionários e quatrocentos e cinquenta 
médicos, o hospital oferece atendimento 
humanizado aos seus pacientes e, além disso, 
possui um corpo diretivo com visão abrangente 
estratégica, focada no cumprimento de metas, 
na melhoria contínua e no crescimento da 
instituição. O paciente realmente é o centro do 
cuidado. 

E, durante todo esse tempo, o que nos 
move é o acolhimento, o cuidado, essa visão 
que nós temos: o paciente não simplesmente 
um ser físico, como eu sempre gosto de dizer, 
mas nosso paciente também é um ser 
emocional, mental e espiritual. E essa visão 

holística que a gente vem tendo durante todo 
esse tempo é que nós podemos conseguir 
tantas curas, porque nossa bandeira é que 
câncer tem cura quando diagnosticado a tempo. 

Nessa nossa estrutura, nós temos 
números enormes, que eu acho que não precisa 
dizer, desde atendimentos de ambulatório. Para 
vocês terem uma ideia, quantas quimios, 
quantas rádios quantas internações SUS, 
cirurgias, atendimentos, sessões de hemodiálise 
e ainda ajudamos a manter dois albergues que 
ficam com nossos pacientes SUS. 

Aí estão nossos números, números muito 
grandes. Para vocês terem uma ideia, lá, em 
azul, o percentual de atendimento SUS: setenta 
e oito por cento. Na realidade, para quem não 
sabe, todo hospital filantrópico precisa ter 
sessenta por cento, e nós sempre quebramos 
esse número e chegamos muitas vezes a mais 
de oitenta por cento de atendimento do Santa 
Rita para paciente do SUS. Temos o número de 
convênio – 2066 – e um pequeno porcentual de 
atendimento particular, que é bem 
pequenininho. 

E, aí, vem nossos números por 
programas. A Afecc, ela vem durante todo esse 
tempo... Nós levamos aos nossos projetos 
sociais além daquilo que o hospital vai dar: 
quimio, rádio, internação, assistente social, 
psicólogos. Mas nós fazemos através desses 
vinte programas, tentando resolver e positivar o 
que é negativo para o tratamento dele. Então, 
nós temos, por exemplo, fornecimento de 
suplemento Ensure para aqueles que estão 
acompanhados pelo médico, pela nutricionista, 
e eles estão completamente desnutridos. Então, 
por exemplo, em 2020, nós tivemos mil e 
quatrocentos fornecimentos de Ensure. 
Quantidade fornecida: treze mil, setecentos e 
cinquenta e oito.  

Para vocês terem uma ideia, atualmente 
nós temos também levado cestas básicas para 
todos aqueles que, através da anamnese, nós 
precisamos... Eles têm tudo do hospital, mas 
chegam em casa, não tem o que comer. Então, 
também nós estamos fornecendo cestas básicas 
para aqueles necessários. E, aí, nós temos 
Glucerna, ômega 3, Impact, Nutridrink, kit de 
dieta enteral - que também são números 
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enormes -, kit de material para curativo, 
medicamentos. Um milhão, cento e um mil, 
cento e vinte e sete medicamentos para 
pacientes nossos externos, aqueles que estão 
em casa.  

Esses são nossos números, são 
números que conseguimos para manter tudo 
isso, porque tem remédio de dor, remédio de 
febre, etc.: prótese fonatória para aqueles que 
perderam a voz, nós temos cinco em 2020; 
prótese mamária, nenhuma; prótese externa, 
quarenta e oito; laringe eletrônica, que são 
aparelhos também que a gente fornece para 
aqueles que conseguem falar com esse 
aparelho eletrônico, que dá uma qualidade de 
vida para esse paciente muito maior; 
albergue, como eu falei, foram três mil e 
sessenta e sete diárias; exames panorâmicos 
bucais, quarenta e cinco; e fralda geriátrica, 
cento e treze mil setecentas e sessenta e seis, 
que nós não deixamos de fornecer aos nossos 
pacientes, tanto internados como os nossos 
pacientes que estão em casa e têm necessidade, 
para que eles tenham bastante dignidade. 

 Como falei, a busca nossa é de 
humanização do atendimento. 
 Realizamos ações de prevenção, 
promoção de saúde, socializando informações 
com palestras e informes pelas redes sociais, 
entendendo que a informação é a base do 
cuidado da saúde. 
 Claro, que agora, no Outubro Rosa, a 
gente tem uns cem números, mais de oitenta 
e sete palestras, muitas virtuais e muitas 
presenciais, para todos aqueles que nos 
vieram solicitando durante os meses de 
agosto e de setembro. 
 Aí estão os nossos programas sociais 
que desenvolvem projetos voltados ao bem 
estar do paciente. 

Vocês estão vendo... Aqui são os lanches 
de ambulatório; lá são os nossos cursos, que 
agora não estão funcionando por causa da 
pandemia; a Casa Rosa, a nossa Casa Rosa, que 
fica em frente ao ambulatório... E através desses 
cursos, de costura, de culinária, conseguimos 
reinserir esse paciente na sociedade, podendo, 
muitos, já ter uma profissão e ter um ganho 

para que possa sobreviver; a maioria mulher, 
claro. 

Aí são os programas, alguns não estão 
acontecendo por conta da pandemia. 

Viva Sorrindo, no ambulatório, à noite, 
são artistas que vêm ao hospital - e os pacientes 
descem com os voluntários - para trazer alegria, 
porque à noite sempre baixa muito a energia. 

Viva Voz, que a gente tem muito 
orgulho, pois são pacientes que não falam mais, 
mas a gente tem um coral com esses pacientes 
e, claro, quando acontece o coral todos nos 
emocionamos demais. 

Premma, que é o Programa das 
Mulheres Mastectomizadas, que pré, durante e 
pós cirurgia são acompanhadas, durante todo 
esse tempo, por uma equipe multiprofissional. 

Aí temos o Cine Afecc; o Bingo de 
Paciente; a Transformação e Vida... Somos o 
único hospital que tem um salão de beleza - 
que, também, no momento, não pode funcionar 
-, sempre com voluntários e que traz o aumento 
da autoestima dos nossos pacientes. 

O Bazar da Afecc, que na realidade é 
uma grande alavanca dos nossos recursos, para 
a gente poder manter todos esses vinte 
programas que a gente desenvolve durante o 
ano inteiro. 

Corrente do Bem, Coral dos Voluntários 
da Afecc, que também no momento não 
funciona. 

PAI, que é o Programa de Assistência 
Integrado, que leva ao paciente, sabonete, 
escova de dente, pasta de dente, inclusive, estes 
que estão internados, sandálias havaianas, 
camisola, pijama e fraldão; estão todos dentro 
desse programa. 
 E aí vem o Outubro Rosa, e é por isso 
que estou aqui hoje, claro. Doutor Hércules é 
um grande parceiro nosso, sempre nas nossas 
caminhadas, sempre conosco, nos incentivando. 
E esta Assembleia, esta Casa de Leis, nos 
incentiva para que a gente possa continuar 
nessa missão, que tem como princípio trabalhar 
a prevenção do câncer, destacando a 
importância da mobilização social, 
conscientização da prevenção da doença. 
 O desafio, de acordo com os 
especialistas, é sensibilizar a população de que é 
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possível evitar grande parte dos tumores com 
mudança do estilo de vida, e ainda alertar que 
com detecção precoce e tratamento correto, 
mais de noventa por cento dos cânceres têm 
cura. 
 Essas são nossas vitoriosas, que não 
querem deixar o hospital; depois de cinco anos, 
estão curadas, acabou a remissão, já estão 
consideradas curadas, mas elas dizem que a 
Afecc é mãe! É esse acolhimento que a gente 
tem para nossos pacientes que tiveram câncer 
de mama e que têm hoje uma vida normal e 
estão curadas, é um número bastante grande. 
 Sabemos que o câncer de mama precisa 
de um rastreamento, e aí eu deixo para o 
doutor Vitor, pois entra na parte médica, né? E 
sabemos também que quando é detectado 
apenas pelo físico, pelo toque, pelo autoexame, 
já está num momento bastante adiantado e é 
muito mais difícil a gente chegar a esses 
noventa por cento de cura. 
 Aí nós temos, como já falei, a Casa Rosa, 
onde a gente tem os cursos, onde a gente tem 
reich, drenagem linfática – isso tudo 
gratuitamente para todas as nossas pacientes 
que necessitam –, relaxamento, yoga, os cursos 
que são feitos na Casa Rosa. E temos um 
patrocínio bastante significativo. No momento, 
um desses programas, por exemplo, a 
arteterapia, tem sido um sucesso para as nossas 
pacientes em nível de autoconhecimento. Como 
elas passam a dizer: Eu não sou um paciente ou 
uma paciente, eu sou uma pessoa física. Uma 
pessoa, e estou, no momento, me tratando. 

Então, esse aumento da autoestima de 
saber quem sou eu, o que tenho que fazer na 
vida... Quantas entraram por vários caminhos a 
partir da arteterapia, que tem sido feita dentro 
do hospital, enquanto a Casa Rosa ainda não 
está reaberta, não pode. 
 E aí temos os cursos, as oficinas todas 
que fizemos: panificação, chapéus, laços, etc., 
etc., cachecol, bolsa, oficina de sucos... E é 
muito lindo, muitos voluntários que sempre nos 
procuram e querem dar um curso 
voluntariamente, e as pacientes têm tudo isso 
gratuitamente para elas. E eles recebem - e o 
tempo todo eu digo para vocês – acolhimento e 
cuidado; esse é o nosso foco. 

 Aí tem as práticas integrativas, reich, 
drenagem linfática, terapia floral, yoga, 
alongamento, ginástica, arteterapia, biodança, 
atendimento psicológico, terapia nutricional, 
lanche, transporte, porque muitos pacientes 
não têm condição financeira de ir e vir, e nós 
distribuímos também.  
 E temos alguns depoimentos muito 
lindos de nossas voluntárias, e queria só ler o de 
uma, a voluntária Sandra Tasse, muito querida, 
que diz:  

 
Ah! Ser voluntária da 

Afecc sempre foi um sonho que 
não sabia como realizá-lo. Até 
que um dia, conversando com um 
amigo, ele me indicou como fazer, 
e assim o fiz. E não parei mais. 
Sinto muito prazer no que faço.  

Em cada pontinho de 
bordado, em cada apoio 
dedicado, sinto que estou 
ajudando alguém. Esse trabalho é 
gratificante, é uma escola.  

Muitas vezes, em um 
aperto de mão, no silêncio de um 
simples de olhar, a gente se 
comunica e se sente pequenino 
diante da grandeza e da fortaleza 
de muitos pacientes. Não apenas 
doamos, mas recebemos 
também. É uma troca, é amor, é 
humildade. Parece um bichinho 
que cresce por dentro e você quer 
dar mais e mais.  

É um amor, um carinho 
que não tem fim. O importante 
não é o que se dá, mas o amor 
com que se dá, como dizia Madre 
Tereza de Calcutá. Amo muito o 
que faço na Afecc. 

 
 Então, isso dito por uma voluntária. Ela é 
voluntária do bordado, mas tem nos ajudado 
em muitas ações. Isso eu acho que consegue 
explicar um pouco daquilo que procuramos 
levar aos nossos pacientes.  
 Logicamente, deputados, a gente tem 
tido, através do Poder Público, da sociedade 
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civil, uma resposta na qual todos nos dizem da 
credibilidade da Afecc e do Hospital Santa Rita. 
 Então, que possamos, cada vez mais, não 
só aumentar nossos números, mas aumentar, 
cada vez mais, esse cuidado, essa atenção, essa 
busca constante que nos leva a ter uma alegria 
imensa a cada paciente curado. 
 Eu agradeço muito este momento 
significativo de estar aqui, para todos que estão 
ouvindo, levando um pouquinho daquilo que 
nós fazemos lá, que é diariamente! Muito 
obrigada! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Esse abraço que nós demos 
na Léa foi um abraço simbólico, mas também 
com bastante reconhecimento pelo que vocês 
têm feito, especialmente para as mulheres com 
câncer de mama e para aquelas que foram 
atendidas pelo Santa Rita.  
 Lembrar também que eu criei a 
Comenda Ylza Bianco e que já conversei com o 
presidente: no ano que vem, nós vamos fazer a 
sessão solene dos sessenta anos, e nós vamos 
fazer essa homenagem, homenagem muito 
simples, pelo tamanho que vocês são, pelo 
tamanho que vocês fazem esse trabalho 
maravilhoso. Então, recebam todo o nosso 
reconhecimento! O doutor Afonso foi o 
idealizador da construção do Hospital Santa 
Rita, que tem curado tanta gente. Nós faremos 
os setenta anos no aniversário do hospital.  
 Então, conceder a palavra neste 
momento ao doutor Vitor. O doutor Vitor é 
oncologista clínico, diretor técnico do setor de 
Oncologia da Santa Casa de Vitória. Um rapaz 
tão novo, com bastante experiência, com 
bastante inteligência. Doutor Vitor, por favor, 
com a palavra. 
 

 O SR. VITOR FIORIN DE VASCONCELLOS 
– Bom dia! Obrigado a todos Realmente é um 
privilégio estar aqui, junto com vocês, nesta 
oportunidade de conversar um pouco e tentar 
dar realmente a dimensão do nosso dia a dia, 
das dificuldades e também das vitórias que nós 
conseguimos, no dia a dia do tratamento dos 
pacientes, principalmente do SUS. 
 Queria primeiramente cumprimentar o 
meu professor também, Dr. Emílio, e o Doutor 

Hércules, pelo privilégio de eu ter sido 
convidado aqui, estar representando também 
vários profissionais de saúde e também falar um 
pouquinho do projeto Juntos pela Mama. 
  
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
  
 Para a gente ter uma dimensão do 
problema do câncer de mama, em pleno 
outubro de 2021, com certeza todos nós aqui 
conhecemos mais de dez mulheres, centenas, 
quem sabe até milhares de mulheres já 
passaram pela nossa vida, em nossas vidas. 
Dessas mais próximas, o número estimado no 
Brasil é, infelizmente, de cada dez mulheres que 
nós conhecemos, uma provavelmente terá o 
diagnóstico de câncer de mama ao longo da 
vida. Essa é uma realidade muito próxima de 
nós. Com certeza, se eu perguntar aqui, todos 
vocês conhecem alguém próximo ou alguém por 
quem vocês têm muito afeto e que já passou 
por esse problema. 
 É muito importante termos a dimensão 
do quanto que todo esse trabalho, que a dona 
Léa mostrou brilhantemente também... Já 
fazem sessenta e nove anos, vão fazer setenta. E 
parabenizo também à Afecc por todo esse 
pioneirismo, esse impulsionamento e qualidade 
inestimável mesmo do cuidado. 
 Então, esse é nosso problema. O nosso 
problema, que nós estamos conversando hoje, é 
este: uma, de cada dez mulheres que 
conhecemos, terá câncer de mama. Uma 
alternativa, então, que nós propusemos, junto 
com a sociedade civil, é: como podemos 
melhorar isso? Como podemos trazer maior 
chance de cura? Como podemos trazer maior 
qualidade de vida? Como podemos fazer algo 
ainda melhor?  
 Juntos pela Mama, foi assim que surgiu. 
Diante de uma conversa com um amigo meu, 
em que a mãe dele estava no consultório, 
recém-diagnosticada com o problema de 
câncer. Ele falou: Vitor, qual é a sua maior 
dificuldade hoje, que você não consegue fazer o 
que você faria em outro grande centro? – no 
qual eu já trabalhei, fora do estado. Eu falei: 
Olhe, eu tenho algumas dificuldades. E eu fui 
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elencando para ele algumas delas. E ele disse: 
Como é que a gente faz isso? Para melhorar, só 
tem um jeito, estarmos juntos. Então a gente 
propôs esse movimento voluntário de Juntos 
pela Mama.  
   O nosso objetivo vai muito ao encontro 
aos já mostrados muito bem para Dona Léa. 
Reunir voluntários, buscar soluções e alocar 
esses recursos para assegurar um tratamento 
ainda mais digno para os nossos pacientes. 
 Hoje, o Juntos Pela Mama tem a 
parceria, também, da Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória. A Santa Casa de 
Misericórdia, como vocês bem conhecem, é um 
hospital filantrópico, com mais de um século de 
história no Espírito Santo. Mais do que isso, é 
uma instituição fundamentada nos alicerces do 
ensino, da pesquisa científica, da extensão 
universitária e da assistência propriamente dita 
para todos os pacientes. 
 A partir de uma ótica de um tratamento 
multidisciplinar de inúmeros profissionais de 
saúde e humanizado, a gente espera e propôs 
um atendimento integral do câncer de mama. 
 Esse movimento começou no ano 
passado. E quais eram as nossas metas? Foram 
três metas muito bem estabelecidas. Uma, a 
gente até então, até o ano passado existia uma 
espera de três, quatro, às vezes, até cinco 
meses, da paciente já diagnosticada com câncer 
de mama, para conseguir realizar a cirurgia do 
câncer de mama, curativa.  
 Então, o que a gente propôs? Propôs um 
movimento de organização voluntária e doações 
para construir, equipar e montar todo um 
centro cirúrgico dedicado para o tratamento do 
câncer de mama. Isso foi feito.  
 Hoje, não há mais fila de espera para 
nenhuma paciente com diagnóstico de câncer 
de mama que já esteja apta, do ponto de vista 
clínico, para ser operada. Ela pode realizar o 
tratamento sem esperar na fila do SUS. 
 Segunda meta: menos mastectomia. 
Infelizmente, já existe, isso já está muito bem 
validado cientificamente, existem umas técnicas 
que chamam de clipagem. Você marca onde o 
tumor da mama está localizado. Com a 
quimioterapia esse tumor, às vezes, até some, 
tem a chamada resposta completa. Mas, 

infelizmente, com a ausência desse clipe você, 
do ponto de vista cirúrgico, é recomendado tirar 
toda a mama, fazer uma mastectomia radical. A 
despeito de, muitas vezes, você nem apalpar 
mais o tumor. Contudo, se você dispõe da 
técnica do clipe metálico, você pode diminuir o 
número de amputações de mama, de retirada 
completa da mama sem prejudicar a eficácia.  
Com isso se faz uma cirurgia conservadora da 
mama, mantendo a mesma eficácia. E, sem 
dúvida nenhuma, o impacto para a qualidade de 
vida da paciente é muito grande. 
 Mais do que isso, já existem tecnologias, 
que eram até então disponíveis somente no 
hospital privado, de touca gelada. O que é isso? 
Durante a quimioterapia, as pacientes que usam 
os principais remédios curativos para câncer de 
mama, praticamente todas perdem o cabelo 
durante a quimioterapia. Mas já existe 
tecnologia que preserva isso. Essa tecnologia 
até então não era disponível no SUS.  
 Por meio do movimento social Juntos 
pela Mama, a gente conseguiu disponibilizar, 
pela primeira vez, essa tecnologia. Foi o 
primeiro serviço do Brasil a adquirir, 
propriamente dito, a touca gelada e o segundo 
no Brasil ao implementar, o Inca recebeu por 
doação. Esse projeto, hoje, já atendeu mais de 
cinquenta e quatro pacientes, com uma taxa de 
eficácia de até oitenta por cento.  Ou seja, em 
cada cinco mulheres que fazem quimioterapia, 
até quatro preservam o cabelo. Isso tem um 
impacto na dignidade, na autoestima, no dia a 
dia dela, de maneira muito relevante. São vários 
testemunhos positivos. Vale dizer que essa 
tecnologia que a gente dispõe, hoje, no SUS, no 
Espírito Santo, é a mesma máquina que tem em 
Harvard, em Boston, no Massachusetts General 
Hospital. 
 Como disse, essas metas foram 
concluídas. Aqui a gente trouxe algumas fotos.
 Então essa é a touca, as nossas duas 
primeiras pacientes que já terminaram o 
tratamento. Esse é o mecanismo, como 
funciona a touca. Essa é a inauguração do 
centro cirúrgico, e esse é o aparelho de 
ultrassom que foi adquirido pelo projeto Juntos 
Pela Mama, que possibilitou reduzir o número 
de cirurgias de amputação de mama. 
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 Interessante também dizer que o 
centro cirúrgico também possibilitou a 
reconstrução. Muitas vezes, quando a 
paciente tem que tirar a mama, depois ela 
tem, por direito, por lei, reconstruir a mama. 
Para isso, infelizmente, tinha uma fila muito 
extensa. Com esse centro cirúrgico, no mesmo 
ato cirúrgico da retirada mama, muitas 
conseguem, hoje, reconstruir a mama. Isso 
tem um impacto para a autoestima da 
paciente, novamente, muito importante. A 
gente devolve para a paciente, não só para a 
paciente com alta chance de cura, mas com 
alta chance de retorno para suas atividades 
habituais, voltar para o seu lar, voltar para o 
seu trabalho, dando todo usufruto da 
qualidade de vida para ela. Isso foi possível 
juntos ao trabalho voluntário.  

Então, eu queria, aqui, prestar 
homenagem a todos os voluntários do Espírito 
Santo que fazem parte de todo esse processo de 
ajuda no combate ao câncer – especialmente no 
combate ao câncer –, e também queria, por 
favor, agradecer a todos os apoiadores locais, 
que foram inúmeros, e os apoiadores nacionais 
também, que conseguiram, junto com a gente, 
atingir e cumprir essas três metas, que já foram 
instituídas para este problema de que uma, a 
cada dez mulheres que nós conhecemos, pode 
ter câncer de mama, ao longo da vida. 

Então, a pergunta que fica: e agora, 
para onde a gente vai? Juntos, com todo o 
movimento neste ano, a gente propõe a 
solução de outro problema que, todos, juntos, 
podemos contribuir. 

Conforme o levantamento do TCU, as 
pacientes com câncer, na mediana, esperam até 
duzentos dias para o diagnóstico. Do início dos 
sinais e sintomas até o diagnóstico de câncer, 
duzentos dias. 

No ano passado, esses desafios foram 
muito maiores com a pandemia. Obviamente, 
têm que ser respeitadas todas as medidas de 
restrições – isso é indiscutível –, mas o que 
mostraram os dados brasileiros do uso de 
mamografia de rastreamento? Houve uma 
queda de até oitenta e dois por cento no 

número de mamografias realizadas no pico da 
pandemia. 

Estima-se que não foram realizadas até 
oitocentas mil mamografias que eram para ser 
realizadas. Existe, no Brasil, uma estimativa de 
que quatro mil diagnósticos de câncer de mama 
não foram realizados, no ano passado, por conta 
da pandemia.  Então, tudo isso não significa que 
as pacientes deixaram de ter câncer, significa 
que nós não demos esse diagnóstico. Logo, 
quando nós formos dar esse diagnóstico, que é 
o que está acontecendo este ano, esse 
diagnóstico estará mais avançado e a chance de 
cura é menor.  

Então, como a gente pode ajudar nisso? 
Esse intervalo do momento do início dos 

sinais e sintomas até confirmar o diagnóstico, e 
do diagnóstico até o início do tratamento, ele é 
crucial. Então, vou fazer uma jornada aqui, em 
poucos minutos, mas que normalmente demora 
centenas de dias, na realidade brasileira. 

A paciente começa a ter o primeiro sinal 
e sintoma do câncer ou fez mamografia. Ela é 
avaliada por um profissional de saúde. Esse 
profissional de saúde pede um exame de 
imagem adicional, habitualmente, mamografia e 
ultrassom. Esse exame de imagem, no intervalo 
três, é recomendada uma biópsia; no intervalo 
quatro de tempo, essa biópsia é realizada, é 
esperado o resultado da anatomia patológica e 
da imuno-histoquímica. Já no intervalo cinco, 
para esse resultado, tem que ser agendada uma 
nova consulta de retorno. Em uma nova 
consulta de retorno, esse paciente, 
habitualmente, é referenciado para um centro 
especializado em câncer de mama, por exemplo, 
ou tratamento oncológico. Uma vez ele sendo 
referenciado para o tratamento no centro 
oncológico, ele passa em consulta. Ele tem que 
conseguir agendamento, passar em consulta, 
ser avaliado e, muitas vezes, são solicitados 
outros exames, decidido o tratamento, para, 
então, começar o tratamento.  

Eu disse uma sequência em poucos 
minutos, mas isso demora centenas de dias. O 
que a gente propõe, então? Qual é o nosso 
desafio? O desafio por que a gente está aqui é 
para isto, para discutirmos também soluções. 
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Como a gente faz diagnóstico precoce? A 
gente acredita que ferramentas de novas 
tecnologias podem nos ajudar, e a gente está em 
busca de ajuda para conseguir desenvolver como 
realizar esse diagnóstico mais precoce. E tem 
várias estratégias, muito bem descritas na 
literatura, que mostram, inclusive, no Brasil, 
redução significativa do estadiamento, ou seja, 
diagnóstico mais precoce, cura mais precoce, 
menos quimioterapia, cirurgia menos mutiladoras 
e mais qualidade de vida para o paciente. 

Além disso, a gente também busca fazer 
um novo centro oncológico para ainda manter, de 
maneira ainda mais humana e digna, o tratamento 
para essas pacientes.  

Como a gente pode ajudar? Sendo 
voluntário. Queria convidar todos que estão aqui 
para serem voluntários em qualquer projeto do 
Espírito Santo, seja qualquer a causa. É muito 
importante todos que estão nos assistindo serem 
voluntários em alguma coisa. Tenho certeza de 
que todos que são voluntários sabem que 
recebem muito mais do que doam.  

Quem tiver condições, pode doar para 
qualquer uma das instituições do Espírito Santo, 
que são supersérias, são supercompetentes e 
trazem um excelente benefício para as pacientes 
com câncer de mama.  

E, realmente, eu queria convidar vocês 
para participarem. Venham com a gente, venham 
com todos os profissionais de saúde, com todas as 
instituições do Espírito Santo. Acho que, juntos, 
Juntos pela Mama, juntos pelo tratamento digno, 
juntos pelo SUS, nós, realmente, poderemos fazer 
muita diferença para essas pacientes, para as 
famílias delas e para a saúde como um todo.  

Obrigado pela atenção, mais uma vez!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Parabéns, Vitor!  
Com relação à touca gelada, já trouxemos 

a doutora Danielle Chambô para falar na Comissão 
de Saúde, pelo sistema virtual. E é muito 
importante mesmo, porque você mexe com a 
autoestima da paciente, que são os cabelos. É 
muito importante. Parabéns, então!  

Quero passar a palavra para o Dr. Emílio.  
Quer fazer algum registro, Dr. Emílio?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) - 

Obrigado pela apresentação, senhora Léa, que eu 

já conheço há bastante tempo, dedicada à causa; 
Vitor, que, por felicidade também, foi meu aluno 
na universidade; e Cleide, que está conosco, aqui, 
que é assessora de imprensa da Afecc.  

Dizer para vocês que esse trabalho é 
maravilhoso, sempre foi maravilhoso. Eu tive a 
oportunidade, até pelo tempo de formado, de 
acompanhar, assim, de perto, todo trabalho da 
Afecc, até pela minha relação pessoal com a dona 
Telma – o senhor Luiz faleceu –, e, antes mesmo 
do doutor Bianco e esposa, dona Ylza, sempre 
presenciei a seriedade, o trabalho e, sobretudo, o 
amor à causa. Ninguém faz isso, se não tiver amor. 
O amor é tudo, e é o amor que conforta. E a Afecc 
tem esta característica: ela faz com carinho, com 
amor; e o resultado está aí.  

Eu tive a oportunidade de trabalhar no 
Santa Rita, quando eu estava no terceiro ano da 
faculdade de Medicina, por volta de 1974, e, 
desde aquela época, trabalhando dentro da 
instituição, conhecendo melhor a instituição, eu 
me apaixonei pelo Santa Rita.  

E a gente sabe de tudo que é feito lá e da 
importância da Afecc, como surgiu o Santa Rita, 
campanhas feitas nas ruas para ajudar. Doutor 
Afonso Bianco, na época, era o grande líder, mas a 
sociedade capixaba aderiu e participou, e, hoje, o 
Hospital Santa Rita e a Afecc são as duas 
instituições, que, na verdade, é uma só instituição, 
querida, amada pela sociedade capixaba, até pela 
alta credibilidade que passa para todas as pessoas 
do nosso estado.  

Então, parabéns pelo trabalho do Santa 
Rita, da Afecc, pelo trabalho em geral 
desenvolvido na Santa Casa, no Hospital 
Universitário e em outros hospitais que cuidam 
dessa temática.  

E dizer para todos que estão nos 
assistindo: qualquer neoplasia, independente se é 
mamária ou não, o sucesso dela, do tratamento, 
tem a ver com o diagnóstico precoce. Doutor Vitor 
colocou muito bem a importância do diagnóstico 
precoce.  

E nós, que temos uma experiência na 
saúde, pelo fato de ser médico e de gestor que fui 
na área da saúde, sabemos da dificuldade de se 
fazer um diagnóstico precoce, porque, entre a 
pessoa perceber... E, aí, é importante que todos 
que estão nos assistindo entendam que não 
precisam encontrar tumoração no seu autoexame 
para procurar o médico. Qualquer sinal, qualquer 
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sintoma, mesmo que seja muito simples, 
independente disso inclusive o rastreamento, que 
tem que ser feito de tempos em tempos. Isso aí 
vai nos propiciar, especificamente no câncer de 
mama, um ganho de tempo, e o ganho de tempo é 
fundamental para melhores resultados, para que 
as pessoas possam ter sequelas menores. Como já 
foi dito aqui muito bem, a gente alcançar tudo que 
nós possamos alcançar em prol da melhoria da 
qualidade de vida desses pacientes. Não é só na 
mama, Vitor, dona Léa.  

Nós temos visto aí câncer de próstata que 
as instituições só recebem com diagnóstico e que 
levam seis, sete, oito meses para fazer uma 
biópsia de próstata. Com isso, naturalmente, a 
doença vai progredindo, e que é o que está 
acontecendo agora. Porque nós estamos passando 
por uma pandemia que impactou a saúde de uma 
maneira geral, impactou economicamente, 
impactou de uma maneira geral o país e o mundo, 
mas o acúmulo de pacientes, em função de se 
direcionar todos os recursos para o atendimento à 
pandemia, tem um custo. Não só nas neoplasias 
de mama e de próstata, mas em todas as 
neoplasias e em todas as patologias. O paciente 
teria, vamos supor, um tratamento cirúrgico que 
ele deveria fazer por causa de uma hérnia. Essa 
hérnia, que é uma coisa, teoricamente, simples, 
ela pode ter complicado. Cirurgias de vesícula 
levando à obstrução, muitas vezes, e gerando 
problemas muito mais complexos para a 
população. 

Nós aqui na comissão, Doutor Hércules, 
nosso presidente, nós temos trabalhado muito 
junto à Secretaria de Saúde, junto ao Governo, 
para que possamos fazer frentes para dar a essas 
pessoas a oportunidade. Não caracterizar um 
avanço que vai suprir o que foi perdido, mas pelo 
menos que ele possa, já, de uma maneira rápida, e 
não dentro da morosidade que é típica dessas 
situações, fazer os seus diagnósticos e fazer os 
seus tratamentos. 

Então, é um problema, todo mundo tem 
que trabalhar nessa causa, não podemos ficar 
esperando quatro, cinco, seis meses um 
procedimento que a gente sabe que tem uma 
evidência grande de ser uma neoplasia maligna, 
ter a comprovação para que possa fazer o seu 
tratamento. 

Mais uma vez agradecer a vocês que estão 
aqui conosco, é o trabalho. Esta comissão, o 

Doutor Hércules todos vocês já conhecem muito 
bem, melhor do que eu inclusive, que eu sou 
deputado de primeiro mandato. Estamos juntos 
aqui com Doutor Hércules colaborando, ajudando 
para que a gente possa ter esse canal 
permanente, que é um canal permanente da 
Assembleia Legislativa, da Comissão de Saúde, 
para que juntos possamos avançar como vetores 
importantes com os órgãos públicos no intuito de 
melhorar a situação que existe no nosso estado. 

Contem conosco. Estaremos sempre 
juntos. Nós trabalhamos aqui por demanda. Não 
é, Doutor Hércules? Então, nós precisamos, 
realmente, que as pessoas nos procurem para que 
a gente possa encaminhar e trabalhar em todas as 
causas que chegarem até a gente. 

Muito obrigado! Um grande abraço a 
vocês! Deus abençoe! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Muito bem, Dr. Emílio! 
Quero registrar, com satisfação, como que 

tem gente boa. Como tem gente que se doa para 
ajudar os outros. Trabalho voluntário é 
importante. É tão bom a gente fazer o bem a 
outras pessoas. Como é bom a gente ajudar! É 
muito melhor do que ser ajudado. O trabalho 
voluntário representa cinco por cento de toda a 
economia do país. Cinco por cento da economia 
do país, se fosse uma nação, seria a oitava 
economia do mundo, gerado por pessoal 
voluntário. Então, isso é importante, cada vez 
mais a gente ter mais afinco e ajudar essas 
entidades. 

Em 2011, no dia 8 de novembro, eu 
convidei o doutor Tadeu Marino, era secretário de 
Saúde, para falar sobre as políticas estaduais 
sobre oncologia. Em 2013, no dia 10 de janeiro, 
também indicação ao governador do Estado, para 
instituição da isenção tarifária dos ônibus de 
transporte coletivo metropolitano intermunicipal, 
para pessoas com câncer. Dona Léa falou aqui 
sobre a dificuldade, que tem pessoas que não têm 
condições de pagar a passagem. É uma coisa 
muito triste, a pessoa não tem dinheiro para pagar 
a passagem para fazer o tratamento, e a Afecc 
tem feito isto: paga essa passagem. Nós fizemos 
essa indicação em 2013. Não conseguimos 
sucesso, mas continuamos trabalhando nesse 
sentido.  
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 Também, em 2015, repetimos esse pedido 
e aqui, também, em reunião ordinária, em 2015, 
dia 29 de setembro, também, nós trouxemos aqui 
o pessoal da Acacci, que também é uma lei da 
minha autoria, câncer infanto-juvenil, da Acacci, 
trabalho importante.  
 Em 2015, novamente, chamamos aqui a 
Acacci. Não vou ler isso tudo aqui, porque é muita 
coisa que nós fizemos aqui, a Comissão de Saúde, 
eu também. É muita coisa que nós fizemos. Quer 
dizer, muita coisa, não! Muito trabalho que nós 
fizemos, os resultados não são aqueles que a 
gente esperava. A verdade é essa! Temos que 
registrar isso, lamentando, Dr. Emílio, que a luta 
nossa aqui é muito grande, também, por esse 
povo, especialmente o SUS, que é o melhor plano 
de saúde do mundo. Muita gente ainda rouba 
dinheiro do SUS. Isso aí que é dureza. 
 Eu acho que aquele que rouba, o político, 
enfim, aquele administrador que rouba dinheiro 
da Saúde,  deveria ter prisão perpétua, porque 
está matando muita gente. Está matando muita 
gente! Então, a gente tem que insurgir contra isso 
e não ficar calado igual nós ficamos. Não é isso, 
Dr. Emílio? De jeito nenhum nós ficamos. 
 Já estamos chegando já quase ao final da 
nossa reunião, quero comunicar que nós, a 
Comissão de Saúde estará recebendo a visita da 
doutora Luzimar Gomes de Oliveira Pinheiro, 
presidente do Conselho Regional de Odontologia 
do Espírito Santo, a convite do doutor Edson, que 
está aqui, que é odontólogo, que acompanha a 
Comissão de Saúde e é cirurgião-dentista também, 
para falar sobre o dia do cirurgião de saúde bucal.  

Mas queremos falar, também, Dr. Emílio, 
de uma que é uma coisa que é uma luta dos 
odontólogos, e nós encampamos essa luta. Todo 
hospital deveria ter um dentista, todo hospital 
deveria ter um odontólogo. Tem, não é? (Pausa) 
Aí, o Santa Rita tem. Isso é importante. Tem um 
ditado que fala, doutor Vitor, que peixe morre 
pela boca. Não se trata da boca, o próprio poder 
público nega esse profissional tão importante 
dentro dos hospitais. 
 Quer fazer algum comentário? 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Uma 
observação: uma das odontólogas que trabalham 
lá é minha irmã, Lenita. Já tem tanto tempo, e ela 
é bem dedicada. Ela ama aquilo lá. Ela ama 
mesmo. Então, ela falou assim: Posso parar de 

trabalhar, aposentar em tudo, mas, no Santa Rita, 
não paro, não! Só para complementar essa 
informação do odontólogo no Santa Rita. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Muito bem. 
 Quer falar no microfone? Ligue, por favor 
e fale! É bom para a televisão registrar. 

 
 O SR. VITOR FIORIN DE VASCONCELLOS - 
Só para registrar que na Santa Casa também tem, 
e ele é, inclusive, voluntário. Muito prestigioso, é 
bom homenageá-lo, também, em nome de todos, 
também, que ajudam muito e fazem diferença.  
 Inclusive, tem inúmeros trabalhos, na 
literatura, que mostram o quanto eles são efetivos 
e reduzem, inclusive, custo, de maneira geral, de 
todo o hospital, melhorando a qualidade de vida 
dos pacientes. Então, parabéns, também, para 
esses profissionais que são muito bem lembrados 
pelos senhores. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES - 
MDB) - Obrigado, doutor Vitor.  Na verdade, 
mais uma vez, a gente quer render as 
homenagens aos profissionais voluntários, 
trabalho importante, porque ajuda a salvar muita 
vida. 

Bem, nós estamos chegando ao final da 
nossa reunião, eu quero, mais uma vez, agradecer 
a todos; agradecer a Deus inicialmente, porque, se 
nós estamos aqui, é por obra e decisão Dele; 
agradecer ao meu gabinete; à Comissão de Saúde; 
ao presidente da Assembleia, nosso querido 
deputado Erick Musso; à Diretoria das Comissões 
Permanentes, especialmente a Pedro Henrique; 
aos servidores da engenharia, tecnologia e 
repórteres da nossa TV Assembleia; e à 
Taquigrafia, que registrou pacientemente toda 
nossa fala aqui. 

Nada mais havendo a tratar, eu vou 
encerrar a nossa reunião, convidando todos para a 
próxima, que será terça-feira, aqui mesmo, às 
nove horas da manhã. 

Muito obrigado e vamos em paz e com 
Deus. E viva a Afecc, viva o Santa Rita e viva os 
voluntários! Muito obrigado. 

 
(Encerra-se a reunião às 

10h01min) 
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