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PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 
COMUNICADO 

 
Sras. Deputadas e Srs. Deputados,  

 
 Esta Presidência comunica a todos que o 
Projeto de Lei nº 163/2021, que dispõe sobre as 
diretrizes para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2022 – L.D.O. 
constará da pauta da sessão ordinária do dia 12 
de julho de 2021, próxima segunda-feira.  

 
Nos termos do art. 241 do Regimento 

Interno, os pedidos de destaques ao referido 
projeto deverão ser apresentados por meio de 
requerimento assinado por pelo menos 1/3 dos 
membros desta Assembleia (10 parlamentares) 
e serão recebidos até as dezesseis horas do dia 
11 de julho de 2021, próximo domingo. 

 
Sala das Sessões, 08 de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

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: Vídeoconferência  
DATA: 12/07/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 08h00min 

PAUTA DA 03ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública, 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 
Lei Complementar nº 11/2021, oriundo da 
Mensagem Governamental nº 104/2021, que 
"Institui a Microrregião de Águas e Esgoto no 
Estado do Espírito Santo e sua respectiva 
estrutura de governança", cujos Requerimentos 
de Urgência nº 139 e 140/2021, do Deputado 
Dary Pagung, Líder do Governo e do Deputado 
Gandini, Líder do Cidadania, foram aprovados 
na 61ª Sessão Ordinária Híbrida, Virtual e 
Presencial da 19º Legislatura, do dia 
07/07/2021. 
 
1. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 11/21 

- Análise Técnica 
AUTOR: Governador do Estado 
EMENTA: Institui a Microrregião de Águas e 
Esgoto no Estado do Espírito Santo e sua 
respectiva estrutura de governança. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
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As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 08/07/2021, às 
14h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 
_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Vídeoconferência  
DATA: 13/07/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira  
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF/GDMG/ALES/N.º 035/2021 - Ref: OJAP- 
098/21- Do Exmº Sr. Deputado Marcos Garcia, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 06 de julho de 
2021, em razão de compromissos assumidos 
neste horário. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 123/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): Dep. Iriny Lopes  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia Marielle Franco de 
Enfrentamento à Violência Política contra 
Mulheres Negras, LBTQIA+ e periféricas, assim 
como as demais mulheres, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 14 do mês de março. 
 
MENSAGEM DE VETO Nº 18/2021 – Análise de 
Veto 
Autoria: GOVERNADOR DO ESTADO  
Ementa: Mensagem nº 112/2021 - Encaminha 
mensagem de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei 

nº 85/2021 que "institui o Cadastro Estadual de 
Praticantes de Crimes em face de Motoristas 
Profissionais no Transporte Particular de 
Pessoas e dá outras providências". 
 

MENSAGEM DE VETO Nº 19/2021 – Análise de 
Veto 
Autoria: GOVERNADOR DO ESTADO  
Ementa: Mensagem nº 111/2021 - Encaminha 
mensagem de VETO TOTAL ao Autógrafo de Lei 
n.º 83/2021 que "obriga os estabelecimentos 
públicos e privados localizados no Estado do 
Espírito Santo a inserirem nas placas de 
atendimento prioritário o símbolo mundial de 
conscientização do Transtorno do Espectro 
Autista – TEA" 
 

MENSAGEM DE VETO Nº 20/2021 – Análise de 
Veto 
Autoria: GOVERNADOR DO ESTADO  
Ementa: Mensagem nº 113/2021 - Encaminha 
Veto Parcial ao Autografo de Lei n.º 90/2021 
que "obriga a afixação de cartaz com números 
de telefones para denúncias de maus-tratos 
contra animais nos locais e na forma que 
especifica". 
 
PROJETO DE LEI Nº 72/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Dep. Torino Marques  
EMENTA: Assegura aos portadores de 
deficiência física, mental ou sensorial o 
atendimento sem exigências de marcação 
prévia de consultas, de limitação de número de 
atendimentos no dia e de distribuição de 
senhas, nos serviços de saúde pública do Estado 
do Espírito Santo (centros e postos de saúde, 
ambulatórios, laboratórios e hospitais), bem 
como nos integrados ao Sistema Único de Saúde 
e nos sujeitos à fiscalização do Poder Público. 
 
PROJETO DE LEI Nº 361/2020  
AUTOR(A): Dep. Iriny Lopes  
EMENTA: Institui o Programa de Vacinação para 
imunização dos trabalhadores de limpeza 
urbana no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Dr. Emilio Mameri  PL 72/20; 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003500320033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 09 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 3 

Deputado Dr. Rafael Favatto PL 361/20; 
Deputado Marcos Garcia MV 18/21; MV 
19/21 
Deputado Gandini  MV 20/21; 
Deputada Janete de Sá  PL 123/21; 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

PL 02/18; 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

1. PROJETO DE LEI 546/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: PROJETO DE LEI “Estabelece a 
obrigatoriedade de contratação, pelo poder 
público Estadual, nos seus órgãos de 
administração direta ou indireta, de 
profissionais de jornalismo que possuam 
diploma de formação e registro no seu órgão de 
classe.” 
 

2. PROJETO DE LEI 19/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Torna obrigatória a permanência 
do profissional fisioterapeuta nas Unidades de 
Terapia Intensiva, Centros de Terapia Intensiva e 
congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

3. PROJETO DE LEI 24/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre proibição da 
concessionária de serviço público repassar a 
cobrança do furto de energia aos consumidores, 
e dá outras providências. 
 

4. PROJETO DE LEI 29/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Fica proibida a cobrança de valor 
adicional pelo uso de equipamentos 
suplementares em leitos de hospitais, clínicas, 
maternidades e congêneres, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo.Fica proibida a 
cobrança de valor adicional pelo uso de 

equipamentos suplementares em leitos de 
hospitais, clínicas, maternidades e congêneres, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo.Fica 
proibida a cobrança de valor adicional pelo uso 
de equipamentos suplementares em leitos de 
hospitais, clínicas, maternidades e congêneres, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

5. PROJETO DE LEI 129/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A 
OBRIGATORIEDADE DE ESTABELECIMENTOS 
QUE SERVEM ALIMENTOS PARA CONSUMO NO 
LOCAL, DISPONIBILIZAR SOLUÇÃO DE ÁLCOOL 
EM GEL, NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
 

6. PROJETO DE LEI 81/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga as instituições de ensino 
que ofereçam disciplinas “online” a 
disponibilizarem ao consumidor as notas de 
suas avaliações e atividades realizadas, mesmo 
após a conclusão da disciplina ou curso. 
 

7. PROJETO DE LEI 231/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Dep. Alexandre Xambinho 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Determina a produção de 
equipamentos e insumos essenciais utilizados 
em situações de epidemia, pandemia e 
desastres naturais, pelos diferentes segmentos 
da indústria, com permissão de fabricação pelos 
detentos em socialização da rede prisional do 
Estado e com garantia de compra, incentivos a 
regimes especiais tributários e financiamentos, 
por parte do Poder Executivo Estadual. 
 

8. PROJETO DE LEI 369/2020 -  Análise 
Técnica 
AUTOR:  Dep. Marcos Garcia 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Cria o Programa de Reforço Escolar 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
9. PROJETO DE LEI 146/2020 -  Despacho 
Denegatório  
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AUTOR:  Dep. Capitão Assumção 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga a realização de cirurgias 
plásticas reparadoras de abdominoplastia e 
lipoaspiração pós gastroplastia (bariátrica) pela 
Rede Estadual de Saúde. 
 

10. PROJETO DE LEI 56/2020 - Despacho 
Denegatório  
AUTOR:  Dep. Torino Marques 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo proibir a 
emissão de ruídos excessivos em escapamentos 
de veículos moto ciclísticos, e dá outras 
providências. 
 

11. PROJETO DE LEI 439/2020 -  Análise 
Técnica 
AUTOR:  Dep. Renzo Vasconcelos 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Reconhece a profissão de condutor 
de ambulância, no Estado do Espírito Santo, em 
conformidade com a Lei Federal nº 
12.998/2014. 
 

12. PROJETO DE LEI 401/2020 -  Análise 
Técnica 
AUTOR:  Dep. Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o recebimento de denúncias 
de violência doméstica e familiar contra 
mulheres, idosos, crianças e adolescentes em 
farmácias e supermercados no Estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências. 
 

13. PROJETO DE LEI Nº 103/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Dep. Euclério Sampaio  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece sanções administrativas 
em caso de utilização de bomba de 
abastecimento adulterada nos postos 
revendedores de combustíveis 
 

14. PROJETO DE LEI Nº 11/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Dep. Marcos Mansur  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo a Semana Desportiva dedicada ao 

Idoso, a ser comemorada, anualmente, na 
primeira semana do mês de outubro. 
 
15. PROJETO DE LEI Nº 675/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Raquel Lessa  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, declarando a 
Vila de Itaúnas, distrito do Município de 
Conceição da Barra/ES, Capital Estadual do 
Forró 
 
16. PROJETO DE LEI Nº 578/2020 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A):  Dep. Adílson Espíndula  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia da Juventude Rural, a ser 
comemorado, anualmente, dia 26 de abril. 
 
17. PROJETO DE LEI Nº 275/2020 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Dep. Carlos Von  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Possibilita a utilização de veículos 
particulares de transporte de passageiros para 
prestação do serviço público de transporte 
coletivo, e dá outras providências 
 
18. PROJETO DE LEI Nº 248/2020 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Dep. Raquel Lessa  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Determina o recebimento remoto de 
receitas médicas pelas farmácias e drogarias do 
Estado do Espírito Santo, em caráter 
emergencial enquanto perdurar a pandemia do 
COVID-19 e dá outras providencias 

 
19. PROJETO DE LEI Nº 445/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Adílson Espíndula  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Reconhece como fundamental e 
estabelece os requisitos mínimos para o 
funcionamento obrigatório do serviço de 
assistência social aos pacientes internados em 
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Unidades de Terapia Intensiva no Estado do 
Espírito Santo e a seus familiares e/ou 
responsáveis 
 
20. PROJETO DE LEI Nº 1034/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Dep. Capitão Assumção  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Torna obrigatória a prestação de 
assistência odontológica a pacientes em regime 
de internação hospitalar nas Unidades de Saúde 
e congêneres, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo 
 
21. PROJETO DE LEI Nº 1040/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR:  Dep. Doutor Hércules  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a capacitação em Língua 
Brasileira de Sinais - LIBRAS como critério de 
desempate para concursos públicos e processos 
seletivos simplificados no âmbito estadual. 
 
22. PROJETO DE LEI Nº 32/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Capitão Assumção  
RELATOR:  Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
empresas que prestam atendimento ao 
consumidor, seja de forma presencial e/ou pelas 
centrais de atendimento telefônico “call 
centers”, Serviço de Atendimento ao 
Consumidor (SAC) e congêneres, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, fornecerem o número 
de protocolo do atendimento. 
 
23. PROJETO DE LEI Nº 118/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Capitão Assumção  
RELATOR:  Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga os supermercados, 
hipermercados e estabelecimentos congêneres 
a discriminar, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, os preços em Braille nas etiquetas. 
 
24. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12/2020 - 
Análise Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Bruno Lamas  
RELATOR:  Deputado Gandini 

EMENTA: Cria a comissão permanente de 
combate à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, alterando dispositivos do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 
15.07.2009 
 
25. PROJETO DE LEI Nº 831/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Dep. Janete de Sá  
RELATOR:  Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga as empresas prestadoras de 
serviços a informar aos consumidores os dados 
do(s) funcionário(s) que irá(ão) a suas 
residências ou sedes executar os serviços 
 
26. PROJETO DE LEI Nº 365/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR:  Dep. Adilson Espíndula 
RELATOR:  Deputada Janete de Sá 
EMENTA: “Acrescenta o Parágrafo Único ao Art. 
9º da Lei Estadual nº 9.999/2013 que instituiu o 
Programa Estadual do Transporte Escolar e dá 
outras providências.” 
 

27. PROJETO DE LEI Nº 756/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Dep. Capitão Assumção  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
Instituições de Ensino incluir medidas de 
conscientização, prevenção e combate à 
erotização infantil e à sexualização precoce, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 

28. PROJETO DE LEI Nº 382/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR:  Dep. Sergio Majeski 
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: “Estabelece que as escolas estaduais 
do Estado do Espírito Santo só serão reabertas 
após a pandemia ser controlada e garante o 
cumprimento dos critérios da OMS para a 
posterior reabertura.” 
 

29. PROJETO DE LEI Nº 250/2020 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A):  Dep. Torino Marques  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a inclusão de máscaras, 
álcool em gel, sabonete e água sanitária como 
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item da cesta básica e sua distribuição durante o 
Estado de Calamidade provocado pelo COVID-19 
 
30. PROJETO DE LEI Nº 412/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Vandinho Leite  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Institui normas para promover a 
manutenção da ordem disciplinar escolar, a 
segurança, a prevenção e a proteção aos 
profissionais de ensino e normatiza a proteção e 
o ressarcimento do equipamento público no 
âmbito da educação. 
 
31. PROJETO DE LEI Nº 71/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Janete de Sá  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a inclusão de Direito dos 
Animais e Proteção animal, dentre os conteúdos 
transversais no programa curricular das escolas 
públicas estaduais, e dá outras providências 
 
32. PROJETO DE LEI Nº 34/2021 - Análise 
Técnica – Terminativo 
AUTOR(A):  Dep. Iriny Lopes  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Declara de utilidade pública a 
“Associação Cultura Capixaba (CUCA)”, com 
sede no Município de Vitória/ES, acrescentando 
mais um item ao Anexo Único da Lei nº 10.976, 
de 14.01.2019 

 
33. PROJETO DE LEI Nº 624/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Iriny Lopes  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a reserva de vagas de 
empregos nas empresas prestadoras de serviço 
ao Estado do Espírito Santo para as mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar. 

 
34. PROJETO DE LEI Nº 475/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Gandini  
RELATOR:  Deputado Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação, em 
delegacias de polícia, do direito ao 
ressarcimento do IPVA, das vítimas de roubo ou 

furto de veículo automotor terrestre no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 
 

35. PROJETO DE LEI Nº 516/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Ex. Dep. Lorenzo Pazolini  
RELATOR:  Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a cessão de passagens a 
policiais e bombeiros militares e policiais civis 
no sistema de transporte coletivo intermunicipal 
de passageiros no Estado do Espírito Santo 
 

36. PROJETO DE LEI Nº 487/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A):  Dep. Luciano Machado  
RELATOR:  Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a 
implementar o atendimento humanizado e 
imediato, com triagem e acolhida feita por 
psicólogo, às mulheres vítimas de violência 
doméstica e/ou sexual nas Delegacias de Polícia 
Civil do Estado do Espírito Santo. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada em 08/07/2021, às 
17h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 

 

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

TOMADA DE CONTAS 

 
PRESIDENTE: Deputado FREITAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO 
SANTOS 
MEMBROS: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
 Deputado EMILIO MAMERI 
 Deputado Eng. JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO  
 Deputado MARCOS MADUREIRA 
 Deputado Dary Pagung 
 Deputado Adilson Espindula 
REUNIÃO: Reunião Ordinária LOCAL: (Online) 
DATA: 12/07/21 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30 
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PAUTA DA 12ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
1) – Ofício ALES Nº 86/2021 - Referente OF. Nº 
089/2021- Gab. Dep. Alexandre Xambinho - 
Justificativa de ausência do Deputado na 
reunião da Comissão de Finanças do dia 
28.06.2021 
 
2) - Mensagem de Outros Poderes 1/2021 
Referente OF/SGER nº 0539399 - SEI 
19.11.0058.0007228/2021-95 - PROCURADORA 
GERAL DE JUSTIÇA (MPEES) – Encaminhando 
Relatório Geral de Atividades do MPES – 2020 
 
3) – Prestação de Contas Relativa a aplicação 
dos recursos do Fundo de Desenvolvimento 
Municipal do Município de Governador 
Lindemberg, referente pagamentos efetuados 
no período de junho/2020 a março/2021. 
 

4) – Oficio FDM/GP/066/2021 - Prestação de 
Contas dos recursos do Fundo Estadual ao 
Desenvolvimento Municipal – FEADM / Fundo 
de Desenvolvimento Municipal - FDM, município 
de Pinheiros, referente período de janeiro/2019 
a dezembro/2020. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Dep. Marcelo Santos: PL Nº 914/2019 
Dep. Xambinho: PL Nº 596/2019; Nº 7/2019 
Dep. José Esmeraldo: PL Nº 834/2019; PL Nº 
1019/2019 
Dep. Adilson Espindola: PL Nº 10312019; PL Nº 
940/2019; PL Nº 83/2019 
Dep. Rafael Favato: PL Nº 346/2020 
Dep. Dary Pagung: PL Nº 259/2019 
Dep. Freitas: PL Nº 366/2020; PL Nº 766/2019; 
PL Nº 190/2019 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº 966 /2019 

Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: Dispõe sobre o direito de mulheres, 
vítimas de violência doméstica, serem atendidas 
preferencialmente nos órgãos estaduais de 
assistência judiciária gratuita. 
Entrada na Comissão: 12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 284/2020 
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Proíbe a entrada e/ou permanência de 
pessoas utilizando capacetes ou quaisquer 
acessórios similares que promovam a ocultação 
da face em estabelecimentos e dá outras 
providências..  
Entrada na Comissão: 12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 397/2019 
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos 
Ementa: Iinstitui o pagamento da meia entrada 
às doadoras de leite humano materno no Estado 
do Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 127/2019 
Autor: Deputado Capitão Assunção 
Ementa: Concede prioridade de atendimento 
aos portadores de diabetes nos casos de 
realização de exames médicos em jejum total. 
Entrada na Comissão: 12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 48/2019 
Autor: Deputado Alexandre Xambinho 
Ementa: Dispõe da criação do "polo 
gastronômico e turístico de Manguinhos” no 
município da Serra. Entrada na comissão: 
12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 210/2018 
Autor: Deputado Janete de Sá 
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Ementa: Inclui Inclui no Calendário Oficial do 
Estado do Espírito Santo o “Festival de Cerveja 
Artesanal de Muqui 
Entrada na Comissão: 12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 119/2019 
Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: Dispõe sobre a cessão gratuita de 
espaços nos Shopping Centers do Estado para a 
comercialização de trabalhos artesanais por 
artistas do Espírito Santo.  
Entrada na Comissão: 12/07/21 
Prazo Relator: 16/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período.  
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

2 - ORDEM DO DIA 
 

PROJETO DE LEI Nº 41/2018 
Autor: Deputada Sérgio Majeski 
Ementa: Acrescenta um representante da 
Assembleia Legislativa ao Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (CRIAD), 
criado pela Lei nº 4.521/1991.  
Relator: Deputado Freitas  
Entrada na Comissão: 17/05/21 
Prazo Relator: 31/05/21 
Prazo Comissão: 14/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 70/2019 
Autor: Deputada Alexandre Xambinho 
Ementa: Cria o programa estadual de estímulo 
ao primeiro emprego para os jovens e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado Freitas  
Entrada na Comissão: 17/05/21 
Prazo Relator: 31/05/21 
Prazo Comissão: 14/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 661-2019 
Autor: Deputada Torino Marques 
Ementa: Projeto de Lei que dispõe sobre a 
proibição de queima de área de turfa no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 

Relator: Deputado Freitas  
Entrada na Comissão: 24/05/21 
Prazo Relator: 09/06/21 
Prazo Comissão: 21/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 510-2019 
Autor: Deputada Lorenzo Pazolini 
Ementa: Torna ilegal produzir, extrair, fabricar, 
transformar, preparar, possuir, manter em 
depósito, importar, exportar, reexportar, 
remeter, transportar, expor, oferecer, vender, 
comprar, trocar, ceder ou adquirir, para 
qualquer fim, por pessoas físicas, substâncias ou 
matéria-prima destinada à preparação do MMS 
- Solução Mineral Milagrosa. 
Relator: Deputado Freitas  
Entrada na Comissão: 24/05/21 
Prazo Relator: 09/06/21 
Prazo Comissão: 21/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 18/2018 
Autor: Deputada Sergio Majeski 
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 213, de 
04 de dezembro de 2001, que Regulamenta a 
Emenda Constitucional nº 029/00, de 29 de 
novembro de 2000, que altera a redação do 
“caput” do art. 229 da Constituição Estadual do 
Espírito Santo, publicada no Diário Oficial de 30 
de novembro de 2000. 
Relator: Deputado Freitas  
Entrada na Comissão: 24/05/21 
Prazo Relator: 09/06/21 
Prazo Comissão: 21/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 61-2019 
Autor: Deputada Capitão Assunção 
Ementa: Tipifica outros tipos de violência aos 
animais e dá outras providências. 
Relator: Dary Pagung 
Entrada na Comissão: 24/05/21 
Prazo Relator: 09/06/21 
Prazo Comissão: 21/06/21 
 

PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 31/2019 
Autor: Deputada Janete de Sá 
Ementa: Dispõe sobre lista com o nome e foto 
dos condenados pelo crime de violência contra a 
mulher, e dá outras providencias. 
Relator: Deputado Adilson Espindola 
Entrada na Comissão: 03/08/20 
Prazo Relator:17/08/20  
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Prazo Comissão: 24/0821 
 

PROJETO DE LEI Nº 936/2019 
Autor: Deputado Carlos Von 
Ementa: Declara o Município de Guarapari 
Capital da Biodiversidade Marinha do Estado do 
Espírito Santo. 
Relator: Xambinho 
Entrada na Comissão: 24/05/21 
Prazo Relator: 09/06/21 
Prazo Comissão: 21/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 565/2019 
Autor: Deputado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Projeto de Lei - Dispõe sobre o controle 
do número de Identificação Internacional de 
Equipamento Móvel – IMEI – e sobre o bloqueio 
dos aparelhos de dispositivos móveis que sejam 
objeto dos delitos de furto ou roubo, e dá 
outras providências.  
Relator: José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 16/11/20 
Prazo Relator: 30/11/21 
Prazo Comissão: 07/12/20 
 

PROJETO DE LEI Nº 951/2019 
Autor: Deputado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Dispõe sobre o Incentivo à Instituição 
de Casas de Passagem ao cidadão que necessite 
de tratamento médico-hospitalar ou de 
realização de exames médicos fora de seu 
domicílio e adota outras providências. 
Relator: Rafael Favato 
Entrada na Comissão: 31/05/21 
Prazo Relator: 21/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 786/2019 
Autor: Deputado Torino Marques 
Ementa: Inclui os doadores de medula óssea nos 
grupos prioritários de vacinação gratuita contra 
o vírus da gripe no âmbito do no Estado do 
Espírito Santo. 
Relator: Rafael Favato 
Entrada na Comissão: 31/05/21 
Prazo Relator: 21/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 

Obs. Pauta gerada no dia 09/07/21 às 09h40m, 
sujeita a alterações. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Virtual 
DATA: 13/07/2021  
DIA DA SEMANA: terça-feira  
HORÁRIO: 9h 
 

PAUTA DA 21ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Email de Alexandre Moreira Campos Mendes, 
apresentando sugestão de Projeto para análise 
desta Comissão, para que “O Executivo Estadual 
e os Municípios forneçam aos servidores 
públicos Estaduais e Municipais, formas de 
iniciativas de acesso a Atendimento Psicológico 
e Psiquiátrico gratuito”, devido aos efeitos da 
pandemia da COVID-19; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Projeto de Lei nº 32/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Márcio Garcia  
Ementa: Determina a alimentação diferenciada 
a crianças e adolescentes portadores de 
intolerância à lactose na merenda escolar em 
instituições da Rede Estadual de Ensino. 
Entrada na Comissão: 02/07/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 20/07/2021 
Prazo da Comissão: 27/07/2021 
 
Projeto de Lei nº 393/2020 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Capitão Assunção  
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Ementa: Ficam as Plataformas digitais e demais 
estabelecimentos comerciais que ofereçam o 
serviço de entrega, obrigados a fornecer aos 
motoristas credenciados, Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), bem como Álcool em 
Gel 70% para higienização, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo.  
Entrada na Comissão: 02/07/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 20/07/2021 
Prazo da Comissão: 27/07/2021 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
 

Projeto de Lei nº 174/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Dispõe sobre medidas de prevenção ao 
uso de drogas ilícitas nas universidades situadas 
no Estado do Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 20/05/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 08/06/2021 
Prazo da Comissão: 15/06/2021 
 

Projeto de Lei nº 545/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri  
Ementa: Obriga os hospitais, maternidades e 
todos os estabelecimentos de saúde do Espírito 
Santo a orientar os pais sobre doenças raras não 
detectáveis pelo teste do pezinho e informar da 
existência do teste do pezinho ampliado, e dá 
outras providências. 
Entrada na Comissão: 13/05/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 01/06/2021 
Prazo da Comissão: 08/06/2021 
 

- A Comissão de Saúde recebe a visita do Sr. 
Marcello Rosa da Costa, Presidente da 
Federação Metropolitana do Movimento 
Popular da Grande Vitória, para discorrer sobre 
o tema “Universalização do Saneamento Básico 
na Grande Vitória”, por solicitação do Deputado 
Doutor Hércules; 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 

- A Comissão estará recebendo a visita do Sr. 
Pitiguara de Freitas Coelho, Fisioterapeuta da 
Santa Casa de Misericórdia de Vitória, na 
Reunião Ordinária Virtual desta Comissão, no 
dia 03 de agosto, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o tema 
“Programa de Reabilitação pós-COVID-19, por 
meio de Virtual Care”, por solicitação do 
Deputado Doutor Hércules; 
 

- A Comissão estará recebendo a visita dos 
representantes da ACBG - Associação Brasileira 
Câncer Cabeça e Pescoço, na Reunião Ordinária 
Virtual desta Comissão, no dia 10 de agosto, 
terça-feira, às 9 horas, por Videoconferência, 
para discorrer sobre o tema “Campanha 
Nacional de Prevenção do Câncer de Cabeça e 
Pescoço - Julho Verde”, por solicitação de 
Deputado Doutor Hércules; 
 

- A Comissão estará recebendo a visita do Sr. 
Marcello Rosa da Costa, Presidente da 
Federação Metropolitana do Movimento 
Popular da Grande Vitória, na Reunião Ordinária 
Virtual desta Comissão, no dia 17 de agosto, 
terça-feira, às 9 horas, por Videoconferência 
para discorrer sobre o tema “Construção de 
uma maternidade na Região 5 em Vila Velha”, 
por solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 

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

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 

CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: DEPUTADO LUIZ DURÃO 
VICE-PRESIDENTE: DEPUTADO CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: 2ª Reunião Extraordinária – 
Audiência Pública conjunta com a Comissão 
de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos  
DATA: 12/07/2021  
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 11 horas  
LOCAL: Plataforma Webex Meet 
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EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
ORDEM DO DIA:  
 

Audiência Pública proposta pelo Excelentíssimo 
Senhor Deputado Bruno Lamas para debater o 
USO DE CÂMERAS CORPORAIS PELA POLÍCIA 
MILITAR DO ESPÍRITO SANTO, durante o 
patrulhamento ostensivo e operações de força 
letal, a ser realizada em conjunto com a 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos. 
 
CONVIDADOS (AS): 
 

 ACBS - Associação de Cabos e Soldados 
da Polícia Militar 
PRESIDENTE: JACKSON EUGÊNIO SILOTE 
 

 ASSES - Associação dos Subtenentes e 
Sargentos PM e Bombeiro Militar do ES 
PRESIDENTE: CAPITÃO NEUCIMAR RODRIGUES 
DE AMORIM 
 

 ASSOMES - Entidade representativa dos 
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar da ativa, reserva remunerada 
e reforma do Espírito Santo. 
PRESIDENTE: EXMO SR. CEL. PM RR MARCOS 
AURÉLIO CAPITA DA SILVA 
 

 GABINETE DO DELEGADO GERAL DA 
POLÍCIA CIVIL 
DELEGADO-GERAL: EXMO DR. JOSÉ DARCY 
SANTOS ARRUDA 
Representado pelo EXMO DR. JEREMIAS DOS 
SANTOS 

 SINDEPES - Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do Espírito Santo 
PRESIDENTE: EXMA DRA. DRA. ANA CECÍLIA 
MANGARAVITE 
 

 ADEPOL - BRASIL 
PRESIDENTE: EXMO.DR. DELEGADO RODOLPHO 
LATERZA 
 

 SINPOL (Sindicato dos Investigadores de 
Polícia Civil dos ES) e ASSINPOL (Associação dos 
Investigadores de Polícia do Espírito Santo)  
PRESIDENTE: ILMO. SR. ANTONIO FIALHO 
GARCIA JÚNIOR 
 

 SPRS (Superintendência de Polícia 
Regional Sul) 
EXMO DR. DELEGADO FAUSTINO ANTUNES 
SIMÕES FILHO 
Representado pelo EXMO. DR. DELEGADO 
RÔMULO CARVALHO NETO - Delegado Chefe 
da 7ª Delegacia Regional - Cachoeiro de 
Itapemirim. 
 

• SINDIPOL - Sindicato dos Oficiais de Policiais 
Civis do Espírito Santo 
PRESIDENTE: ILMO. SR. ALOÍSIO ERNESTO 
DUBOC FAJARDO 
 

COMUNICAÇÕES:  
A que houver. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO MACHADO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Virtual(Plataforma Cisco Webex) 
DATA: 12/07/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO:  11h  

 

REUNIÃO CONJUNTA COM A COMISSÃO DE 
SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME 

ORGANIZADO 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO 

EXTRAORDINÁRIA/AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
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1 – EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 

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: 
 
Audiência Pública proposta pelo Excelentíssimo 
Senhor Deputado Bruno Lamas, com o tema 
“USO DE CÂMERAS CORPORAIS PELA POLÍCIA 
MILITAR DO ESPÍRITO SANTO” durante o 
patrulhamento ostensivo e operações de força 
letal, a ser realizada em conjunto com a 
Comissão de Defesa da Cidadania e Direitos 
Humanos. 
 
CONVIDADOS (AS): 
 

 ACBS - Associação de Cabos e Soldados 
da Polícia Militar 
PRESIDENTE: JACKSON EUGÊNIO SILOTE 
 

 ASSES - Associação dos Subtenentes e 
Sargentos PM e Bombeiro Militar do ES 
PRESIDENTE: CAPITÃO NEUCIMAR RODRIGUES 
DE AMORIM 
 

 ASSOMES - Entidade representativa dos 
Oficiais da Polícia Militar e do Corpo de 
Bombeiros Militar da ativa, reserva remunerada 
e reforma do Espírito Santo. 
PRESIDENTE: EXMO SR. CEL. PM RR MARCOS 
AURÉLIO CAPITA DA SILVA 
 

 GABINETE DO DELEGADO GERAL DA 
POLÍCIA CIVIL 
DELEGADO-GERAL: EXMO DR. JOSÉ DARCY 
SANTOS ARRUDA 
Representado pelo EXMO DR. JEREMIAS DOS 
SANTOS 

 SINDEPES - Sindicato dos Delegados de 
Polícia Civil do Espírito Santo 
PRESIDENTE: EXMA DRA. DRA. ANA CECÍLIA 
MANGARAVITE 
 

 ADEPOL - BRASIL 
PRESIDENTE: EXMO.DR. DELEGADO RODOLPHO 
LATERZA 
 

 SINPOL (Sindicato dos Investigadores de 
Polícia Civil dos ES) e ASSINPOL (Associação dos 
Investigadores de Polícia do Espírito Santo)  
PRESIDENTE: ILMO. SR. ANTONIO FIALHO 
GARCIA JÚNIOR 
 

 SPRS (Superintendência de Polícia 
Regional Sul) 
EXMO DR. DELEGADO FAUSTINO ANTUNES 
SIMÕES FILHO 
Representado pelo EXMO. DR. DELEGADO 
RÔMULO CARVALHO NETO - Delegado Chefe 
da 7ª Delegacia Regional - Cachoeiro de 
Itapemirim. 
 
• SINDIPOL - Sindicato dos Oficiais de Policiais 
Civis do Espírito Santo 
PRESIDENTE: ILMO. SR. ALOÍSIO ERNESTO 
DUBOC FAJARDO 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrem. 
 
Obs.: Pauta Gerada às 15h do dia 08 de julho 
de 2021. Sujeita a alterações até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
REUNIÃO VIRTUAL: Ordinária 
LOCAL:  
DATA: 12/07/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 11h  
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PAUTA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Requerimento de Reclamação da Sr. Paulo 
Sérgio Careri Muller, presidente da Associação 
de Moradores do bairro Grande Vitória, Vitória, 
que os postes de madeira da EDP estão em risco 
de acidentes. 
- Requerimento de Reclamação da Sra. Giselle 
Nunes Will de Assis, moradora do bairro Vista da 
Serra I, Serra, que não esta conseguindo fazer 
ligação/instalação de seu relógio e que a EDP 
esta cobrando multa de R$ 10.984,02. 
- Requerimento de Reclamação da Sr. Angelo 
Liuth de Oliveira, morador do bairro Vista da 
Serra, Serra, que o poste de madeira da EDP 
esta com risco queda e sem lâmpada. 
- Requerimento de Reclamação do Sr. 
Wellington Santos Macario Lima, morador do 
bairro Costa Dourada-Jacaraipe/Serra, alega 
esta com dificuldades de retorno da EDP sobre 
solicitação de verificação de poste com suspeita 
que queda. 
- Requerimento de Reclamação da Sr. Paulo 
Sérgio Careri Muller, presidente da Associação 
de Moradores do bairro Grande Vitória, Vitória, 
que a rede de esgoto da Rua Ordalino Militão 
Machado esta obstruída e sendo lançada na 
rede de drenagem. Alega ainda, que quando 
chove, ocorre vazamentos de esgoto na via. 
- Requerimento de Reclamação da Sr. Camilo 
Adolfo Bucher e outros, morador de Córrego das 
Flores - Zona Rural de Itaguaçu, que as 
comunidades de Paraju, Jacutinga, Itaçu, Baixo 
Itaçu e Santo Antônio de Itaçu estão sofrendo 
constantemente com “quedas/picos” de energia 
causando diversos prejuízos. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

- Convidado, Orlando Sena – EDP. Ira tratar 
sobre possibilidade de substituição de postes na 
Região do bairro Grande Vitória e outros. 
- Convidado, Paulo Sérgio Careri Muller, 
presidente da Associação de Moradores do 
bairro Grande Vitória, relatara problemas com 
os postes (EDP) na região. 
- Convidado Daniel Caulyt, Gerente de 
Obras/representante – CESAN/ES, falara sobre a 
situação da obra em Ponta da Fruta, Vila Velha. 
- Convidado João Batista Santiago, presidente da 
Associação de Moradores do bairro Santa Rita 
de Cassia, Serra. Relatara sobre os problemas 
com rede de água e cadastramento da 
comunidade da região. 
- Convidado André Lima Gerente Agua e 
Esgoto/representante – CESAN/ES, falara sobre 
a situação no bairro Santa Rita de Cassia/Serra. 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 

Pauta atualizada no dia 08/07/21, às 11h 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 
 

PRESIDENTE: Deputado MARCOS GARCIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. HÉRCULES 
MEMBRO: Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO VIRTUAL: Ordinária Híbrida 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 14.07.2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10h 
 

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

LEGISLATURA 
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1 – EXPEDIENTE 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS RELATORES:  
Não houve no período. 
 

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

E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 

2 – ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem. 
 

3 – COMUNICAÇÕES: 
 

Discussão do tema: "A Assistência Social em 
tempo de Covid e as Pessoas em Situação de 
Rua" 
 

CONVIDADOS: 
 

Maria Helena Elpidio Abreu: Assistente Social, 
Mestre em Educação, Doutora em Serviço Social 
e Pós-doutora. Professora adjunta do 
departamento de Serviço Social e do Programa 
de Pós-graduação em Política Social da UFES. 
 

Carlos Fabian de Carvalho: graduado em História 
e mestrado em Educação. Membro integrante e 
orgânico do Fórum de EJA do ES. Membro da 
Pastoral do Povo de Rua e da Comissão da 
Promoção da Dignidade Humana da 
Arquidiocese de Vitória. 
 

Obs.: Pauta gerada no dia 08/07/2021, às 
13:00h, sujeita a alteração até a hora da 
Reunião. 
 
 

CPI DOS MAUS TRATOS CONTRA OS ANIMAIS  

 

PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
RELATOR:  

REUNIÃO: 6ª Reunião Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 13/07/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 18 horas e 10 min 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA 
3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
O que ocorrer. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Objetivo da Comissão: 
Apurar as recorrentes denúncias de maus tratos 
contra animais, abandono, desleixo nos Centros 
de Controle de zoonoses, privação de água e 
comida. Relatos recentes de envenenamento de 
cães, gatos, equinos e outras espécies que são 
agredidos, atropelados e mortos. Fato 
amplamente veiculado na imprensa local, ante o 
grande interesse da população que assiste 
estarrecida à atos de violência contra animais 
indefesos. 
  
CONVIDADOS: 
- Dra. Marcella Rios Gava Furlan – Presidente da 
Comissão Especial de Proteção e Defesa dos 
Animais da OAB/ES 
- Claudio Denicoli dos Santos – Secretário de 
Meio Ambiente do Município de Serra 
- Dr. Luiz Renato Azevedo da Silveira – Promotor 
de Justiça do Ministério Público do Estado do ES 
- Virginia Teixeira do Carmo Emerich – 
Presidente do Conselho Regional de Medicina 
Veterinária CRMV 
- Alexandre (filho do Senhor José Raimundo 
Pereira de Jesus) 
- Valdemir (irmão do Senhor José Raimundo 
Pereira de Jesus) 
 
CONVOCADOS: 
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- Gilvanei Silva dos Santos (denunciado); 
- José Raimundo Pereira de Jesus (tutor do 
animal); 

 
TESTEMUNHAS: 
- Cabo Roges Miranda Pinto; 
- Cabo Marcos Vinicius da Silva Prando. 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1157 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 

 
CONCEDER LICENÇA ao Deputado LUIZ 

DURÃO, para tratamento de saúde, por 14 
(quatorze) dias, a partir do dia 28/06/2021, na 
forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1158 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER, a partir de 09/05/2021, o 
ABONO DE PERMANÊNCIA à servidora MYRIAN 
COSTA SCHULER, matrícula nº 207922, titular do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior - 
ETLS, com fundamento no Art. 5º, I, II, III, IV e V 
da LC nº 938/2020, conforme informações 
constantes no processo eletrônico nº 
3262/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de julho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIODE COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

 Fica rescindido, a partir de 23/07/2021, 
de acordo com a cláusula primeira, do Termo de 
Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e o 
estagiário da Faculdades Integradas São Pedro - 
FAESA, EDUARDO SILVA MUNIZ. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de julho de 2021. 

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela  
Direção Geral da Secretaria 

Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
 
 

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

 

PORTARIA Nº 375 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PAULA DE MIRANDA PORTELLA, 
matricula 201090, deste  Poder Legislativo, na 
forma do artigo 142, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 21/05/2021 e final em 21/05/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS).   
  

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 376 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor CLEBER JOSE DA SILVA, matricula 
203134, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em 
08/07/2021 e final em 09/07/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS) 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 377 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora PAULA DE MIRANDA PORTELLA, 
matricula 201090, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 07/07/2021 e final em 07/07/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 378 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora TATIANA MARIA DUQUE MOTA, 
matricula 207857, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início 
em 05/07/2021 e final em 09/07/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
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AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 
Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 379 

  
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor BRUNO FERNANDES DUARTE, 
matricula 206849, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início 
em 07/07/2021 e final em 09/07/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 380 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora EMANUELLE FERREIRA ALMENARA, 
matricula 209114, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 02/07/2021 e final em 02/07/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 381 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor MARCUS FARDIN DE AGUIAR, 
matricula 202498, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 07/07/2021 e final em 07/07/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 382 
  

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora SIMONE DE OLIVEIRA SILVA 
FORTUNATO, matricula 209644, deste Poder 
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Legislativo, na forma do artigo 142, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 04 
(Quatro) dias, com início em 05/07/2021 e final 
em 08/07/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021.  
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 383 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207934-01 
ALEXANDRE 
BONADIMAN 
GALVEAS 

2021 
20/07/2021 

à 
03/08/2021 

18/01/2022 
à 

01/02/2022 
15(quinze) 

203269-01 
ANA FLAVIA 
PECANHA DE 
AZEREDO 

2021 
20/07/2021 

à 
03/08/2021 

04/03/2022 
à 

18/03/2022 
15(quinze) 

209548-01 

JOSE DE 
OLIVEIRA 
CAMILLO 
FILHO 

2021 
01/12/2021 

à 
30/12/2021 

03/09/2021 
à 

17/09/2021 
de 

21/02/2022 
à 

07/03/2022 

30(trinta) 

206046-03 
LARISSA 
REISEN 

2020 
01/07/2021 

à 
30/07/2021 

01/08/2022 
à 

30/08/2022 
30(trinta) 

201120-01 

LUCIANA 
MARIA 
FERREIRA 
OLIVEIRA DE 
SOUZA 

2019 
19/07/2021 

à 
02/08/2021 

26/07/2021 
à 

09/08/2021 
15(quinze) 

203318-01 

MARCOS 
ANTONIO 
RIBEIRO 
PEREIRA 

2021 

12/07/2021 
à 

18/07/2021 
de 

19/07/2021 
à 

02/08/2021 

04/07/2022 
à 

10/07/2022 
de 

12/07/2022 
à 

26/07/2022 

22(vinte e 
dois) 

207870-01 

PATRICIA 
IZABEL 
RODRIGUES 
COSTA DA 
SILVA FREIRE 

2019 
19/07/2021 

à 
02/08/2021 

06/01/2025 
à 

20/01/2025 
15(quinze) 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 384 
 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares da servidora abaixo 
relacionada: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

209959-01 
MARCELLY 
AMARAL 
LIMA 

2021 
02/07/2021 

à 
16/07/2021 

05/07/2021 
27/09/2021 

à 
08/10/2021 

12(doze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

08 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DA APLICAÇÃO DE PENALIDADE À 
EMPRESA SVR TECNOLOGIA LTDA ME 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 109, § 1º da 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
público a Aplicação de Penalidade, conforme 
descrito abaixo: 
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CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONTRATADA: SVR TECNOLOGIA LTDA ME. 
  
OBJETO: Aplicação de Penalidade referente ao 
descumprimento da obrigação, estabelecida no 
item 6 do Termo de Referência nº 058/2018 e 
do item 4 da Ordem de Fornecimento nº 
020/2020, conforme dispõem o item 9, do 
Termo de Referência nº 058/2018. 
 
SANÇÃO APLICADA: SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO 
DE CONTRATAR COM A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES. 
 
VIGÊNCIA: O presente TERMO DE APLICAÇÃO 
DE PENALIDADE entra em vigor na data de sua 
assinatura. 
 
PROCESSO: 201531. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 023/2021  

DISPENSA DE LICITAÇÃO 
 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 023/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: OFFICE MAIS - MÓVEIS PARA 
ESCRITÓRIO LTDA 
 
CNPJ: 32.787.176/0001-21 
 
OBJETO: Aquisição de 23 (vinte e três)  
ventiladores para áreas sem condicionadores de 
ar. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de 
Licitação 
 
Valor: R$ 5.912,94 (cinco mil, novecentos e doze 
reais e noventa e quatro centavos). 
 
PROCESSO: 210744 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
08 de julho de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 09.07.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: História do Samba 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003500320033003A00540052004100, Documento assinado 

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



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 09 de julho de 2021 

01h45 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Defesa do Consumidor 

04h00 Reunião ordinária híbrida Comissão de Assistência Social 

05h45 Reunião ordinária híbrida Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente  

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

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos 
mostrar histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com 
especialistas por que há tanta violência, que políticas públicas são 
feitas para tentar diminuir o sofrimento de tantas famílias, e se existe 
um perfil dos agressores. Vamos apresentar um desse triste quadro 
de criminalidade de gênero no país e falar de algumas iniciativas para 
enfrentar o problema. 

09h00 Reunião extraordinária híbrida Comissão de Educação 

11h10 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Finanças 

12h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

13h30 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio público, 
com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, mais facilidade 
para comercializar alimentos artesanais. No Espírito Santo proposta 
discute desconto de até 75% na tarifa de água. Em Mato Grosso, 
campanha incentiva a doação de medula óssea. E ainda, Congresso 
analisa auxílio-doença para gestantes e a crise nas universidades 
federais.  

14h00 A Grande Reportagem Na Grande Reportagem sobre Violência contra a mulher, vamos 
mostrar histórias de vítimas de violência domiciliar e debater com 
especialistas por que há tanta violência, que políticas públicas são 
feitas para tentar diminuir o sofrimento de tantas famílias, e se existe 
um perfil dos agressores. Vamos apresentar um desse triste quadro 
de criminalidade de gênero no país e falar de algumas iniciativas para 
enfrentar o problema. 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

18h00 Com a Palavra Bruno Lamas  é o entrevistado desta edição do programa Com a 
Palavra. Ele é natural da Serra, tem 44 anos, é formado em 
administração de empresas, com pós-graduação em gestão pública. 
Estreou como parlamentar na Câmara Municipal da Serra, onde foi 
vereador três mandatos. Seu currículo também traz a experiência de 
secretário de estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social. Em seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa, ele 
fala sobre as comissões em que participa e das proposições 
apresentadas, principalmente na área de educação.  

18h30 Dedo de Prosa O feminino e o feminismo estão nas páginas de “Fenda e Vulcão”, 
livro da roteirista e escritora Cora Made. Na obra, a poesia se 
apresenta como um ato político, ferramenta de reflexão e luta 
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19h00 Som da Terra No Som da Terra desta semana você vai conhecer o trabalho da 
cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo em homenagem a 
Clara Nunes. 

19h30 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida argentina, 
uma culinária influenciada por europeus e indígenas, bem rica em 
proteína. Destaque para o famoso churrasco, as empanadas e o doce 
de leite. 

20h00 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio público, 
com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, mais facilidade 
para comercializar alimentos artesanais. No Espírito Santo proposta 
discute desconto de até 75% na tarifa de água. Em Mato Grosso, 
campanha incentiva a doação de medula óssea. E ainda, Congresso 
analisa auxílio-doença para gestantes e a crise nas universidades 
federais.  

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

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o seguinte  tema: A Vida e a Obra de Mário de 
Andrade 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Bruno Lamas  é o entrevistado desta edição do programa Com a 
Palavra. Ele é natural da Serra, tem 44 anos, é formado em 
administração de empresas, com pós-graduação em gestão pública. 
Estreou como parlamentar na Câmara Municipal da Serra, onde foi 
vereador três mandatos. Seu currículo também traz a experiência de 
secretário de estado de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento 
Social. Em seu segundo mandato aqui na Assembleia Legislativa, ele 
fala sobre as comissões em que participa e das proposições 
apresentadas, principalmente na área de educação.  

22h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

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

23h45 Sabores Neste programa Sabores nós vamos falar sobre a comida argentina, 
uma culinária influenciada por europeus e indígenas, bem rica em 
proteína. Destaque para o famoso churrasco, as empanadas e o doce 
de leite. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

• SÁBADO - 10.07.2021 • 
 

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 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência Política no Brasil 
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01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

01h45 Reunião extraordinária híbrida Comissão de Educação 

04h00 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Finanças 

05h00 Audiência pública híbrida  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

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

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de Sexta-Feira 

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

09h00 Reunião extraordinária híbrida  Comissão de Cidadania 

10h50 Reunião ordinária  Comissão Turismo  

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

12h30 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.  

13h00 Dedo De Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de Letras. 
Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição.  

13h30 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa do ES aprova Lei que promove igualdade racial 
na publicidade governamental. Em outros estados, projetos e leis em 
vigor tratam de medidas para prestação de serviços mais seguro em 
residências; teste do bracinho para combater pressão alta em crianças 
e estímulo à doação de sangue. E ainda, Senado aprova lei que traz  
mudanças sobre dupla cidadania. 

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

14h30 Panorama Telejornal de Sexta-Feira 
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15h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Assistência Social 

16h10 Reunião extraordinaria virtual  Comissão de Justiça 

17h25 Reunião ordinária virtual Comissão de Finanças 

18h00 A Grande Reportagem Nesta grande reportagem sobre parto humanizado, vamos abordar a 
violência obstétrica, que muitas mulheres sofrem ou sofreram e a 
humanização do parto como resposta as estas queixas.  A reportagem 
foi dividida em duas partes. Nesta primeira, nós falamos sobre o 
caracteriza a violência obstétrica, e conversamos com algumas 
mulheres que a sofreram. Em toda a reportagem, você vai conhecer a 
história da Ana Paula, da Priscila, da Isadora, da Flavia e da Karol, e 
também ouvir profissionais como a doula Letícia Rios e a médica 
obstetra Maria Angélica Belônia.  

18h30 Dedo de Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de Letras. 
Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição.  

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor, Lucas Moran. 

19h30 Sabores Mais uma série especial do "Sabores dos Imigrantes", desta vez sobre 
comida árabe. Fomos ao restaurante mais tradicional do Espírito 
Santo para mostrar a culinária e um pouco da história da vinda para o 
Brasil desse povo que come muito bem. 

20h00 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa do ES aprova Lei que promove igualdade racial 
na publicidade governamental. Em outros estados, projetos e leis em 
vigor tratam de medidas para prestação de serviços mais seguro em 
residências; teste do bracinho para combater pressão alta em crianças 
e estímulo à doação de sangue. E ainda, Senado aprova lei que traz  
mudanças sobre dupla cidadania. 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Judicialização de Políticas Públicas no 
Brasil 

22h00 Panorama Telejornal de Sexta-Feira 

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

22h45 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.  

23h15 Dedo de Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de Letras. 
Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição.  

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

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
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• DOMINGO - 11.07.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a produção de azeite da Serra da Mantiqueira. Os azeites de 
oliva extra virgem produzidos na região têm se destacado pelo frescor 
e pela qualidade 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

01h45 Reunião extraordinária híbrida  Comissão de Cidadania 

03h35 Reunião ordinária  Comissão Turismo  

04h35 Reunião ordinária virtual Comissão de Assistência Social 

05h45 Reunião extraordinaria virtual  Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a produção de hortaliças nas fazendas verticais e as 
chamadas fábricas de plantas 

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

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. 
Em tempo de crise, empreender acaba sendo questão de 
sobrevivência para alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos 
empreendedores, esta reportagem apresenta os desafios e vantagens 
de ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias de quem 
sonhou iniciar um projeto e de quem teve que empreender por 
necessidade. 

09h00 Sessão Especial Híbrida Prestação de Contas do Governador do ES 

13h30 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio público, 
com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, mais facilidade 
para comercializar alimentos artesanais. No Espírito Santo proposta 
discute desconto de até 75% na tarifa de água. Em Mato Grosso, 
campanha incentiva a doação de medula óssea. E ainda, Congresso 
analisa auxílio-doença para gestantes e a crise nas universidades 
federais.  

14h00 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. 
Em tempo de crise, empreender acaba sendo questão de 
sobrevivência para alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos 
empreendedores, esta reportagem apresenta os desafios e vantagens 
de ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias de quem 
sonhou iniciar um projeto e de quem teve que empreender por 
necessidade. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Meio Ambiente 

17h35 Reunião ordinária virtual Comissão de Cidadania 

18h00 A grande reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. 
Em tempo de crise, empreender acaba sendo questão de 
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sobrevivência para alguns. Além de esclarecer sobre comportamentos 
empreendedores, esta reportagem apresenta os desafios e vantagens 
de ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias de quem 
sonhou iniciar um projeto e de quem teve que empreender por 
necessidade. 

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

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

20h00 Parlamento Brasil Motorista alcoolizado deve pagar por dano ao patrimônio público, 
com nova Lei aprovada no Ceará. Em Santa Catarina, mais facilidade 
para comercializar alimentos artesanais. No Espírito Santo proposta 
discute desconto de até 75% na tarifa de água. Em Mato Grosso, 
campanha incentiva a doação de medula óssea. E ainda, Congresso 
analisa auxílio-doença para gestantes e a crise nas universidades 
federais.  

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

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: entre Demografia e Dntropologia – Povos 
Indígenas no Brasil 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

22h45 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a 
atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos Direitos 
do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de execuções do 
MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos do consumidor, 
da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das relações de consumo 
com o advento do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros 
assuntos. 

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

 

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 

 

SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, 
REALIZADA EM 28 DE JUNHO DE 2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Bom dia! Bom dia a todos, bom dia ao 
público que nos assiste através da TV 
Assembleia, também das redes sociais. Bom dia 
aos deputados Danilo Bahiense e Carlos Von, 
todos os servidores da Casa que estão 
participando neste momento de mais uma 
reunião da Comissão de Defesa do Consumidor. 

 Conforme o art. 75, do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, Resolução n.º 2.700, de 15 de julho de 
2009, os trabalhos das comissões serão iniciados 
com a presença de pelo menos um terço dos 
seus membros, que é o que ocorre no 
momento, nós temos a presença de todos os 
membros da comissão, e as deliberações serão 
tomadas desde que presente a maioria dos 
deputados.  

Desse modo e havendo quorum, eu 
declaro aberta a reunião da Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte.  

Passo, neste momento, para a leitura da 
ata, conforme o art. 75 do Regimento Interno 
desta Casa, Resolução n.º 2.700, de 15 de julho 
de 2009, fica dispensada a leitura da ata da 
última reunião, considerando que a mesma já 
está disponível no site para leitura.  

Em discussão a ata, conforme publicado 
no site da Assembleia. (Pausa) 

Não havendo quem discutir, em votação.  
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Voto pela aprovação, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Danilo.  
Como vota o deputado Carlos Von? 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Pela 
provação, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Von. 
Passo, neste momento, para a leitura 

sumária do Expediente.  
Solicito ao secretário da comissão que 

proceda à leitura do mesmo. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Requerimento de Reclamação da 
senhora Maria Emília Ribeiro Bonfim, 
síndica do Condomínio do Edifício 
Europa Towers, e outros, do bairro 
Itaparica, Vila Velha, que os moradores 
da região vêm sofrendo há vinte anos 
com problemas na rede e vazamentos de 
esgoto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente.  
Vamos deliberar na Ordem do Dia.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Requerimento de Reclamação do 
senhor Franz Rupert Viana Cordeiro, 
coordenador de área da Fames, região 
de Castelândia, Serra, que tem vários 
postes de energia em estado crítico. 
Reclama ainda da quantidade de fios 
pendurados. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente.  
Peço à assessoria da comissão para fazer 

os encaminhamentos junto à concessionária 
EDP. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
E-mail recebido da EDP informando que 
a solicitação de viabilizar iluminação 
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pública por questões de segurança feita 
pela senhora Yasmim Costa, de Solar de 
Anchieta, Serra, não poderá ser atendida 
no momento porque precisa de 
autorização da Prefeitura Municipal da 
Serra, conforme Ofício Sedur DFOP n.º 
165/2011, alegando que a área é 
irregular. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ciente.  
Gostaria que a EDP nos informasse, 

passasse cópia desse processo, desse ofício, 
para que a gente tenha condição de continuar 
acompanhando. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período. 
 
Esse é o Expediente, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok, Tiago.  
Neste momento, eu gostaria de deliberar 

com os demais deputados a participação dos 
seguintes convidados: Maria Emília Ribeiro 
Bonfim, ela é síndica do edifício Condomínio 
Europa, que fica em Praia de Itaparica, Vila 
Velha, que tem um problema sério com a 
questão do esgotamento sanitário daquela 
região; também a Regina Bianca Dolapicola, 
síndica do Edifício Solarium, Praia de Itaparica 
também, Vila Velha, com problema semelhante 
ou o mesmo problema; Clacuis Luis Ferreira 
Elias, síndico do Edifício Walter Moreno, 
também na Praia de Itaparica; José Carlos de 
Assis, presidente da Associação de Moradores 

do Bairro Itaparica; e o Douglas, que eu até 
gostaria que o Tiago Martins e os técnicos da 
comissão, eu vi uma mensagem do Douglas no 
chat de que está com dificuldade de estar 
acompanhando ou ouvindo o conteúdo desta 
reunião. O objetivo é tratar sobre a questão de 
um problema em Praia de Itaparica com relação 
à rede de esgoto.  

E também convidar para que a gente 
possa ouvir o senhor Heverton Oliveira Brandão, 
que é morador de Village do Sol; a Rosangela 
Nunes Loyola, também moradora de Village do 
Sol, no município de Guarapari; e o senhor 
Orlando Sena, da EDP, que irão tratar sobre o 
requerimento de reclamação de problemas com 
a ligação de energia e extensão de rede elétrica 
na região de Village do Sol, em Guarapari. 

Em discussão os convites de todas essas 
pessoas que eu acabei de citar neste momento. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir. 
Em votação.  
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, eu voto pela 
aprovação e gostaria de sugerir ao Douglas, que 
há algum tempo está dizendo que não está 
ouvindo, sugerir ao Douglas que saísse da 
reunião e entrasse novamente, e aí regulariza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Verdade. 
Eu gostaria, neste momento também, de 

estar pegando o voto do amigo Carlos Von, 
sobre o convite das pessoas mencionadas.  

Deputado Von? 
 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

pela aprovação, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Von. 
Neste momento, para que a gente já 

comece os debates do dia de hoje, eu gostaria 
de ouvir a representante do grupo de 
moradores da Praia de Itaparica, a senhora 
Maria Emília Ribeiro Bonfim, síndica do Edifício 
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Condomínio Europa Towers, na Praia de 
Itaparica, em Vila Velha. 

Eu sei, conheço o problema de perto 
daquela região, estive, inclusive, no local 
presente, eu só gostaria de entender se o 
Douglas, que é gerente da PPP, que faz essa 
interlocução com a Vila Velha Ambiental, se o 
Douglas, da Cesan, você está nos ouvindo bem, 
Douglas?  

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Sim, eu saí 

da reunião e voltei e, agora, estou escutando 
bem, deputado. Bom dia a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Bom dia. Muito obrigado.  
Então, Douglas, fica atento aí porque a 

senhora Maria Emília Ribeiro Bonfim, neste 
momento, vai falar um pouco sobre o que tem 
acontecido e os problemas na região de Praia de 
Itaparica, Vila Velha. 

Maria Emília, você está me ouvindo 
bem? (Pausa) 

Está me ouvindo bem, Maria Emília? Liga 
o seu áudio. Nós não estamos te ouvindo. 

 
A SR.ª MARIA EMÍLIA RIBEIRO BONFIM 

– Está me ouvindo agora, deputado? 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Agora, estamos te ouvindo bem. Só não 
estamos conseguindo te ver, mas fique à 
vontade. Pode relatar sobre os problemas que 
vocês têm passado aí na Praia de Itaparica. 
Concedo a palavra a você. 

 
A SR.ª MARIA EMÍLIA RIBEIRO BONFIM 

– Obrigada. Primeiramente, eu quero agradecer 
a todos vocês pela oportunidade de a gente 
estar podendo participar dessa assembleia e 
agradecer aos vizinhos também que se 
empenharam em fazer um manifesto público, a 
assinatura. Colhi várias assinaturas com outros 
condomínios e com moradores e prestadores de 
serviços que fazem parte aqui do dia a dia da 
nossa região. 

O problema já vem se arrastando, pelo 
que eu sei, por uns oito anos. Eu sou moradora 
nova da região, tem apenas dois anos, mas, 

nestes dois anos que eu venho morando aqui, 
eu venho acompanhando de perto os esgotos 
que retornam mesmo em dias normais. Em dias 
ensolarados, a gente passa na calçada e verifica 
que os esgotos retornam e, com isso tudo, 
quando chove, causa um transtorno muito 
grande. E já ocorreu de, infelizmente, devido à 
vazão desse esgoto não comportar o número de 
prédios que hoje tem aqui em torno, com as 
chuvas mais fortes, acabam ocorrendo 
alagamentos que trazem grandes prejuízos 
materiais e financeiros, tanto para os imóveis ao 
redor quanto para o meu imóvel.  

No meu imóvel há nove elevadores e a 
minha garagem fica totalmente inundada, 
impedindo ir e vir, assim como nosso colega, 
Walter Moreno, que, na última chuva forte que 
teve, ele infelizmente perdeu quinze carros, 
devido a toda essa situação, que não dá vazão. A 
rede de esgoto não comporta e não dá vazão à 
saída da água. 
 Posso passar a palavra para a Bianca. 
Não sei se ela já entrou. A Bianca está há mais 
tempo que eu, e ela poderá falar um pouco 
mais, porque ela trata de perto com o Adônis, 
que é um representante da empresa que presta 
serviço aqui no bairro. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bianca, você está na reunião? (Pausa) 
 Deixa-me ver se a Bianca se encontra 
presente. Não tenho visto... Bianca se encontra 
presente, não sei se está nos ouvindo neste 
momento. 
  
 A SR.ª BIANCA DALAPICOLA - Bom dia. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bom dia! 
 
 A SR.ª BIANCA DALAPICOLA - Bom dia!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Vou te passar a palavra, então, para que 
você possa complementar a fala da Maria 
Emília, Bianca. 
 
 A SR.ª BIANCA DALAPICOLA – Então. 
Nós estamos com esse problema já há mais de 
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oito anos na rua, é a Maria de Oliveira Mares 
Guia. Nós estamos com mais prédios. Sempre 
está acontecendo de uma forma muito 
permanente o vazamento da água de esgoto, 
começando sempre ali perto do Stardrink, onde 
tem uma rede ali, e depois vai para o Europa 
Towers, depois continua no nosso. E quando há 
chuva - já temos vários vídeos relatando aí - a 
piscina que se forma, impedindo os moradores 
de saírem do prédio, de entrarem no prédio, 
além da mistura das águas, da pluvial e da rede 
de esgoto. 
 Então, a gente tem esse problema, e ele 
está se intensificando, principalmente, porque 
nós temos outros prédios para serem 
inaugurados. Nós temos a torre que já faz parte 
já há algum tempo. E isso está causando vários 
transtornos aqui para o nosso bairro, porque 
existe a perda de materiais, existe o risco de 
batidas, existe uma série de consequências que 
a gente não tem controle da situação, porque, 
em poucos minutos, a nossa rua fica totalmente 
alagada. 
 E para lembrar que hoje nós temos uma 
taxa alta, que é paga todos os meses, nós temos 
esse risco da mistura das águas, mais a 
segurança que nós não temos em relação a esse 
serviço. O carro da prestadora de serviços vem, 
faz a desobstrução, vai até à rotatória, perto do 
Fasano, mas, se tiver uma chuva mais forte, 
realmente, a coisa não se comporta. 

 
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bianca, obrigado! Muito obrigado pela 
sua fala.  
 Acredito eu que tanto o deputado Von 
quanto o deputado doutor Danilo Bahiense 
conhecem bastante também desse problema ali. 

Gostaria de franquear a palavra aos 
demais deputados sobre esse assunto antes de 
a gente ouvir a Cesan. Ou os deputados 
preferem que a gente ouça a Cesan primeiro? 

 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Eu prefiro ouvir a Cesan 
primeiro, presidente. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok! Então, gostaria neste momento de 
passar a palavra ao Douglas, gerente da PPP. 
 
 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Bom dia aos 
nobres deputados!  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Douglas, só complementando aí, eu 
estive lá no local e realmente é um problema 
grave! Então, é importante uma resposta. 
 Concedo a palavra ao Douglas. 
 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Está certo, 
deputado! Bom dia! Obrigado, mais uma vez, 
pela oportunidade de estar participando das 
reuniões, para atendimento às comunidades! 
Acho que o objetivo da Cesan é este mesmo: 
atender com presteza, com exatidão, da melhor 
forma possível, com qualidade! Então, sempre 
aí, motivado por vocês, logicamente também, 
que têm feito várias abordagens junto à nossa 
gerência. 

Já estivemos lá, no local, deputado, para 
fazer um levantamento topográfico da região, 
porque, o que acontece ali? São duas situações 
que tanto a Bianca quanto a Maria Emília 
expuseram para a gente. Uma é relativa à 
questão do esgotamento sanitário, em que 
realmente tem um problema ali, na rua. Nós 
estamos assumindo que existe, sim, um 
problema de extravasamento fora do normal – 
vamos colocar, dizendo. A gente fez uma busca 
aqui, nos últimos vinte e cinco meses. Está 
dando em média um chamado a cada dois 
meses, um chamado por mês. Então, realmente 
tem um problema um pouquinho mais difícil de 
ser resolvido ali. 

E o outro fato que elas citaram foi com 
relação à chuva, porque a Maria Emília até 
falou, ou a Bianca, que, quando chove, agrava-
se e tudo mais! 

Com relação à chuva e à questão de 
inundação de garagem e tudo e mais, depois a 
gente teria que envolver talvez a prefeitura ou 
fazer um estudo, logicamente junto à prefeitura, 
porque aí seria drenagem de água em chuva – 
não estaria dentro da nossa competência. Mas 
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podemos fazer a interlocução junto à Prefeitura 
da melhor forma possível! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Douglas, desse ponto a gente tem 
ciência; então é mais a questão do esgoto.  

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Do esgoto. 

Então, vamos lá! Nós ficamos lá de fazer um 
levantamento topográfico até no máximo esta 
semana. Então, vamos ter um levantamento 
topográfico na região. Por qual motivo, Douglas, 
vocês estão fazendo esse levantamento 
topográfico? Ali teve um crescimento 
vertiginoso, os prédios muito altos. Então, 
muitas vezes a rede pode estar 
subdimensionada. Então, nós vamos fazer um 
levantamento topográfico; nós vamos conferir o 
dimensionamento das redes no nosso cadastro 
técnico da Cesan; e aí, deputado, a gente tem 
um prazo junto à Vila Velha Ambiental, de até, 
aproximadamente, no dia 16/7, que são umas 
duas semanas para frente, a gente ter esse 
tratamento já feito e ter uma análise desse 
dimensionamento e do projeto, para a gente 
entender o que pode estar acontecendo ali, 
tecnicamente, para, aí sim, a gente propor uma 
solução.  

Se for uma solução de 
dimensionamento, nós vamos ter que, assim 
que a gente tiver o resultado desse estudo, 
propor, por exemplo, substituir a rede em uma 
região ou naquela rua, enfim. Então, isso é uma 
solução que pode vir a ser uma solução, depois 
que a gente fizer esse estudo, ok? Então, nós 
estamos prometendo que, até o dia 16, a gente 
traz para a Comissão de Defesa do Consumidor 
o resultado desse estudo que nós vamos fazer. 
Ok?  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Douglas, eu ouvi, hoje está um 
pouquinho mais difícil para mim, que estou 
tentando fazer no celular, tem hora que dá uma 
travada, mas acho que está todo mundo me 
ouvindo bem. 

Mas bom que você desligou o microfone 
aí, quando os dois falam ao mesmo tempo, o 
microfone ligado dá microfonia. 

Mas Douglas, vamos lá: então a proposta 
é que no dia 16 do mês que vem, é isso? 16/07, 
vocês vão apresentar um estudo preliminar. É 
isso?  
 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA - Nós vamos 
apresentar, deputado, depois do levantamento 
topográfico, de consulta de cadastro técnico das 
(Inaudível) ali, a gente já vai conseguir ter dados 
suficientes para ter um diagnóstico, por que 
está extravasando com uma certa frequência.. 

E aí, assim que a gente tiver essas 
respostas, nós vamos passar para a comissão, e 
logicamente a comissão ou assessoria da 
comissão vai entrar em contato com a Bianca e 
com a Marília, para a gente informar qual 
planejamento para a solução definitiva desse 
problema.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Então, gostaria de propor (Inaudível)  
Eu queria propor o seguinte: o Tiago 

Martins, que é secretário da comissão e está me 
ouvindo neste momento, para que a gente 
marque para a próxima reunião, após o dia 16, 
para que você apresente aqui na comissão esse 
estudo e paralelamente a gente vai precisar 
depois de um cronograma de execução. Porque 
não é somente o estudo. O estudo, claro, é 
importantíssimo, imprescindível para que se 
possa dar o próximo passo, mas é necessário 
também o cronograma de execução desse 
estudo, de execução das atividades, se vai ser 
uma obra maior ou se não vai; se vai precisar de 
um projeto específico, se não vai.  

Então, é importante que a próxima 
reunião - Tiago Martins está me ouvindo - a 
próxima reunião, após o dia 17, a próxima 
reunião da comissão, após o dia 17, cai em qual 
data, Tiago Martins? (Pausa) 

Tiago Martins?  
 
O SR. TIAGO MARTINS - Oi, está me 

ouvindo bem? 
 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) - Sim, Tiago. 
 
O SR. TIAGO MARTINS - 12 de julho. 
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O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Doze de julho? Não! Ele deu prazo no 
dia 16/07! Após o dia 16, qual é a próxima 
reunião da comissão? 

 
A SR.ª BIANCA DALAPICOLA – Vai cair 

numa quinta-feira. 
 
O SR. TIAGO MARTINS - Dia 26, a 

próxima reunião. Aí tem que ver a questão do 
recesso. 

Eu alinho com eles. Pode ficar tranquilo. 
 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA - Só para 

deixar também registrado aqui, Tiago e 
deputados, na reunião do dia 16, desse 
fechamento, vamos cobrar o cronograma de 
execução, ele tendo ou não um projeto 
específico, nós já vamos sair com esse 
cronograma - nosso compromisso: dar solução 
para a questão.  

 
O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – É isso o que realmente a gente precisa, 
Douglas. Então, você já chegou num ponto que 
eu queria chegar.  

Então a primeira reunião após o dia 16, 
para que você apresente esse estudo aqui, o 
Tiago vai ajustar isso contigo e com os 
representantes dos condomínios; e que nessa 
próxima reunião, você consiga apresentar esse 
cronograma de execução para a gente resolver 
o problema.  

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA - Só para 

deixar o último registro, deputado, Vila Velha é 
um município um pouco mais desafiador para o 
esgotamento sanitário, devido a planicidade do 
território municipal da região central da cidade. 
Isso, para o sistema de esgotamento sanitário, 
ele é um pouco mais desafiador, ele dá um 
pouco mais de manutenção, por conta, 
inclusive, dos escoamentos serem muito, como 
diz o outro, uma inclinação muito menor do que 
outros locais. Então, isso é um desafio um 
pouquinho maior.  

E para uma solução totalmente definitiva 
para o município, a gente está contando 
também com a ampliação da estação de 

tratamento de esgoto, a ETE Araçás, que através 
do Banco (Inaudível), nós vamos iniciar essas 
obras a partir ainda de 2021, comecinho de 
2022, com um prazo de três anos para serem 
concluídas. A ETE Araçás (Inaudível) 
quatrocentos litros por segundo e vai atingir 
uma capacidade de tratamento de novecentos 
litros. Ela vai mais do que duplicar.  

Então, muitas vezes uma rede ou outra 
acaba trabalhando afogada, que é um termo 
técnico usado, numa determinada hora do dia 
(Inaudível) utilização, como por exemplo, no 
horário de almoço, no final do dia, quando as 
pessoas chegam em casa para tomar banho. As 
redes ficam muito cheias por conta do alto 
volume de utilização. Com a ampliação da ETE 
Araçás, a gente vai conseguir colocar o 
bombeamento que esgota essas redes 
trabalhando na sua potência total. E vai também 
tirar os problemas técnicos que acontecem, 
muitas vezes não só na Mares Guia, mas em 
outros pontos isolados da cidade. Não são 
muitos, mas acontece.  

Então, deixando mais essa informação 
aqui para você. E dizendo que nós da Cesan 
continuamos à inteira disposição desta 
Comissão que presta um serviço de excelência 
para toda a comunidade.  

Obrigado, deputado. Estamos à 
disposição aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo e deputado Von. 
Gostariam de se pronunciar neste momento? 

Deputado Danilo, com palavra.  
 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Nós conhecemos ali bem a 
realidade, deputado Vandinho, mas gostaria 
também de fazer um outro registro para o 
Douglas.  

Ao longo da avenida Estudante José Júlio 
de Souza, nós também temos passado por uma 
série de problemas aqui. São muitos 
condomínios e muito esgoto vazando aqui na 
Estudante José Júlio, que é exatamente essa 
pista aqui de frente para o mar, aqui na praia de 
Itaparica.  
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Então, se você está, por exemplo, com o 
veículo com o vidro aberto, você corre um 
grande risco de ver o seu veículo ser invadido 
por gotículas ou gotas grandes e até jatos de 
esgoto. E o pessoal que anda de moto, então, 
eles passam uma situação pior ainda, porque 
joga aquele esgoto para cima, em cima deles. 
Então, seria também muito importante dar uma 
observada aqui na avenida Estudante José Júlio 
de Souza.  

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Deputado, 

nós vamos pedir para inserir essa rua também 
no estudo. Como nós vamos fazer um estudo 
um pouco no entorno ali, eu vou verificar 
exatamente onde é essa rua e a proximidade, e 
a gente coloca ela no estudo também. Ok? 

 
A SR.ª MARIA EMÍLIA RIBEIRO BONFIM 

–  É a rua de frente a minha, senhor Douglas. 
 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Obrigado, 

Maria. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Douglas, está ouvindo? 
 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Ouvi sim. É 

no entorno ali, então, com certeza ela já vai 
entrar nesse estudo. Pode deixar registrado isso 
aí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ótimo. Muito bem lembrada a questão 
do deputado Danilo Bahiense, que conhece 
muito a região. Então, é importante esse 
registro.  

Deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, eu tive a oportunidade de morar um 
ano em Itapuã, quase vinte anos atrás, e é fato 
que teve uma explosão imobiliária naquela 
localidade. Então, assim, a rede de esgoto que 
foi planejada para, sei lá, vinte, trinta anos atrás 
já não suporta mais a quantidade de esgoto ali 
da região.  

Além disso também tem a questão do 
fato de Vila Velha ser uma cidade quase que em 

sua totalidade plana, com pouco relevo, o que 
dificulta muito o escoamento do esgoto.  

Mas vamos aguardar os estudos 
preliminares que vão ser apresentados pela 
Cesan.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok, deputado Von. 

Queria, então, agradecer a todos pela 
presença, tanto aos representantes de Vila 
Velha, do bairro Praia de Itaparica... 

O presidente da Associação de 
Moradores, o José Carlos de Assis, se encontra? 
(Pausa)  

Acho que eu não vi aqui o José Carlos. 
Acho que não! (Pausa)  

Não conseguiu entrar. Então, está bom! 
Mas aí, também, todos que conseguiram 

entrar podem socializar essa informação na 
comunidade.  

Nós vamos acompanhar, então, após o 
dia 16, na primeira reunião da comissão, a 
apresentação desse diagnóstico que a Cesan vai 
fazer para que a gente possa ter um cronograma 
efetivo para a solução desse problema. 

Parabenizar os síndicos lá dos 
condomínios pela luta, pelo trabalho, e contem 
com os três parlamentares desta comissão. 

Bom dia a todos e obrigado também.  
É verdade, sabemos do problema, é 

necessário que o problema seja resolvido, mas é 
importante que o Douglas se colocou à 
disposição para ir em busca da solução. Então, 
neste momento, eu gostaria de agradecer à 
Cesan. 

Vamos passar para o próximo ponto. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, pela ordem, por 
favor! Danilo Bahiense. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo! 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Só lembrar, presidente, na 
próxima reunião também, para cobrar do 
Douglas, da Cesan, o problema da Ponta da 
Fruta. Já fizemos a reunião lá, estiveram lá os 
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representantes da Cesan e ficaram de dar uma 
resposta na próxima reunião. Vamos deixar para 
a outra, então, porque, na outra, ele já deve ter 
alguma solução para o problema da Ponta da 
Fruta. Problema de esgoto também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Douglas, eu acho importante você já 
dar o relato do caso de Ponta da Fruta. Com a 
palavra. 
 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Eu vou 
passar para a gerência responsável por essa 
parte, porque parte de Ponta da Fruta ainda não 
está com a PPP, uma vez que são obras de 
obrigação da Cesan entregar à PPP. Mas, aí, eu 
já comunico com a gerência responsável e com 
a Diretoria de Engenharia, que é o doutor Pablo, 
e aviso a ele que, no próximo dia 26, já é para 
trazer também respostas complementares e 
solução com referência à Ponta da Fruta, ok?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok! 
Douglas, foi você que participou da 

reunião sobre Ponta da Fruta aqui ou foi outro 
membro da Cesan? Eu não lembro. 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Deve ter 

sido o Daniel Caulyt. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ah, foi o Daniel, doutor Danilo 
Bahiense.  

Então, o Tiago Martins está na comissão. 
Favor fazer essa interlocução com o Daniel a 
respeito de Ponta da Fruta, ok?!  

 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Sim! 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Tiago Martins, você está ouvindo? 

 
O SR. TIAGO MARTINS – Estou ouvindo 

bem! Foi o Daniel mesmo. A gente vai alinhar 
para que ele participe da próxima reunião para 
dar esse feedback também de Ponta da Fruta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Então, tanto Ponta da Fruta como 

Praia de Itaparica ficam com soluções para 
serem apresentadas pela Cesan desses dois 
casos nas próximas reuniões. 

Neste momento, eu gostaria de saber se 
o... Eu vi o Heverton e não sei se a Rosangela, se 
eles estão on-line na nossa reunião. 

Queria agradecer também ao doutor 
Eduardo Passamani, que é nosso delegado da 
Delegacia de Defesa do Consumidor. 

 
O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 

Heverton está presente. Estou na reunião, hein! 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, está bom!  
Heverton, neste momento, nós vamos 

tratar sobre um requerimento que você fez a 
esta comissão sobre a questão de ligação de 
energia e extensão de rede elétrica na região do 
Village do Sol. Você já relatou isso para mim, 
pessoalmente. É uma região que tanto o 
deputado Carlos Von como o deputado Danilo 
Bahiense conhecem muito, mas é importante 
que o senhor Orlando Sena, da EDP... Ele está 
presente.  

Orlando, está me ouvindo bem? 
 
 O SR. ORLANDO SENA CAMPO – Em alto 
e bom som. Bom dia a todos! Bom dia, 
deputado Vandinho, por meio do qual saúdo os 
demais deputados desta comissão. 
 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Obrigado! 

Então, neste momento, vamos ouvir o 
senhor Heverton, para que ele possa estar 
relatando o problema que ele está passando na 
região do Village do Sol e tem a ver com a EDP. 
 Orlando, com a palavra e explique um 
pouco do que você tem passado e qual o desejo 
da comunidade. 
 

O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 
Está me ouvindo bem, deputado? (Pausa) 

Primeiramente, bom dia a todos! 
Deputado Vandinho Leite, deputado Danilo 
Bahiense, Carlos Von, que é grande conhecedor 
da nossa área, senhor Orlando Sena, da EDP, em 
uma reunião que foi solicitada, nós estamos 
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almejando, há muitos anos, as ligações de 
energia lá do bairro Village do Sol.  

Eu sou síndico do Condomínio Mata do 
Atlântico e nós não estamos conseguindo fazer 
as ligações de energia lá.  

Parece-me que a EDP está sem um 
pouquinho de critério nas ligações. Só vamos 
dar um exemplo: a casa n.º 10 pede energia, daí 
a dois dias vem uma negativa da EDP. Aí a casa 
de n.º 12 solicita a energia, a EDP vai lá e liga. Eu 
gostaria de entender qual o critério, porque, na 
reunião que nós tivemos, eu encaminhei para o 
Tiago Martins o motivo da negativa da EDP. 

Eu estou falando mais, agora, em nome 
do condomínio, mas isso é rotineiro também. 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Heverton, acho que é importante você 
passar nesta reunião quais são os motivos, tanto 
quando nega, tanto quando aprova para que a 
gente possa ter ciência. 

 
O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 

Quando nega, vem uma negativa da EDP falando 
que é área embargada pelo Iema. Esse é o 
motivo que vem falando. 

Quando liga, não vem falando nada. 
Quando solicita, eles vão lá e ligam. Com um, 
dois dias já estão ligando a energia. Isso é em 
vários imóveis, deputado, que está acontecendo 
isso. 

Lá dentro, é um condomínio que a gente 
está acabando de legalizar todo o condomínio e 
a gente gostaria não de ficar furtando a energia 
da EDP, a gente gostaria de estar pagando, 
porque acaba, a gente... O meu caso, que tenho 
uma energia legalizada, bonitinha, estou 
pagando pelos outros que estão usando a 
energia da EDP. 

É essa a reclamação que a gente ouve, 
direto, dos nossos condôminos, deputado! 

 
O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 

PSDB) – Orlando, esse é um caso complexo, 
porque, às vezes, são casas vizinhas. Às vezes 
não. Muitas das vezes são casas vizinhas... 

 
O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 

São vizinhas. 

O SR. PRESIDENTE − (VANDINHO LEITE − 
PSDB) – Em que umas são ligadas e outras não, 
com esse argumento do meio ambiente, mas é 
um condomínio já estabelecido. 

Neste momento, até gostaria de ouvir o 
deputado Carlos Von. Ele conhece bastante da 
região, mas eu acho que é isso. Já é um 
condomínio estabelecido, não tem problema 
ambiental ali mais. No meu entender, é a 
solução. Tem alguma burocracia aí que não está 
muito clara e fica, na verdade, de difícil defesa 
pelo fato de que vizinhos têm situações 
distintas, tratamentos distintos por parte da 
EDP, que tem se colocado à disposição, e tenho 
certeza que vai buscar resolver essa solução. 

Mas eu gostaria de ouvir o Von também 
– o Von conhece muito da região – para que ele 
possa falar sobre essa matéria. 

 
O SR. CARLOS VON − (AVANTE) – 

Obrigado, presidente! 
Mandar um abraço para o Orlando. 

Conheço bem a região, inclusive o condomínio 
dele, o Mata do Atlântico. É um condomínio 
muito bem estruturado na Rodovia do Sol. 

Já estive em várias reuniões, senhor 
presidente, na região do Village, do entorno, e é 
um problema crônico. É uma reivindicação de 
vários anos já daquela população. 

Nós já fizemos vários requerimentos à 
Escelsa e a justificativa é exatamente essa aí que 
o senhor Orlando apresentou: fala que tem uma 
determinação na Justiça, joga a culpa pra cima 
do Iema e nunca se chega a uma resolução ali.  

Então, assim, são pessoas vivendo, 
alguns já estabilizados lá com energia, como o 
Orlando bem colocou aí, sem nenhum critério. 
Liga para alguns, para outros não. Então, vi 
pessoas realmente em situação muito precária 
lá, às vezes dependendo na energia do vizinho 
ou fazendo gato. Então, é importante que a 
gente aproveite esta comissão, na liderança do 
nosso presidente Vandinho Leite, para que a 
gente consiga realmente levar uma solução para 
aquela região que tanto precisa. 
 E a gente acredita que agora, o 
presidente Vandinho Leite, que é uma pessoa 
muito aguerrida, que tem resolvido diversos 
problemas nesse sentido no nosso estado, que 
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possa realmente ajudar aquele comunidade, 
juntamente comigo, me coloco à disposição 
para dar uma resolução naquele problema.  

Obrigado, presidente! E um abraço aí 
para o Orlando. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Von, inclusive tem outro 
ponto de lá que chegou ao nosso conhecimento, 
que é a questão da água. Apesar de a ARSP ser a 
reguladora de serviços públicos do nosso 
estado, de termos sim uma responsabilidade de 
concessão para a Cesan, nós temos um 
problema ali que é uma concessão de água - 
nem sei se é esse o nome que se dá - de uma 
empresa terceirizada que tem diversos 
problemas ali na região.  
 Então, tem outro item também que eu 
gostaria de propor aos demais deputados, para 
a gente fazer uma representação junto a ARSP, 
porque naquele caso específico é necessário 
resolver o problema de água e esgoto com a 
Cesan. E, além desse problema de água, nós 
temos esse problema de água e esgoto em 
Village do Sol. Não é isso, Von? 

 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – É, 
exatamente. Lá é uma empresa que tem essa 
concessão aí, e os moradores reclamam muito, 
inclusive da qualidade da água, do valor que é 
cobrado sem nenhum critério, sem nenhuma 
fiscalização. Então, seria algo também, mais 
uma pendência aí para a gente resolver naquela 
região. Seria muito interessante entrar em 
contato com a ARSP, para que a gente possa 
resolver essa situação também. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu pedi já ao secretário da comissão, 
Tiago Martins, para marcar uma reunião, pode 
ser virtual ou presencial, de acordo com a 
assessoria dos deputados, o que eles acharem 
melhor, com a ARSP, para a gente tratar 
também. Eu sei que nós já enviamos ofício, mas 
é necessária aí essa conversa para que se 
busque o entendimento. Aquela região, no meu 
entender, está ilegal com uma água e um esgoto 
do jeito que estão hoje. Ok? 

 Mas voltando aqui para a questão da 
energia, deputado Danilo. Quer falar algo sobre, 
deputado Danilo? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, acho que já foi 
muito bem encaminhado por V. Ex.ª e pelo 
deputado Carlos Von. Nós conhecemos o 
condomínio ali, e realmente um condomínio 
muito bem estruturado, e essas pessoas que ali 
residem precisam de um tratamento, pelo 
menos, isonômico. Não é? Então, eu acho que 
está muito bem encaminhado. Vamos ouvir 
agora, se V. Ex.ª permitir, o Orlando Sena. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Obrigado, deputado Danilo! 

Orlando, está nos ouvindo? 
 
 O SR. ORLANDO SENA CAMPO – Em alto 
e bom som, deputado Vandinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, Orlando, essa é a questão que 
nos trouxe aí o nosso querido Heverton, lá de 
Village do Sol, em que nós estamos buscando da 
EDP, neste momento, um tratamento, como 
disse o Delegado Danilo Bahiense, isonômico. E 
aí gostaria de ouvir aí a EDP, nesse sentido, para 
a gente tentar resolver esse conflito.  

Gostaria de agradecer pela presença, ele 
sempre participa conosco, e gostaria de passar a 
palavra ao Orlando, da EDP.  

 
 O SR. ORLANDO SENA CAMPO – 
Obrigado, deputado! 

Bom, como foi inteirado aí pelo 
Heverton, o local trata-se de uma Apa, uma 
Área de Preservação Ambiental. Logo, para toda 
ligação ou extensão de rede que a EDP queira 
fazer, a pedido do cliente, na localidade, torna-
se necessária a autorização do órgão ambiental 
competente. E, desde 2018, nós não estamos 
tendo autorização positiva do órgão ambiental 
para fazer essas ligações ou extensões de rede.  

Reiteramos que a intenção da EDP é 
distribuir energia, essa é a necessidade, é o que 
a gente quer, mas, neste momento, nós não 
estamos tendo, do órgão ambiental, um retorno 
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positivo, e assim que tivermos, imediatamente 
nós faremos as devidas ligações e extensão de 
rede. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Orlando, é o Iema?  
 
 O SR. ORLANDO SENA CAMPO - É o 
Iema. É o Iema.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – O Tiago Martins né? Oi? 
 
  O SR. ORLANDO SENA CAMPO - O que 
pode estar ocorrendo, como eu disse, a partir 
de 2018 nós não estamos tendo mais um 
retorno positivo, então por isso que você tem 
ligações lá existentes e outras não. Pode ser uns 
dos motivos, acreditamos. E, também, por força 
de liminar, deputado. Se há uma liminar de um 
cliente solicitando a ligação, cabe à EDP acatá-
la.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Eu queria, inclusive, eu queria propor 
dois caminhos aqui. Ok! 
  Tiago Martins tá me ouvindo bem?  
 
 O SR. TIAGO MARTINS – Alto e claro. 
 
  O SR. PRESIDENTE - (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Tiago, eu acho que nesse caso, 
deputado Von e deputado Danilo, acho que 
pode ser o primeiro caso de uma ação civil 
pública da Comissão de Defesa do Consumidor. 
Ok? A gente pode entrar com ação civil pública, 
pedindo a autorização, porque em outros casos, 
aqui na Grande Vitória, realmente decisões 
judiciais acabam, na grande maioria das vezes, 
autorizando aí a EDP, ou, no caso, o cliente, faz 
uma busca à justiça e acaba aí a EDP sendo 
obrigada a estar instalando a energia. 
 Então, eu queria dois pontos aí, antes de 
ouvir o Heverton sobre esses pontos que a EDP 
colocou. A gente fazer uma ação civil pública, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, nós temos 
toda a prerrogativa jurídica nesse sentido, 
pedindo que seja autorizada para todos os 
moradores da região. E o segundo ponto, que 

paralelamente a gente pode fazer, é uma 
reunião com o Iema dizendo que não faz muito 
sentido eles estarem negando neste momento. 
 Agora, antes até de a gente deliberar 
sobre esses dois assuntos, que acho eu que a 
gente pode encontrar a solução para esses 
casos, eu gostaria de ouvir o Heverton. 
 Heverton, essa questão de 2018, esse 
lastro temporal, ele faz sentido? 
 
 O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO - 
Deputado, senhor Orlando Sena, depois de 2018 
já foram ligados diversas energias lá dentro do 
condomínio. Algumas foram ligadas na justiça e 
outras não. Somente na base do requerimento, 
e, daí a pouquinho, a Escelsa vai lá e liga. E, às 
vezes, a distância de uma casa para outra, que 
liga e que não desliga, é de dez metros, vinte 
metros, trinta metros. A gente não consegue 
entender o critério. Só frisando sempre o que a 
gente está falando: os nossos moradores, os 
nossos condôminos, eles querem pagar energia. 
Agora, é o seguinte, entra nessa situação de não 
conseguir ligar, por isso que a pessoa força o 
gato, e nós somos contra isso ali no condomínio. 
Eu bato contra isso. Eu já me coloquei à 
disposição. Na hora que isso aí regularizar, eu 
sou o primeiro a denunciar os gatos, porque a 
gente quer que as pessoas tenham a sua energia 
legalizada.  
 Igualzinho o deputado Vandinho já falou 
sobre a parte do esgoto, deputado. Nós também 
queremos isso aí, querendo que a coisa 
funcione lá dentro do bairro. Lá é um bairro 
grande. O deputado Von é grande conhecedor 
daquela área nossa ali, sabe o que nós estamos 
pedindo. A nossa área do condomínio não tem 
um metro, um litro de área de alagados. Lá é 
todo seco o nosso condomínio. 
 Aí, ao mesmo tempo, a Escelsa vai lá 
para dentro do bairro, às vezes liga alguns 
pontos de Escelsa, de luz lá para os moradores 
de dentro do bairro, dentro d'água, o padrão 
afixado num poste de madeira de eucalipto 
tratado. Lá está tudo super-regularizado, os 
padrões todos bonitinhos, de acordo com o que 
a Escelsa pede.  
  Esse aí é o nosso questionamento, 
deputados! Porque nós queremos pagar! Só 
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para o senhor ter uma ideia, vou te dar uma 
ideia, de uma situação nossa. Nosso condomínio 
é antigo, nós estamos legalizando ele. A nossa 
energia lá é a primeira energia do condomínio. 
Para eu conseguir botar umas lâmpadas a mais 
para funcionar lá, deputado, eu não posso ligar 
uma sauna porque derruba a energia todinha da 
nossa sede.  

Tive que desativar uma sauna, onde as 
pessoas usavam, para poder usar outros pontos, 
que são o quê? Bomba de irrigação, que a gente 
usa para irrigar o campo, para irrigar nossa área 
social... Quando liga outras coisas, a sauna não 
pode ser ligada. E se liga a sauna, não pode ligar 
outras coisas. Acho isso muito vergonhoso, 
deputado. O que a gente quer é somente 
regularizar; a gente quer isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Heverton, você tem como passar para 
comissão esses casos de pessoas que 
conseguiram ligar sem a parte judicial? 
 Seu áudio está desligado. 
 

O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 
Olha só, deputado, quando a ligação é feita sem 
ser na Justiça ou quando é feita sem ter a 
negativa, não tenho esse acesso. Sou vou dar 
um exemplo, temos mais sete casos que vão ser 
julgados na Justiça, já está na Justiça. Um 
exemplo: se eu for lá hoje, deputado, e pedir a 
energia, e a Escelsa ligar para mim amanhã, não 
tenho documento nenhum; só tenho 
documento quando tem a negativa, entendeu? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Entendi. Mas você tem os casos aí, você 
sabe quem são as pessoas que conseguiram só 
com o requerimento? 

 
O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 

Tenho, deputado. Tenho, sim. Tenho, sim, 
porque o meu caso foi um. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – O seu caso foi um? 
 
O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 

O meu caso foi um, porque quando liguei, ligou 

na hora, sem problema nenhum, sem influência, 
sem nada. Nós temos outros casos lá, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E o seu caso foi antes de 2018, ou 
depois? 

 
O SR. HEVERTON OLIVEIRA BRANDÃO – 

O meu caso foi antes de 2018, deputado; foi 
antes. O meu caso, se não me engano, foi em 
2013, 2014, se não estou enganado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Tá bom. 
Orlando, nesse ponto aí, já penso aqui, 

tanto na interlocução com o Iema e também a 
gente entrar com Ação Civil Pública para 
autorizar judicialmente. Mas, esses pontos que 
o Heverton coloca, de que alguns estão sendo 
atendidos e outros não, mesmo após 2018, fica 
estranho, não? Por que você acha que isso 
aconteceu? 

 

O SR. ORLANDO SENA CAMPO – 
Deputado, acatamos aí, acolhemos essa 
informação, mas não temos este dado, no 
momento, de atendimento sem a liminar junto à 
Justiça, tá deputado? Acatamos e procuraremos 
identificar esses casos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok, mas como nosso objetivo aqui é 
resolver o problema, gostaria de, neste 
momento, colocar em discussão a montagem da 
Ação Civil Pública, com os deputados Danilo e 
Von, para que a gente possa fazer uma Ação 
Civil Pública, da Comissão de Defesa do 
Consumidor, para autorizar o condomínio como 
um todo. 

Em discussão. (Pausa) 
Em votação a Ação Civil Pública da 

Comissão de Defesa do Consumidor. 
Como vota o deputado Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Parabenizar pela ação, presidente. Voto pela 
aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Carlos Von. 
Estamos juntos. 
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Deputado Danilo Bahiense, como vota? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Acompanho V. Ex.ª, 
parabenizando-o pela iniciativa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, aprovado pela unanimidade.  

Pedir ao Tiago Martins que converse 
comigo hoje. Já vamos colocar a assessoria 
jurídica para que a gente possa montar essa 
peça jurídica e dar entrada, se possível, essa 
semana ainda, na Justiça. E, também, uma 
reunião com o Iema. Vamos trabalhar as duas 
coisas simultaneamente. E Orlando fica de nos 
dar uma resposta sobre essa questão de alguns 
moradores estarem conseguindo e outros não. 
Ok, Orlando? 
 

 O SR. ORLANDO SENA CAMPO – Ok, 
deputado. Também ficamos à disposição para 
comparecer a essa reunião do Iema. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 

Tiago, nessa reunião do Iema é 
importante colocar a EDP, ok? 

 

O SR. TIAGO MARTINS – Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, os deputados, a EDP e o 
Heverton representando o condomínio, ok?  

Mais alguma sugestão sobre esse caso 
ou finalizamos? (Pausa) 

Então, ok, finalizamos esse caso. 
Neste momento já temos uma hora de 

reunião. As nossas reuniões são extremamente 
práticas e objetivas. 

Gostaria, desde já, de abrir e franquear a 
palavra aos demais deputados se os mesmo 
tiverem algum outro processo que chegou ao 
gabinete deles ou chegou até eles e que a gente 
precise tratar nas próximas reuniões, ou para 
considerações finais.  

Concedo a palavra ao deputado Danilo 
Bahiense.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, só gostaria de 
agradecer a todos os participantes dessa 

reunião, agradecer à Cesan, agradecer ao 
Heverton, à Rosângela, a todos que 
comparecem, e dizer que estaremos e estamos 
sempre aqui à disposição. E parabenizar V. Ex.ª 
por essa posição dinâmica à frente desta 
Comissão, que é muito importante e ajuda 
muitas pessoas do nosso estado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Danilo, bom dia para você! Boa 
semana, para todos nós, de trabalho.  

Deputado Carlos Von com a palavra.  
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Senhor presidente, não sei se o meu sinal está 
muito bom, mas (Inaudível) E te parabenizar 
pela forma como vem conduzindo a nossa 
comissão, presidente.  

Forte abraço a você e a todos que 
participam da comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Carlos Von. Em 
algum momento falhou um pouquinho, mas 
depois conseguimos entender bem. 

Von e Danilo, esta comissão sempre tem 
a presença total dos membros, todo mundo 
participando ativamente. É um trabalho em 
equipe. O nosso objetivo é defender o 
consumidor e defender a sociedade capixaba.  

Gostaria, também, de agradecer a todos 
que se fizeram presentes neste momento, tanto 
da Praia de Itaparica, quanto do Village do Sol. 
Agradecer à Maria Emília; à Regina; ao José; 
Claucis, que não pode participar; ao presidente 
da comunidade também, o Douglas. Tratamos 
sobre a questão da Praia de Itaparica! E também 
agradecer ao Heverton; à Rosângela, mesmo na 
sua ausência, não conseguiu entrar; e ao 
Orlando da EDP.  

Nosso objetivo aqui é sempre buscar as 
soluções e resolver os conflitos, sempre 
prensando na defesa do consumidor. Esse é o 
foco desta comissão e dos três parlamentares 
que aqui estão. Nosso objetivo também é 
sempre trabalhar de forma clara e objetiva, por 
isso nossas reuniões duram no máximo 1h, 
1h15min.  
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Desejo uma boa semana para todo 
mundo. Contem conosco. Esse é o nosso papel.  

Hoje fiz a reunião do celular, mas acho 
que funcionou bem no final.  

Que Deus abençoe a todos. 
Agradeço muito também a todos os 

servidores da Assembleia, que nos ajudaram 
durante o transcorrer desta comissão.  

Declaro encerrados os trabalhos e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, ordinária, virtual, no dia 12 de julho, às 
11h.  

Bom dia! Que Deus abençoe a todos e 
boa semana!  
 

  (Está encerrada a reunião) 
 
 

 

DÉCIMA PRIMEIRA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, REALIZADA 
EM 28 DE JUNHO DE 2021.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Cumprimento todos os colegas, cumprimento 
todos os servidores, cumprimento toda a 
população capixaba. 
 Invocando a proteção de Deus, eu 
declaro abertos os trabalhos da décima primeira 
reunião ordinária, da terceira sessão legislativa 
ordinária, da décima nona legislatura. 
 Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos e peço a nossa secretária que faça 
a leitura das atas. 
 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima reunião 
ordinária virtual, realizada em 31 
de maio de 2021; da terceira 
reunião extraordinária virtual, 
realizada em 21 de junho de 
2021; e da quarta reunião 
extraordinária virtual, realizada 
em 22 de junho de 2021) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Pronto, Rosa, as duas? 

 A SR.ª SECRETÁRIA – (ROSA EPONINA 
SALVADOR MORAES) - Não, só mais um 
pedacinho. 
  
  (Continua a leitura da ata) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado, Rosa. 
 Coloco as atas em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Aprovando a ata. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Dary Pagung? (Pausa)  
 Deputado Emílio Mameri?  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos votou pela 
aprovação. 
 Eu acompanho. 
 Nós não estamos conseguindo contato 
do José Esmeraldo, mas ele está presente na 
sala. 
 Declaro aprovadas as atas como lidas. 
 Solicito a nossa secretária que proceda à 
leitura do Expediente. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício GDDP N.º 23/2021 - Deputado 
Dary Pagung, no uso de suas 
prerrogativas constitucionais e 
regimentais, informa a V. Ex.ª que, por 
motivo de cumprimento de agenda 
parlamentar externa, em 24/05/21, não 
foi possível comparecer na reunião 
ordinária realizada por esta comissão. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
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Ofício/Sefaz/GABSEC N.º 198/2021 - 
Secretário de Estado da Fazenda - 
Rogelio Pegorreti Caetano Amorim - 
Encaminhar a V. Ex.ª cópia do relatório 
de gestão fiscal referente ao 1.º 
quadrimestre de 2021, publicado no 
Diário Oficial do Estado do Espírito Santo, 
nesta data, elaborado com base no art. 
54 da Lei Complementar n.º 101/2000. 

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

CI GDMS/N.º 07/2021 - O deputado 
Marcelo Santos, com assento nesta Casa 
de Leis, vem, por meio deste, justificar 
sua ausência na reunião ordinária desta 
comissão, no dia 17 de maio de 2021. 

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

CI GDMS/N.º 08/2021 - O deputado 
Marcelo Santos, com assento nesta Casa 
de Leis, vem, por meio deste, justificar 
sua ausência na reunião ordinária desta 
comissão, no dia 31 de maio de 2021. 

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

Ofício Ales n.º 10/2021 - referente 
Ofício n.º 2487/2021-1, do Tribunal de 
Contas. Prestação de Contas Mensal - 
Maio de 2021. 

 

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

 A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício Ales n.º 09/2021 - referente ao 
OF/Sefaz/GABSEC N.º 221/2021, do 
secretário de Estado da Fazenda, 

encaminhando em anexo os extratos do 
1.º Termo Aditivo ao Termo de Acordo 
Invest - ES n.º 22/2021 que relaciona. 

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

Ofício Ales n.º 10/2021 - referente ao 
OF/Sefaz/GABSEC N.º 220/2021, do 
secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando em anexo os extratos do 
1.º Termo Aditivo ao Termo de Acordo 
Invest - ES n.º 21/2021, que relaciona. 

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

Ofício Ales n.º 11/2021 - referente ao 
OF/Sefaz GABSEC N.º 217/2021, do 
secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando em anexo os extratos do 
1.º Termo Aditivo ao Termo de Acordo 
Invest - ES n.º 20/2021, que relaciona. 

 

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

Oficio Ales nº 12/2021 – 
Referente OF/Sefaz/GABSEC n.º 
226/2021 do Secretário de Estado da 
Fazenda, encaminhando em anexo os 
extratos do 1.º Termo Aditivo ao Termo 
de Acordo Invest-ES,  n.º 144/2008, que 
relaciona. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS e 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES DEPUTADOS:  
 
 Projeto de Lei n.º 914/2019. 
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 Autor: Deputado Vandinho Leite. 
  
 Projeto de Lei n.º 596/2019. 
 Autor: Deputado Doutor Hércules. 
  
 Projeto de Lei n.º 834/2019. 
 Autor: Deputado Fabrício Gandini. 
 
  Projeto de Lei n.º 1031/2019. 
 Autor: Deputado Doutor Hércules. 
  
 Projeto de Lei n.º 940/2019. 
 Autor: Deputado Doutor Hércules. 
  
  Projeto de Lei n.º 346/2020. 
 Autor: Deputado Doutor Hércules. 
  
 Projeto de Lei n.º 366/2020. 
 Autor: Deputado Torino Marques. 
  
  Projeto de Lei n.º 1019/2019. 
 Autor: Deputado Rafael Favatto. 
  
  Projeto de Lei n.º 259/2019. 
 Autora: Deputada Janete de Sá. 
  
  Projeto de Lei n.º 766/2019. 
 Autor: Deputado Carlos Von. 
  
  Projeto de Lei n.º 83/2019. 
 Autor: Deputado Euclério Sampaio. 
  
 Projeto de Lei n.º 7/2019. 
 Autora: Deputada Janete de Sá. 
  
 Projeto de Lei n.º 119/2019. 
 Autor: Deputado Carlos Von. 
 
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período.  
  
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Passamos, então, para Ordem do Dia.  
 Agradecido à assessora Rosa. Na Ordem 
do Dia temos três projetos: um de autoria do 
deputado Hércules da Silveira, com a relatoria 

do deputado Dary Pagung; outro com autoria do 
deputado Carlos Von, com relatoria do 
deputado Marcos Madureira; e um terceiro da 
deputada Raquel Lessa, com relatoria do 
deputado Marcos Madureira. 
 Eu passo a palavra para o deputado Dary 
Pagung, para relatar o projeto de autoria do 
deputado Doutor Hércules.  
 Com a palavra o deputado Dary Pagung.  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Primeiro, 
presidente, deputado Freitas, eu quero 
cumprimentar V. Ex.ª, cumprimentando todos 
os deputados e deputadas, cumprimentando os 
funcionários da Assembleia e também da 
Comissão de Finanças, e também cumprimentar 
todos que nos acompanham pela TV Assembleia 
e pelas redes sociais.  

Então, passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
09/2019, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, que impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos, agentes políticos, que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão, previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, Lei n.º 13.146/2015. 

Analisando a Lei n.º 13.146, fica evidente 
que o legislador impõe sanções para o não 
cumprimento das exigências de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação. Ocorre 
que entre as sanções impostas na legislação 
federal, o legislador não incluiu a rejeição de 
contas dos gestores públicos e agentes políticos. 
E, assim, constituindo ato de improbidade 
administrativa, que atenta contra os princípios 
da administração pública, a omissão de deixar 
de cumprir a exigência de requisitos de 
acessibilidade, previstos na legislação. 

Assim, conforme dispõe a Lei Federal n.º 
13.146/2015, em seu art. 103, e a Lei Federal n.º 
8.429/2015, em seu inciso IX, art. 11, a sanção 
devida aos agentes políticos, ao deixarem de 
cumprir as exigências de requisitos de 
acessibilidade previstos na legislação, será 
constituído ato de improbidade administrativa, 
não cabendo a rejeição de contas. 
 Então, pelas considerações acima 
citadas, o meu parecer na Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas é pela rejeição do 
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Projeto de Lei n.º 09/2019, de autoria do 
deputado Doutor Hércules. 
 Esse é o meu parecer, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito bem. Eu vou colocar em discussão o 
parecer do deputado Dary Pagung. 
 Muito bem-vindo, deputado Adilson 
Espindula. 

Está em discussão. (Pausa) 
Algum deputado chamou? 
Eu, particularmente, cumprimento o 

deputado Dary Pagung pelo relatório, muito 
bem elaborado, bem fundamentado. Eu 
também acho um pouco excessiva a exigência 
estabelecida no projeto de lei de iniciativa do 
deputado Doutor Hércules. É legítimo. Eu penso 
que a gente precisa avançar com a legislação 
cada vez mais em sintonia com a sociedade 
como um todo, penso que precisamos, e 
precisamos muito sugerir que todo órgão 
público, todo, não somente os Executivos e os 
Legislativos, mas todos os órgãos e todas as 
instituições possam passar por reformas, 
ampliações e promover a acessibilidade. Mas eu 
penso que é extremamente rigoroso, até com 
excesso, punir o gestor até com a rejeição das 
contas, trazendo uma penalização muito grande 
em função de não ter conseguido, em alguma 
ocasião, colocar a acessibilidade nos Poderes, 
nos órgãos e instituições. 

Então, eu parabenizo o deputado Dary 
Pagung pela elaboração do parecer. Essa é a 
minha discussão.  

E continua franqueada a discussão aos 
nobres colegas. (Pausa) 

Não havendo mais quem queira discutir, 
eu coloco o parecer em votação. 

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Eu voto com o relator. 

 

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

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho o relator, senhor presidente. 

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

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

Não escuto o deputado Marcelo Santos, 
vamos aguardar o voto dele. 

Como vota o deputado Emílio Mameri?  
 
A SR.ª SECRETÁRIA – (ROSA EPONINA 

SALVADOR MORAES) – Ele se manifestou, 
deputado. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

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

Muito obrigado ao deputado Emílio.  
Cumprimento, dou boas-vidas e colho o 

voto do deputado Dr. Rafael Favatto. Como 
vota? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Freitas. Voto 
como V. Ex.ª, com o relatório do deputado Dary 
Pagung. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, deputado Rafael. 
Deputado José Esmeraldo, presente. 

Como vota? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos?  
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (ROSA EPONINA 
SALVADOR MORAES) – Apareceu escrito aqui 
que ele está com o relator. Agora... 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Não por isso. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Já 

temos voto suficiente para a aprovação do 
relatório.  

Não ouvindo os colegas presentes nesta 
sala on-line, declaro o projeto rejeitado na 
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Comissão de Finanças, e passamos a palavra 
para o deputado Marcos Madureira para relatar 
o Projeto n.º 860/2019. 

Com a palavra, deputado Marcos 
Madureira. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Descrito o objeto da proposição, 
cumpre ressaltar que o parecer desta douta 
comissão se cinge à análise de mérito, quanto 
ao aspecto econômico e financeiro das 
proposições que concorram diretamente para 
aumentar ou diminuir a despesa, assim como a 
receita pública, em conformidade com o art. 42, 
incisos V e XIX, do Regimento Interno, estando 
prejudicada qualquer análise sob o ponto de 
vista diverso, que compete, regimentalmente, 
às demais comissões permanentes. 

Assim, quanto ao aspecto econômico e 
financeiro, verifica-se que a proposição se 
afigura como de interesse público, pois não 
concorre diretamente para aumentar ou 
diminuir a despesa, assim como a receita 
pública, a par do seu alcance social, 
entrementes por resguardar a preservação do 
patrimônio intangível do Estado – a moqueca 
capixaba –, reconhecido através da Lei Estadual 
n.º 10.463/2015, a fim de que a cultura 
gastronômica singular espírito-santense seja 
preservada, de acordo com a justificativa 
apresentada abaixo. 

Assim sendo, a Comissão de Finanças, 
Economia Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 860/2019, de autoria do deputado 
Carlos Von, e também adoção da Emenda n.º 
01/2020. 
 É como acabo de fazer. 

 

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

Eu coloco o projeto em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dary Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, eu voto com o relator, pelo 
brilhante relatório do deputado Marcos 
Madureira. 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – E 
com a emenda? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com a 

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

Obrigado, deputado Dary Pagung! 
Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

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

Com a emenda. Obrigado, deputado Marcelo 
Santos! 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

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

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

Com o relator, com a emenda, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, Dr. Emílio! 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto com o relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – E 
com a emenda? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Sim, com a emenda. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Deputado José Rocha Esmeraldo deve 
estar em deslocamento, que ele entrou e nós 
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não estamos conseguindo ouvi-lo, mas nós 

temos voto já suficiente. 
Fica aprovado o projeto do deputado 

Carlos Von, que garante o direito de os 
estabelecimentos comerciais situados na orla 
do estado do Espírito Santo prepararem, 
produzirem e comercializarem a moqueca 
capixaba, desde que revisados pela Vigilância 
Sanitária Estadual e Municipal. 
 Devolvo a palavra ao deputado Marcos 
Madureira, para relatar o Projeto n.º 
287/2019, da deputada Raquel Lessa. 
 Com a palavra o deputado Marcos 
Madureira. 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Descrito o objeto da 
proposição, por V. Ex.ª no início da sessão, 

cumpre ressaltar que o parecer desta douta 
Comissão se cinge à análise de mérito, quanto 
ao aspecto econômico e financeiro das 
proposições, que concorram diretamente para 
aumentar ou diminuir a despesa, assim como a 
receita pública, em conformidade com o art. 42, 
incisos V e XIX, do Regimento Interno, estando 
prejudicada qualquer análise sob o ponto de 
vista diverso, que compete, regimentalmente, 
às demais comissões permanentes.  

Assim, quanto ao aspecto econômico e 
financeiro, verifica-se que a proposição se 
afigura como de interesse público, pois não 
concorre diretamente para aumentar ou 
diminuir a despesa, assim como a receita 
pública, a par do seu alcance social, 
entrementes por constituir mais uma 
ferramenta para tentar frear o frequente 
assédio e até mesmo a violência mais grave, o 
feminicídio, que as mulheres vêm sofrendo, que 
hoje não tem mais hora e nem lugar neste 
estado, de acordo com a justificativa 
apresentada. 

Assim sendo, a Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas é pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 287/2019, de autoria da deputada 
Raquel Lessa, que coube a mim relatar neste 
momento. 

Devolvo ao senhor presidente. 
 

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

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

coloco em votação. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

brilhante relatório do deputado Marcos 
Madureira. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

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

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

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

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

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

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

Como vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório do 
deputado Marcos Madureira. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu acompanho o relator.  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Não conseguimos ouvi-lo. 
A matéria fica aprovada pela 

unanimidade dos presentes na Comissão de 
Finanças, e nós passamos para a Fase das 
Comunicações. A palavra está franqueada. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira fazer uso da 
mesma e nada mais havendo a tratar, eu 
declaro encerrados os trabalhos desta comissão 
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e convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, no dia 5/7/2021, na 
forma e local a definir.  

Está encerrada a reunião. 
Muito obrigado a todos. 

 

(Está encerrada a reunião) 
 

 
 

SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA HÍBRIDA, 
VIRTUAL E PRESENCIAL, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À 
CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA 
SOBRE DROGAS, REALIZADA EM 30 DE JUNHO 
DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Sexta 
Reunião Ordinária, da Terceira Sessão 
Legislativa Ordinária, da Décima Nona 
Legislatura. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 

Boa tarde senhoras e senhores, 
autoridades presentes, e a você que nos assiste 
pela TV Assembleia, e pela internet nas redes 
sociais na nossa Casa de Leis. 

O tema da reunião desta semana é 
Assistência Social: Desafios e Avanços na 
Proteção da Criança e do Adolescente.  

Na última quarta-feira tivemos uma 
produtiva audiência que discutiu a questão das 
drogas na infância e na juventude. Em todos 
esses aspectos, os assistentes sociais são 
fundamentais para crianças e adolescentes. 
Esses profissionais têm uma participação e um 
principal desafio em compreender a realidade 
dos indivíduos, atuar na garantia dos direitos do 
cidadão e fazer este diálogo nas esferas públicas 
e privadas. 

Há muito a se melhorar nas condições de 
trabalho, visto que já comentamos 
anteriormente, que muitos conselheiros 
tutelares, que podem ser assistentes sociais, só 
recebem um salário mínimo, o que é 
lamentável. 

Atualmente, temos quatro mil 
novecentos e setenta e nove profissionais 

inscritos no Conselho Regional de Serviço Social 
da 17.ª Região, que abrange o Espírito Santo.  

Agradecemos por toda a dedicação 
desses valorosos profissionais e certamente 
ouviremos grandes proposições e explicações da 
realidade desse serviço. 

Vamos ao trabalho! E que Deus nos 
abençoe! 

Eu quero saudar aqui o deputado 
Luciano Machado, que já está nos ouvindo; 
saudar também Adenir Ferreira da Silva Bom 
Jesus, secretário municipal de Ecoporanga; 
Flávia Mara Costa Martins, secretária também 
de Ecoporanga; Sergio da Silva Barros, 
secretário municipal de Alfredo Chaves; Paulo 
Renato Barros, secretário e vice-prefeito de 
Mimoso do Sul; Cristiane Soares Ferreira, de 
Castelo, secretária municipal de Castelo. Saudar 
aqui o nosso palestrante, pastor José Francisco 
Veloso. Muito obrigado, pastor, pela sua 
presença. Saudar a Érica Louback da Cunha 
Oliveira, secretária municipal de Ponto Belo, 
andou bastante, muito longe; saudar também o 
Cláudio Luís Campos, secretário municipal de 
Ação Social de Apiacá; saúdo também Dalyane 
da Silva Moreira, secretária do município de 
Mucurici; Cristiane de Almeida Dutra Costa, 
secretária municipal de Rio Novo do Sul; e 
também a visitante Monica Paganotti, 
fisioterapeuta. 

Muito obrigado pela presença de todos! 
Deputado Luciano Machado, V. Ex.ª me 

ouve? (Pausa)  
Gostaria de passar a palavra a V. Ex.ª 

para fazer as considerações iniciais na nossa 
reunião. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Ei, 

deputado Danilo Bahiense, nosso querido 
presidente. A todos que estão participando, a 
todos os secretários, a todos os conselheiros e 
às pessoas que estão aqui contribuindo para 
que essa reunião seja profícua, seja produtiva, 
nosso abraço. E vamos aqui tocando em frente 
porque nós temos uma pauta bastante extensa 
hoje. Então, um grande abraço e parabéns, 
deputado Danilo, por sempre conduzir com 
tanta dinâmica a comissão, como conduziu, até 
o ano passado, a de Segurança, agora a de 
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Proteção à Criança e ao Adolescente e Políticas 
sobre Drogas. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
Luciano, nós vamos fazer uma alteração aqui na 
ordem da pauta, tendo em vista que nós 
estamos carentes de quorum para deliberações. 
Temos atas e temos aqui algumas 
correspondências recebidas. 

Eu quero convidar agora a fazer uso da 
palavra Capitão Assumção. V. Ex.ª chegou aí 
agora. Capitão Assumção, V. Ex.ª está com a 
palavra para saudações iniciais. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, presidente! Quero 
desejar a todos uma excelente tarde. Que a 
gente possa ter bons resultados e bons frutos a 
partir dessa reunião. Eu não sei como está 
chegando o áudio porque eu estou no veículo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito bem, 
Capitão! Muito bem! 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Essas são as nossas palavras. 
Também tem uma notícia que é importante a 
gente deixar registrado, presidente, sobre essa 
infelicidade que aconteceu essa semana em 
Vitória – em Vitória, na verdade, não, foi no 
Brasil inteiro –, de uma rede de fast food 
confundir as coisas e levar para o lado comercial 
algo tão sério como a proteção das nossas 
crianças. 

Nós que, como pais, sempre escolhemos 
o melhor para os nossos filhos e deixamos para 
que, quando eles estiverem na fase adulta, eles 
tomem as escolhas que eles quiserem... 

 
O SR. (Autor não identificado) – Não 

estou ouvindo bem. O volume está muito baixo. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Estou com problema aqui. Eu vou 
tentar arranjar um outro telefone para me 
comunicar melhor, está bom, presidente? 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Capitão, 
estou te ouvindo muito bem. Eu solicito aos 
participantes desta reunião que mantenham os 
microfones desligados e só liguem na hora da 
fala, por gentileza. 

Capitão, estamos te ouvindo aqui muito 
bem. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Mas é só isso, presidente. É 
porque a rede de fast food está se metendo em 
uma questão muito sagrada para nós, 
brasileiros, e a gente não deve se calar diante 
disso, que é o compromisso que nós temos com 
as nossas crianças e com as boas escolhas. 
Quando as nossas crianças ficarem adultas, que 
elas possam fazer as escolhas que elas 
quiserem, mas que qualquer comércio ou escola 
ou qualquer entidade que não representa a 
nossa família não se intrometa naquilo que é 
mais sagrado, que é a proteção das nossas 
crianças.  
 Então, aqui eu deixo registrado o meu 
total desagravo com essa rede de fast food 
chamada Burger King. 
 Obrigado, presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
Capitão Assumção. Concordamos plenamente 
com V. Ex.ª.  
 Nós já temos a presença do deputado 
Torino Marques. Então, passo a palavra ao 
deputado Torino.  
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, meu querido e grande amigo 
doutor Danilo Bahiense, presidente da Comissão 
da Criança e do Adolescente, e também de 
Combate às Drogas.  

Meu vice-presidente Capitão Assumção, 
belas palavras. Eu falo o seguinte, o Burger King 
vendeu um sanduiche estragado para as 
pessoas. É um absurdo utilizar crianças para 
fazer campanha falando sobre sexualidade.  

É o que falo sempre, a escola é para 
ensinar. Educação a filho quem dá são os pais. A 
educação vem de berço, vem de casa; o 
ensinamento vem das escolas.  
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Capitão Assumção, muito bem falado. 
Esse hambúrguer do Burger King está estragado, 
e coisa estragada a gente não come.  

Eu quero desejar uma excelente tarde de 
quarta-feira. Uma tarde fria aqui no Espírito 
Santo. Esta reunião é muito importante. 
Parabéns, presidente, meu querido e grande 
amigo Danilo Bahiense, e uma excelente tarde a 
todos que nos assistem.  

A Eni está com a mão no dente. Oi, Eni!  
Boa tarde a todos! Que Deus abençoe.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Torino Marques. Sempre é 
um grande prazer tê-lo aqui conosco.  

Deputado Torino, o seu microfone está 
aberto. Deputado Torino! 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Vamos à 
leitura, discussão e aprovação da ata.  

Tendo em vista a publicação da 
Resolução n.º 6.360, publicada em 22 de junho 
do corrente, a qual dispensa a leitura da ata da 
reunião, considerando que as atas anteriores – 
5ª reunião ordinária – foi enviada para e-mail 
dos deputados, eu pergunto se algum deputado 
deseja fazer alguma retificação na ata. (Pausa) 

Não havendo, coloco em votação.  
Os favoráveis permaneçam como estão, 

os contrários se manifestem. (Pausa) 
Não havendo contrários, fica aprovada a 

ata da quinta reunião ordinária. 
Leitura do Expediente. Vamos às 

correspondências recebidas.  
Nota de repúdio encaminhada pelo 

Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, Criad, repudiando o fato ocorrido 
no dia 18.06.21, na Escola Municipal de Ensino 
Fundamental e Médio EMEF Eunice Pereira da 
Silveira, no bairro Tabuazeiro, em Vitória, local 
em que um adolescente foi amarrado durante 
horário de aula pelo próprio professor.   

Nosso despacho é no sentido de que seja 
oficiado à Secretaria Municipal de Educação de 
Vitória solicitando informações sobre a 
existência de procedimento administrativo e seu 

andamento. Após, oficie-se ao Criad informando 
acerca das providências adotadas.  

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados.  

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

Não havendo contrários, fica aprovado.  
Item 2.  
 

Requerimento encaminhado pelo 
doutor Samuel Diniz Madeira, que 
apresenta denúncia de maus-tratos a 
menor N.W.M.J., que estariam sendo 
praticados por sua madrasta, solicitando 
apoio na presente comissão junto à 
DPCA.  
Eu solicito que se oficie à DPCA para 

análise e adoção de providências, respondendo 
posteriormente a esta comissão com relação às 
providências a serem adotadas.  

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados.  

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

Não havendo contrários, fica aprovado.  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS NO PERÍODO 
Não houve. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 

  Projeto de Lei n.º 555/2019 – Análise de 
Mérito. 

Autor: Deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, hoje prefeito de Vitória. 

Ementa: Institui o selo Empresa Amiga 
da Saúde da Criança para as empresas 
públicas e privadas que desenvolverem e 
divulgarem campanhas de arrecadação 
de verbas, materiais, equipamentos e 
insumos para auxiliar no tratamento do 
câncer infantojuvenil no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Capitão Assumção. 
Prazo do Relator: 30/06/2021 
Prazo da Comissão: 07/07/2021 
 

Eu pergunto ao deputado Capitão 
Assumção se ele está em condições de relatar 
esse projeto? (Pausa) 
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Capitão Assumção, pergunto a V. Ex.ª se 
está em condições de relatar o PL n.º 55/2019? 
(Pausa) 

Capitão eu acho que está com problema 
de comunicação. Eu vou passar para o próximo 
item... 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − 
(PATRIOTA) – Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE − Sem partido) – Pois não, 
Capitão Assumção! V. Ex.ª tem condições de 
relatar? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − 

(PATRIOTA) – Presidente, se eu puder fazer isso 
na próxima sessão, eu vou ficar muito 
agradecido. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE − Sem partido) – Pois não, 
Capitão. É regimental! 

   
Projeto de Lei n.º 745/2019 – Análise de 

Mérito 
Autor: Deputado Vandinho Leite 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos estabelecimentos comerciais, hotéis, 
motéis, casa noturna e similar a anexar 
aviso em local visível sobre os crimes 
praticados contra crianças e 
adolescentes e suas penas e dá outras 
providências. 
Relator: Deputado Torino Marques 
Prazo do Relator: 30/06/2021 
Prazo da Comissão: 07/07/2021 
 
Eu pergunto ao deputado Torino 

Marques se ele está em condições de relatar 
esse PL? 

 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) − 

Senhor presidente, eu gostaria de relatar na 
próxima reunião nossa. Pode ser? 

 
O SR. PRESIDENTE − (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE − Sem partido) – Pois não, 
deputado Torino. Concedido o prazo. 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 – ORDEM DO DIA: 

  Tema: Assistência Social: Desafios e 
Avanços na Proteção da Criança e do 
Adolescente. 
 

2.1 - Relatórios da 5.ª reunião ordinária, 
realizada no dia 16 de junho do corrente às 
14h00min, de forma virtual. Assim sugerimos 
aos senhores deputados: 

 
A. Oficiar à Secretaria de Trabalho, 

Assistência e Desenvolvimento 
Social, Setades, solicitando 
informações da quantidade de 
fiscalizações realizadas e os números 
de autuações por municípios e as 
razões em relação ao trabalho 
infantil. 

B. Oficiar à Gerência e Proteção Social 
Especial, GPSE, solicitando 
informações sobre a quantidade de 
Creas e Cras por municípios. 

C. Oficiar à Prefeitura Municipal de 
Água Doce do Norte solicitando a 
aquisição de 01 (um) computador 
para o Conselho Tutelar do referido 
município. 

D. Oficiar ao Secretário Estadual de 
Segurança Pública, Sesp, solicitando 
melhorias nas instalações físicas das 
DPCA e aumento no número de 
servidores. 

 
A DPCA funciona aqui na praça de 

Jucutuquara. É uma delegacia especializada, 
uma Delegacia de Proteção à Criança e ao 
Adolescente. Ela conta com apenas oito policiais 
para o serviço externo, dois para tratar de todos 
os problemas do Município de Serra, dois para 
Vitória, dois para Vila Velha e dois para Cariacica 
e Viana. 

Eu pergunto aos nossos deputados como 
votam?  
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Os favoráveis permaneçam como estão e 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, ficam 
aprovadas as indicações sugeridas nesta pauta. 

Eu quero passar agora a palavra ao nosso 
palestrante, pastor José Francisco Veloso. V. 
Ex.ª tem aí, conforme combinado, dez minutos, 
mas se passar mais uns dois, pastor Veloso, nós 
sabemos da importância da sua colaboração 
com esta comissão. 

 
O SR. JOSÉ FRANCISCO VELOSO – 

Excelentíssimo senhor deputado Bahiense, 
senhores deputados, demais presentes, 
excelências, muita honra. Eu volto aqui, estive 
aqui na semana passada, e hoje vamos falar 
mais objetivamente para o pessoal do Conselho 
Tutelar. Como disse V. Ex.ª, eles trabalham 
muito e ganham muito pouco e têm uma 
responsabilidade enorme. 

Eu trouxe para vocês alguns pequenos 
vídeos e também uma fotografia de uma 
reportagem de um jornal que fizeram comigo 
alguns anos atrás, porque é um material que o 
pessoal do Conselho tem que aprender; ficar 
sabendo mais e mais e mais.  

Notem ali a reportagem do jornal: Mãe 
faz sexo com três traficantes para salvar o filho. 

Isso tem o quê? Quatro anos mais ou 
menos atrás, quando uma mãe me procura 
porque o filho de quatorze anos estava usando 
drogas e o traficante tinha dito que se ele não 
pagasse os quatro mil e setecentos reais que 
devia, ele iria matar o rapaz. E a mãe, uma 
senhora jovem, bonita, da alta sociedade aqui 
do estado do Espírito Santo, procurou os 
traficantes para negociar, porque ela não queria 
que o marido ficasse sabendo. Problema de 
família, problema de Conselho Tutelar, 
problema de conselho. 

E ela queria conversar com os traficantes 
para dividir aquilo em quatro, cinco vezes e os 
traficantes não aceitaram. Acontece que um 
deles, um dos traficantes, propôs a ela fazer 
sexo com todos os três, assim ficaria tudo pago. 
E ela aceitou. Com medo da morte do filho, ela 
aceitou. 

Depois de abusada em todos os sentidos, 
tempos depois, ela me procurou para contar 

essa história toda. O filho estava junto. E o filho, 
dependente químico, etc., a dívida foi perdoada. 
Só que quando o marido dela ficou sabendo, a 
expulsou de casa, tirou dela a guarda do filho. 
Ela perdeu tudo. Perdeu tudo! Estava em 
grandes dificuldades emocionais, existenciais, 
que é um trabalho que eu também faço, como 
psicanalista e doutor em dependência química. 

Essa mãe não sabe até hoje que aquela 
história que o filho contou para ela não era 
verdade. O filho queria apenas ter um saldo com 
a boca do fumo para poder pegar crack, cocaína 
e maconha. Não era verdade. E a mãe teve a 
vida completamente destruída. 

Estou falando isso, porque o pessoal do 
Conselho Tutelar tem estado cara a cara com 
esses tipos de problemas, com esses familiares e 
eles vão ter que enfrentar isso. E para enfrentar 
essas situações assim e acolher e aconselhar 
tem que conhecer, têm que saber. 

Senhores deputados, senhoras e 
senhores que estão me vendo aqui agora 
presente e também via internet e televisão, eu 
sou daquela geração de sair do curso primário e 
fazer o curso de admissão. Lembram-se disso? 
Curso de admissão para entrar no ginásio e 
tinha prova oral. Eu me lembro de que o meu 
professor de Português me perguntou assim: 
Veloso, você sabe o que é hiato? E eu não sabia 
o que era hiato. E ele insistiu, insistiu e eu disse 
para ele que hiato era um animal e ele disse, 
claramente, para mim que animal era eu, 
porque hiato não era um animal. 

E começou a rir. E ele viu que me 
constrangeu. De repente ele virou pra mim e 
disse assim: Ensinaram-te sobre hiato? Eu falei; 
Não! Ele falou assim: Então eu não posso te 
cobrar aquilo que não te ensinaram. Você não 
pode me dar aquilo que não te deram. 

Olha, nós, da sociedade, vocês, do 
Governo, aqui no estado do Espírito Santo, têm 
obrigação de preparar, ajudar esse pessoal do 
Conselho Tutelar, para que eles tenham 
condições de abordar as famílias, ajudar, 
socorrer todos aqueles que estão em 
dificuldades. 

E eu trouxe para vocês alguns vídeos 
também. E eu quero dizer para vocês que eu 
tenho mais de dez horas de vídeos. Coloco-me à 
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disposição desta comissão, senhor presidente; 
coloco-me, também, à disposição das 
prefeituras, do secretário de Ação Social do 
interior para dar curso, para ensinar. Eu quero 
deixar esse legado e também essas cópias 
desses vídeos. 

Eu quero convidar vocês agora para ver 
comigo o primeiro vídeo, conforme eu já falei 
com o pessoal da técnica. Por favor, coloque no 
ar. Preste bem atenção nessa propaganda, 
gente, sobre o álcool, usando uma criança. 
(Pausa) 

 
 (É exibido o vídeo) 
 
Senhoras e senhores, a Seagers é a maior 

fabricante de bebida do mundo, e nessa 
propaganda aqui, eles usaram uma criança - 
coisa que agora parece que seria impossível de 
fazer. Mas como foi dito momentos atrás, tem 
uma empresa de hambúrguer usando criança 
para fazer propaganda de apelação de outras 
ordens, que é lamentável, então, essa criança 
aí… a Seagers que é a maior fabricante de 
bebida do mundo, ela não estava querendo 
fazer um trabalho de prevenção, pelo contrário! 
Ela estava fazendo uma reserva de mercado 
futuro, usando uma criança! Não estava 
preocupado com isso, o álcool é a droga que 
mais mata no mundo! 

O próximo, por favor, o próximo vídeo. 
Pode parecer engraçado – e é engraçado 

– mas não é engraçado.  É um vídeo sobre 
maconha, feito na Inglaterra, um repórter 
estaria vendo lá, participando, filmando a 
queimação de maconha que foi apreendida pela 
Polícia. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

E depois falam que maconha não faz 
mal! Ele ia fazendo a reportagem e depois 
começa a ficar intoxicado. A maconha não é 
droga leve. Ele perde a noção. Vai tentar a 
última fala, mas agora não tem mais jeito. Não é 
uma piada, não é engraçado porque maconha 
não é engraçado. 

O último vídeo agora, por favor, é sobre 
o crack, que foi feito pela RBS - que é a maior 

rede de televisão do Rio Grande do Sul. Isso, 
todos os conselhos, o pessoal do conselho 
tutelar, todo mundo que trabalha na ação social 
deveria saber desses detalhes, porque não 
adianta combater sem conhecer.  

Saiba mais! 
 

(É exibido o vídeo)  
 

Drogas, nem pensar! 
E eu quero me colocar à disposição aqui, 

senhor presidente da Comissão, Danilo 
Bahiense, deputados desta comissão também, e 
a todo mundo, na qualidade de psicanalista e 
doutor em dependência química e professor 
nesta área, de dar curso, ensinar, fazer 
prevenção e ensinar às pessoas como fazer 
prevenção, como trabalhar com seus filhos, 
como orientar seus filhos, porque a prevenção 
contra as drogas começa em casa, 
principalmente com o exemplo, principalmente 
com o exemplo. Os nossos filhos, nossos netos 
vão ouvir mais aquilo que eles estão vendo. 

Então, é importante que nós, vocês 
desta comissão, por favor, me coloco à 
disposição dos senhores. 

E, deputado, eu fui bem obediente, levei 
o tempo exato. Sou bem mandado. O senhor 
falou dez minutos, dez minutos! 

Muito obrigado e até uma outra 
oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado 
pastor José Francisco Veloso, mas nós lhe 
demos mais dois minutos: o senhor falou doze e 
não dez! 

Pastor Veloso, de janeiro a maio deste 
ano, foram registrados aqui no estado do 
Espírito Santo, sessenta e três homicídios de 
crianças e adolescentes - de zero a dezessete 
anos. A DPCA recebeu, somente aqui em Vitória, 
nos dois últimos anos, quase quatro mil 
ocorrências relativas à violência em face de 
criança e adolescente. 

Então, nós queremos aqui também 
deixar registrado o ranking aqui no estado do 
Espírito Santo é: dezessete anos, foram quinze 
homicídios; dezesseis anos, onze homicídios; 
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quinze anos, onze homicídios; quatorze anos, 
três homicídios e treze anos, dois homicídios. 

 Os nossos municípios aqui que tiveram 
os números mais elevados: Cariacica com 
dezesseis homicídios de janeiro a maio; Serra, 
com nove; Linhares, quatro; Vitória e Colatina, 
três homicídios cada município. 

Então, nós colocamos aqui à disposição 
de toda a população capixaba, presenciando ou 
tendo conhecimento de qualquer violência 
contra criança e adolescente, denuncie! Nós 
temos aqui o disque-denúncia 181; nós temos 
também o disque 100; e ainda, colocamos à 
disposição de toda a população capixaba o 
nosso telefone particular para denúncias. Temos 
recebido algumas denúncias através do nosso 
telefone (27)999690988. 

Eu quero saudar mais uma vez aqui, o 
secretário municipal de Ecoporanga, Adenir 
Ferreira da Silva Bom Jesus. Muito obrigado pela 
sua presença. 

E eu gostaria de perguntar a V. Ex.ª se 
gostaria de fazer uso da palavra? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Pois não! 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, deputado Torino Marques!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não, 
Torino. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Pastor Veloso, quero parabenizar V. Ex.ª por 
esse trabalho incessante no combate às drogas.  

Nós vemos que nós estamos vivendo e 
vivenciando momentos de terror no país. Na 
Câmara dos Deputados estão tentando aprovar 
a lei das drogas. Nós temos que dizer NÃO às 
drogas. Não tem glamour algum em droga.  

Aquele vídeo que o senhor mostrou, do 
repórter tentando falar sobre a queima da 
maconha, que estava atrás, ela é altamente 
tóxica, não faz bem. Infelizmente uma classe de 

jornalistas, uma classe de artistas e até da 
própria comunidade civil, da classe civil, 
algumas pessoas tentam glamourizar, dizer que 
droga é um barato; é muito massa! Não sabem 
os problemas psíquicos que isso causa no ser 
humano.  

Eu como venho de uma área jornalística, 
desde os dezesseis anos eu trabalho com 
comunicação, com rádio, com televisão – quem 
me conheceu nas TVs – mas eu já estava no 
rádio desde 1983; então, os jovens daquela 
época utilizaram muito. E hoje, a coisa está mais 
aberta, estão querendo aprovar leis de plantio 
de drogas. O THC já pode ser produzido em 
laboratório, não precisa plantar a maconha, não 
precisa querer liberdade para isso.  

Bandido não respeita a grama: Não pise 
a grama, você acha que ele vai respeitar a 
venda de droga, pagando seus impostos e tudo 
mais? Então, o tráfico vai continuar, os 
assassinatos vão continuar. Não tem que liberar 
droga nenhuma! Tem que deixar do jeito que 
está, quem quer consumir, que consuma; se for 
pego vai preso, vai responder por aquilo, acho 
que não tem que glamourizar. Não tem barato 
nenhum em usar droga!  

Parabéns, psicólogo Veloso, psiquiatra 
também, psicólogo, um cara que entende do ser 
humano. É um amigo que eu tenho também, 
doutor Danilo, há muitos anos. Parabéns pela 
fala.  

E a gente tem que ficar de olho porque 
estão querendo liberar e, dependendo dos 
políticos que vão ser reeleitos e os que já estão 
por aí, você acaba abrindo caminho, porque o 
político precisa de voto para ganhar uma 
eleição, mas, depois, as votações são feitas pelo 
político que você colocou lá para te representar 
e ali você não tem direito a voto, não. Então, 
muito cuidado aí nas próximas eleições. 

Muito obrigado, aí, senhor presidente. 
Deus abençoe o nosso país.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Torino Marques. 

Antes de passar a palavra ao deputado 
Carlos Von, que já está presente na nossa 
reunião, eu gostaria de solicitar às pessoas que 
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estão participando de forma on-line que se 
identificassem. Nós temos um número muito 
grande de presentes que não se identificaram. 
Os que queiram fazer uso da palavra, por 
gentileza, se inscrevam através do chat. Nós já 
estamos aqui com algumas pessoas inscritas.  

Eu quero passar agora a palavra ao 
deputado Carlos Von. É um prazer muito grande 
tê-lo conosco, Carlos Von. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Boa 

tarde, meu presidente, deputado Delegado 
Danilo Bahiense! Boa tarde aos deputados 
Torino Marques e Capitão Assumção! É uma 
satisfação imensa poder estar mais uma vez 
participando da Comissão de Proteção à Criança 
e ao Adolescente e Política sobre Droga.  

A princípio, só queria realmente fazer 
essa saudação aí. Muito obrigado, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, deputado Carlos Von.  

A Secretaria desta comissão está 
trabalhando intensamente no relatório, através 
do Grupo de Trabalho do Conselho Tutelar, que 
foi criado. O doutor André está trabalhando 
com a equipe. Em breve, nós teremos um 
relatório, de onde, certamente, sairão muitas 
indicações. Às vezes, oxalá, até projetos de lei!  

Mas alguns tópicos importantes que 
estive vendo com doutor André que saíram 
desse grupo de trabalho seriam o 
reconhecimento dos conselhos tutelares como 
servidoria pública ou como servidores públicos 
efetivos, assim como são os cargos do 
Legislativo e do Executivo.  

Também outro tópico importante: a 
atualização e a adequação da lei municipal. O 
Executivo tem que atualizar a lei.  

O piso salarial estadual digno. Eles 
trabalham com exclusividade e muitos recebem 
apenas um salário mínimo, o que é vergonhoso.  

Também adicional noturno para os 
servidores e a verificação da legalidade de 
insalubridade e periculosidade. Muitos desses 
servidores são acionados durante as 
madrugadas e eles não têm esse adicional 
noturno, embora tenham exclusividade.  

Também outro tópico, a capacitação 
continuada para os conselheiros tutelares e para 
todo o sistema de garantia de direitos.  

Outro tópico também muito importante 
seria a equipe técnica psicossocial em todos os 
serviços da assistência social do município que 
trabalhem com crianças e adolescentes, além de 
termos ali assistente social, que é necessário, e 
psicólogo.  

A estruturação de equipamentos, 
computadores, impressoras, scanners. Também 
estruturação de carros e motorista exclusivo 
para conselho tutelar. Nós temos visto aí que 
vários conselhos tutelares não têm essa 
exclusividade de veículos e, quando precisam, 
têm que acionar a secretaria para que ela 
disponibilize.  

Nós temos aqui muitos outros tópicos, 
mas vou deixar para o momento próprio, assim 
que o relatório estiver pronto.  

Eu quero convidar agora para fazer uso 
da palavra o secretário municipal de Ação Social, 
de Alfredo Chaves, Sergio da Silva Barros. 
Sergio, um prazer muito grande tê-lo conosco. 
V. Ex.ª tem até cinco minutos. Nós temos muitas 
pessoas ainda que estão inscritas para falar e o 
nosso horário regulamentar é de duas horas. 
(Pausa) 

Está me ouvindo, Sergio? (Pausa) 
O Sergio, provavelmente, não esteja nos 

ouvindo.  

 
O SR. SERGIO DA SILVA BARROS – Boa 

tarde! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Boa tarde! 
Até cinco minutos. 

 
O SR. SERGIO DA SILVA BARROS – Quero 

agradecer aqui poder participar desta reunião. É 
um enriquecimento da gente aqui poder 
participar com vocês aí. Quero agradecer. Muito 
obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, Sergio. 
É um prazer muito grande tê-lo conosco. A 
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comissão, bem como nosso gabinete, está à 
disposição de vocês, de Alfredo Chaves.  

 
O SR. SERGIO DA SILVA BARROS – 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Grande 
parte da minha família aí nessa cidade.  

Eu quero passar também a palavra agora 
ao secretário municipal de Ação Social de 
Apiacá, Cláudio Luís Campos Freitas. Prazer 
muito grande, Cláudio, tê-lo conosco. V. Ex.ª 
tem até cinco minutos. 

 
O SR. CLÁUDIO LUÍS CAMPOS FREITAS – 

Boa tarde! Boa tarde, Sergio! Boa tarde, Capitão 
Assumção! Boa tarde a todos que estão 
participando desta live.  

Eu quero também dar o meu boa-tarde 
ao nosso pastor Veloso! Pastor Veloso, eu 
acompanho o seu trabalho há quarenta anos. 
Acompanhei o seu trabalho ali em Itaperuna, 
Rio de Janeiro. Quantas vezes você esteve 
visitando a Associação Neo Pioneira e nos 
ajudando aqui.  

Eu estou aqui em Apiacá. Estamos dando 
todo o suporte ao Conselho Tutelar. O nosso 
Conselho Tutelar a gente tem como menina dos 
olhos para acompanhar o menor aqui na nossa 
cidade. Estamos com uma equipe técnica muito 
boa tanto no Cras como na Secretaria de Ação 
Social, para atender a nossa população com 
excelência, procurando fazer um trabalho com 
isenção, com a Justiça, um trabalho com 
bastante excelência nessa comunidade.  

Eu quero parabenizar toda Assembleia 
por trazer esse assunto a respeito do menor, do 
uso da droga, combate às drogas. 

Eu estou plenamente de acordo com 
toda essa pauta e ela não deve parar por aqui. 
Pode contar conosco. Estaremos juntos para 
que sejam votadas leis para que não aprovem 
drogas de maneira nenhuma e que o combate a 
drogas seja feito com sabedoria, com 
inteligência e com ostentação, com amor e com 
tudo aquilo que pode se utilizar para proteger o 
nosso menor, proteger a família, proteger a 
família brasileira.  

Com relação à educação, concordo 
plenamente, a educação é responsabilidade da 
família. A educação é responsabilidade da 
família! As escolas têm que dar o ensino e a 
educação é com a família. 

Muito obrigado por esta oportunidade! É 
um prazer participar com vocês desta reunião. 
Grande abraço e a nossa saudação a todos que 
estão participando desta reunião. Nosso grande 
abraço a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Cláudio, 
muito obrigado pela sua participação. A 
comissão está à disposição. A Secretaria da 
comissão está anotando todas as reivindicações 
para que posteriormente possamos colocar em 
pauta aqui indicações e até projetos de leis. 

Eu quero saudar aqui José Ronildo 
Silveira, secretário do município de Santa 
Leopoldina. Quer fazer uso da palavra? Se 
quiser, V. Ex.ª pode usar o microfone aqui 
embaixo ou aí em cima. Gostaria de fazer uso? 
(Pausa) 

Então, por gentileza. José Ronildo, é um 
prazer muito grande tê-lo conosco. Você tem 
até cinco minutos. Pode usar aqui embaixo um 
dos nossos microfones ou em cima também. 

 
O SR. JOSÉ RONILDO SILVEIRA – Boa 

tarde, deputado! Boa tarde, colegas aqui 
presentes! 

Fiz questão de estar presente. Depois de 
praticamente um ano e meio, a gente muito 
distante, a gente está numa vontade muito 
grande de estar mais presente. 

Hoje, deputado, eu quero te parabenizar 
por esta ação, por este momento, porque nós, 
do interior, sofremos muito mesmo com essa 
situação da adolescência, principalmente a 
proteção à criança. Eu acho que muitas coisas 
que a gente vê acontecendo nos nossos 
municípios, nos nossos estados, no nosso país e 
no mundo, talvez seja falta de estar prevenindo 
e a gente deixando que as coisas aconteçam.  

No nosso município, nós tivemos a 
felicidade de já estar desenvolvendo um 
trabalho desde 2016. A atual gestão dando total 
apoio também. 
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Dizer para você, deputado, que a nossa 
secretaria gostaria de ter sua visita, para você 
conhecer. Nós temos um Creas atuante, onde 
nós temos uma equipe. Além do assistente 
social, nós temos psicólogo e temos um 
advogado lá dentro para estar auxiliando às 
famílias, principalmente quando se refere a 
adolescentes e às crianças. 

Também, o nosso Conselho Tutelar é 
bastante atuante, mas bastante! Nosso 
Conselho Tutelar é vinte e quatro horas. E, 
graças a Deus, hoje tivemos a felicidade de estar 
recebendo, do Ministério da Cidadania, fomos 
sorteados no Estado com um veículo novo. Nós 
já estávamos preocupados com a situação que a 
gente já estava, estava na hora da troca e nós 
ganhamos hoje um por mérito do nosso 
trabalho.  
  Então, eu gostaria da sua presença lá, 
para que possamos, também, realizar essa 
reunião, essa audiência no interior, não só na 
minha cidade. Tenho certeza que os colegas que 
estão ouvindo lá longe, vão querer também, 
porque quando você fala na droga, ela não tem 
mais lugar nenhum que ela não chegue. Ela está 
chegando lá na lavoura de café.  

Então, agradeço esta oportunidade. 
Quero contar com sua presença lá, fazer uma 
visita para conhecer o trabalho. E, aqueles 
colegas que têm um trabalho também, já bem 
desenvolvido, quero também fazer visita. Sou 
humilde e gosto de fazer busca.  

Então, muito obrigado por esta 
oportunidade de hoje. E, mais uma vez, 
parabéns, deputado! Você tem feito um 
trabalho nesta Casa brilhante. Acho que o seu 
trabalho... A família hoje assiste à TV 
Assembleia, a família hoje está atuante nos 
acontecimentos, principalmente dentro da 
pandemia, e teve a oportunidade de ver muitas 
coisas que ficavam fora. E o seu trabalho vai ser 
reconhecido.  

Muito obrigado! Uma boa tarde a todos!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – (Sem partido) –  Muito 
obrigado, José Ronildo.  

Nós tivemos o primeiro biênio desta 
legislatura, José Ronildo, presidindo a Comissão 

de Segurança e Combate ao Crime Organizado. 
E nós realizamos audiências públicas em 
aproximadamente trinta municípios do estado 
do Espírito Santo. E as audiências presenciais 
são muito importantes, mas, em virtude da 
pandemia, nós estávamos realizando somente 
audiências de forma virtual. E esta é a segunda 
reunião que nós realizamos de forma híbrida. 
Mas, com certeza, quando houver a liberação 
por parte da presidência desta Casa, nós 
passaremos a realizar essas audiências 
presenciais, rodando também os municípios do 
estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado pela sua presença!  
Quero saudar agora a doutora Katriny 

Cescon Elias. É psicóloga, técnica de referência 
do Creas de São Mateus. Quero passar a palavra 
a V. Ex.ª por até cinco minutos. Um prazer 
muito grande tê-la conosco. (Pausa) 
  A doutora Katriny parece que não está 
nos ouvindo. Quero passar a palavra, agora, à 
secretária municipal de Ação Social de 
Brejetuba, Aparecida de Fátima Cordeiro Alves. 
Você tem até cinco minutos. (Pausa) 

Aparecida, também, parece que não está 
nos ouvindo, embora esteja presente.  

Quero, também, convidar agora, a 
secretária municipal de Ação Social de Castelo, 
Cristiane Soares Ferreira, prazer muito grande 
tê-la conosco.  

Cristiane, você tem até cinco minutos. 
(Pausa) 

 Cristiane parece que também não está 
nos ouvindo. 

Quero passar a palavra à secretária 
municipal de Ação Social de Conceição do 
Castelo, Bárbara Meneghini Monteiro Zanon.  

Bárbara, prazer grande tê-la conosco. 
Você tem até cinco minutos, querendo fazer 
uso da palavra.  

Pergunto à Bárbara se está nos 
ouvindo? (Pausa) 

Também, parece-me que não está 
ouvindo. Algum problema de comunicação aí, 
através da internet.  

Quero convidar agora, também, 
secretária municipal de Ação Social de Divino 
São Lourenço, Jeruza Nery Miranda. Prazer tê-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003500320033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 09 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 55 

la conosco, Jeruza. Você tem até cinco minutos. 
(Pausa)  
 Jeruza também parece não estar nos 
ouvindo. 
 A secretária Municipal de Ação Social de 
Dores do Rio Preto, Alessandra da Paz Siqueira 
Carvalho. 

Querendo fazer uso da palavra, você tem 
até cinco minutos. (Pausa)  
 Queremos deixar aqui, à disposição de 
toda a população capixaba, o nosso disque-
denúncia, 181; Disque 100; além do nosso 
contato particular aqui na comissão, que é o 
telefone (27) 99969-0988. 
 Secretária Municipal de Ação Social de 
Dores do Rio Preto, Alessandra da Paz Siqueira 
Carvalho.  

Querendo fazer uso da palavra, V. Ex.ª 
tem até cinco minutos. (Pausa)  
 Então, vou passar a palavra, agora, a 
Adenir, de Ecoporanga. Está presente. Você tem 
até cinco minutos. Adenir, é um prazer muito 
grande tê-la conosco.  

Adenir Ferreira da Silva Bom Jesus. 
 
 A SR.ª ADENIR FERREIRA DA SILVA BOM 
JESUS – Boa tarde a todos! Boa tarde deputado, 
a todos os presentes e àqueles que nos assistem 
de forma virtual! Eu gostaria de estar 
agradecendo por esta oportunidade e dizer, 
deputado, que além de estar secretária de 
Assistência Social de Ecoporanga, eu sou 
assistente social de formação e me sensibilizo 
muito com a causa da criança e do adolescente, 
do Conselho Tutelar. 
 Nós estamos em Ecoporanga, neste 
momento, realmente trabalhando em parceria 
com o Conselho Tutelar. Nós temos um 
Conselho muito atuante. A gente tem tentado, 
da melhor forma, estar sendo parceiro, estar 
estruturando bem, para que o trabalho com a 
criança e com o adolescente flua da forma que 
precisa acontecer.  
 A gente sabe que os conselhos hoje, 
infelizmente, precisam de muito apoio porque, 
além daquilo que já foi falado aqui, a questão de 
carga horária, a questão de salários. Até a forma 
de escolha hoje dos conselhos às vezes permite 
que entrem pessoas que não estão tão 

preparadas para aquela função, porque é uma 
função muito difícil. É uma faca de dois gumes, 
você está trabalhando para a sociedade, mas, ao 
mesmo tempo, você tem que defender a criança 
e o adolescente. E, muitas vezes, o conselheiro 
não consegue fazer esse trabalho sem 
desagradar alguém, porque quando você 
defende a criança e o adolescente, os direitos da 
criança, automaticamente alguém vai ficar 
contrariado com isso. Então, é uma função 
muito difícil, que precisa de muito apoio, de 
muita capacitação, e a gente percebe isso no dia 
a dia. 
 Nós temos, em Ecoporanga, um Creas e 
um Cras. O nosso Cras e o nosso Creas são 
muito atuantes. Temos uma equipe formada, 
que está ali sempre apoiando o conselho, 
participando junto com eles, indo em visita 
junto. 
 E eu queria me colocar à disposição para 
outras reuniões que tiverem. Eu acho muito 
importante. Agradeço ao senhor pela iniciativa, 
porque a gente, no dia a dia, lá nos municípios, 
percebe a necessidade que a gente tem. A gente 
percebe que a criança e o adolescente, mesmo 
que a lei diga que eles têm prioridade absoluta, 
nem sempre essa prioridade acontece da forma 
que precisaria. Então, muitas vezes, a gente 
entende que precisa de uma urgência maior 
para resolver a causa da criança e do 
adolescente.  

Infelizmente, Ecoporanga, nos últimos 
meses, teve uma fatalidade, uma coisa muito 
triste, uma situação com uma criança, que foi 
exatamente no mês de maio, que é mês de 
campanha que a gente faz contra abuso, contra 
a exploração de criança e de adolescente. Foi 
muito triste, foi lamentável. O estado inteiro 
lamentou isso. Isso fez com que a gente 
entendesse que criança e o adolescente 
precisam de um olhar especial. Então, nós 
precisamos estar voltando o nosso olhar para 
essa causa. 
 Eu peço a vocês, enquanto autoridades, 
enquanto representantes do Poder Legislativo, 
que estejam realmente vendo isso com um 
carinho muito grande, para que a gente evite 
que situações parecidas com aquela venham 
acontecer com as nossas crianças, para que a 
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gente possa proteger, realmente, as crianças da 
forma que elas precisam.   
 Agradeço a oportunidade. Ecoporanga 
está à disposição e nós estamos à disposição. 
Veio comigo a Flávia Mara, secretária dos 
conselhos, do Conselho da Criança e do 
Adolescente, pessoa presente ali também. 
Então, queria estar agradecendo a vocês e dizer 
que é um prazer muito grande estar aqui com 
vocês nesta tarde. 

Muito obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –  obrigado, 
Adenir Ferreira, pela sua presença, sua 
contribuição. 

Quero deixar a comissão à disposição 
para sugestões e reivindicações. 

O grupo de trabalho está realizando um 
relatório importante que, certamente, na 
próxima reunião, já poderemos deliberar. 
 Pergunto a Flávia Mara se gostaria de 
fazer uso da palavra. Se você quiser fazer uso da 
palavra, será um prazer muito grande tê-la 
conosco. 

Solicito, ainda, a todas as pessoas que 
estão na sala e de forma virtual que se 
identifiquem. Temos quarenta e uma pessoas 
sem identificação. 
 Flávia, fique à vontade em nosso 
microfone; até cinco minutos, por favor. 
 
 A SR.ª FLÁVIA MARA COSTA MARTINS - 
Boa tarde! Agradecer por estar aqui, porque, 
quando chegamos, identificamos que éramos de 
Ecoporanga, e o rapaz falou: andaram, né? Mas 
vale a pena, é uma causa nobre, é uma causa 
justa e, como a Adenir falou, a gente tem uma 
rede de garantia de Direitos da Criança e do 
Adolescente atuante; a gente precisa 
permanecer na causa. 

Em relação ao passado, já avançamos 
muito em garantir direito de diminuir abuso e 
exploração sexual, trabalho infantil e outras 
coisas mais. E sempre é um prazer! Estamos à 
disposição. E pedir a esta comissão a viabilidade 
de oferecer capacitações, tanto para os 
conselheiros de direito como para os conselhos 
tutelares. Sei que está na época da pandemia, é 

um pouco diferente, mas nós profissionais do 
Suas, trabalhadores do Suas, carecemos de 
capacitações, principalmente acerca da temática 
da criança e do adolescente. 
 E agradecer a oportunidade.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, Flávia. 

Doutor André Dia está fazendo todos os 
registros para que a gente possa adotar essas 
providências. 

Adenir, aquele fato, realmente, foi 
lamentável, lá em Ecoporanga. Cobramos 
providências aqui, urgentes e enérgicas, tanto 
eu, quanto o Capitão Assumção, que é da 
região, e demais deputados aqui desta Casa de 
Leis. 

Quero passar a palavra, agora, para a 
secretária municipal de ação social de São 
Mateus, Marinalva Broedel Machado de 
Almeida. 
 É um prazer muito grande tê-la conosco; 
tem até 5 minutos, por favor. 
 
  A SR.ª MARINALVA BROEDEL 
MACHADO DE ALMEIDA – Boa tarde, deputado. 
Quero aqui, cumprimentando V. Ex.ª, 
cumprimentar os demais deputados presentes. 
Quero cumprimentar os meus colegas de 
profissão, os nossos secretários municipais da 
Assistência Social. 
 Estou secretária de Assistência Social em 
São Mateus. Sou também presidente do 
Colegiado dos Gestores Municipais de 
Assistência Social do Estado do Espírito Santo, e 
faço parte do Colegiado Nacional de Assistência 
Social. 

Também dizer sobre os (Inaudível) de 
Assistência Social.  
 Falar neste contexto, deputado, traz para 
a gente um reflexo muito grande do que 
estamos vivendo aqui no (Inaudível) dos 
municípios. Acho que a temática é propícia num 
momento que estamos (Inaudível) diante de 
tantos desafios encontrados, frente a essa 
política pública e a falta do reconhecimento da 
sua essencialidade. Falar da essencialidade 
dessa política pública frente aos desafios do 
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contexto da pandemia e tudo que vivenciamos e 
estamos vivenciando nesse contexto e também 
contexto de pós-pandemia tem nos dado um 
engajamento muito forte enquanto colegiado, 
enquanto gestores municipais de assistência 
social, para que os órgão possam olhar para 
essa política que trata das mazelas da 
sociedade, da vulnerabilidade, dos riscos 
vivenciados pelas nossas famílias e, ao mesmo 
tempo que lutamos para que os recursos 
cheguem às nossas pastas, ao mesmo tempo 
que lutamos para que a política de assistência 
social dentro de sua essencialidade possa se 
manter de portas abertas dentro de seu 
território, vivenciamos também o momento de 
cortes propícios referente a essa política, o que 
tem dificultado a nossa atuação nesse contexto.  

Acho que quando fala de desafios e 
avanços... Falar de desafios... São muitos, né? 
(Inaudível) Vivenciar a proteção da criança e do 
adolescente dentro dos nossos territórios, 
extremamente vulneráveis... E a gente pode ver 
agora, neste momento, a fragilidade das nossas 
famílias. E a gente tem que prestar atenção... 
Não sei vocês, pelo menos aqui no nosso 
município e também em alguns municípios do 
estado, a gente tem ouvido este relato: ao 
passar ou sair às ruas a gente voltou, de novo, 
com o mesmo contexto de antigamente, onde a 
gente pode presenciar um grande número de 
crianças e adolescentes trabalhando nas ruas 
dos nossos municípios. Isso demonstra a 
fragilidade que as nossas famílias estão 
perpassando neste momento de pandemia.  

E chamar atenção desta comissão, neste 
momento, para que realmente o Sistema Único 
de Assistência Social possa ser garantido como 
essencialidade para que a gente possa trabalhar 
as vulnerabilidades, o contexto de pobreza, 
extrema pobreza e transformação da realidade 
das nossas famílias garantindo a essas crianças e 
adolescentes o direito do atendimento que elas 
têm na nossa rede de atuação. 
 Quero dizer para o senhor que é difícil 
falar de proteção de criança e adolescente se a 
rede não funcionar. E a gente vive hoje uma 
fragilidade muito grande nos nossos contextos 
de atendimento. Fragilidade essa por falta de 
capacitação, que os colegas já colocaram; 

fragilidade essa por falta de conhecimento da 
integração da rede; e da fragilidade também de 
reconhecimento da integração das políticas 
públicas, o quanto ela é importante e o quanto 
ela faz diferença na vida dos nossos 
adolescentes; fragilidade essa de uma delegacia, 
todas as DPCAIs que a gente tem nos nossos 
municípios, dentro do nosso estado; a 
fragilidade de profissional atuando nesta rede 
de proteção... Isso demonstra o quanto essa 
política não tem visualizado a possibilidade de 
colocar técnicos capacitados para o 
recebimento dessas vítimas de violência; 
demonstra-se uma fragilidade muito grande. 
 E a gente precisa que a comissão, dentro 
do seu contexto, dentro do seu avanço de 
atuação, possa nos ajudar no processo de 
fiscalização, no processo de deliberação, no 
processo de encaminhamentos de propostas 
aos entes federativos do estado também, o ente 
Governo Federal, para que passe a olhar a 
estruturação da rede de atendimento com o 
olhar que ela precisa ter, humanizado, um olhar 
de sustentação, um olhar de compadecimento 
mesmo do que estamos vivenciando nos 
municípios. Quem sente a dor do chão que a 
gente pisa somos nós que estamos aqui na 
ponta. Quem sabe a dor das nossas famílias 
somos nós que estamos aqui quando uma 
família adentra às nossas portas chorando 
porque não foi ouvida, porque quem atendeu 
não teve a capacidade de reconhecimento da 
violação do direito que ela estava passando e 
não soube completar o atendimento. E isso não 
acontece só na assistência, acontece em todos 
os contextos. 

Essa semana a gente vivenciou uma 
situação aqui: do início de uma violação até o 
final dela, só um único órgão conseguiu 
completar o atendimento dela, quando se 
deparou realmente com os técnicos capacitados 

pela sua atuação, que foi no Centro de 
Referência Especializada de Assistência Social.  
 Então a gente precisa visualizar o que a 
gente pode fazer para completar este 
atendimento, para que a gente possa dar, 
realmente, às nossas famílias, a dignidade no 
seu atendimento da forma que ela merece. 
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 Enquanto presidente do Colegiado de 
Gestores, em nome dos setenta e oito 
municípios deste estado, peço a colaboração 
encarecida da comissão para ajudar no contexto 
de luta e de reconhecimento pelo Governo do 
Estado, da importância de fixar pisos de repasse 
para a assistência social. A gente está tentando 
lutar junto à comissão da Assembleia Legislativa 
de Assistência Social para garantir, no mínimo, 
um por cento de repasse do orçamento para a 
política pública de assistência social. Assim 
como a educação é uma política reconhecida, 
assim com a saúde é uma política reconhecida, a 
gente está na luta deste contexto de garantir 
um por cento de repasse para a Assistência 
Social, para o orçamento da Assistência Social, e 
garantir que esse repasse seja fixo, assim como 
os quinze por cento e os vinte por cento das 
outras duas políticas.  
 E a gente precisa da luta e do 
engajamento de todos vocês para que a gente 
consiga superar a fragilidade orçamentária e 
financeira que os municípios têm passado no 
nosso estado. 
 Então, desde já, eu me coloco também à 
disposição enquanto Colegiado de Gestores, 
para todo o debate, para a colaboração que for 
necessária, assim também como peço a vocês 
que nos ajudem neste contexto de luta, de 
avanço.  
 Só um ponto. A essencialidade desta 
política decretada em tempos de pandemia e 
pra conseguir vacinar os nossos profissionais a 
gente teve que lutar quase um ano, depois do 
contexto pandêmico, para poder conseguir 
visualizar a importância de imunizar esses 
profissionais que atuam na linha de frente desta 

política pública com tanto zelo e com tanto 
engajamento.  

Então, que a gente não precise lutar e 
ficar passando o pires todas as vezes na porta 
de vocês, da Assembleia, na porta do Governo 
do Estado, enfim. Para que garanta um 
orçamento fixo. A gente quer deixar de passar 
o pires e executar a nossa função com o 
direito e com o dever que a gente tem, dentro 
da conquista que a gente tem certeza que 
vamos conseguir avançar. 

Muito obrigada! Desde já me coloco à 
disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não, 
deputado. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, queria pedir desculpas, mas 
eu tenho uma agenda que já estava marcada 
fora. Agradecer o convite, mais uma vez, como 
membro efetivo da comissão. Peço desculpas 
aos participantes, mas eu vou ter que me 
retirar, se o senhor me permitir, é claro. Se o 
senhor mandar ficar, eu vou ficar. O senhor, 
como delegado e como presidente da comissão 
e deputado, eu não vou poder negar o seu 
pedido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Pois não, 
deputado Torino. Está liberado. Vai com Deus! 
Boa viagem para o outro compromisso! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Obrigado! Um abraço, pessoal! Parabéns! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Marinalva, 
muito obrigado pela sua contribuição! 

E dizer para você que, além da 
assistência social, nesse relatório do grupo de 
trabalho também será solicitado psicólogo, 
tendo em vista a importância desse trabalho 
para nossas crianças e adolescentes. 

Eu quero registrar também que a 
comissão tem feito um trabalho intenso em 
cima da Secretaria de Segurança para melhorar 
o efetivo dessas Delegacias de Proteção à 
Criança e ao Adolescente, especialmente do 
interior do estado. Nós temos aqui unidade 
junto das nossas regionais onde não conta com 
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efetivo, apenas uma delegada para responder 
pela DPCA e pela Deam. Nenhum escrivão e 
nenhum investigador. 

Mas o Governo do Estado, eu tenho 
certeza que está sensível e, assim que forem 
nomeados os novos policiais, nós poderemos 
melhorar o efetivo das unidades. 

Eu quero passar a palavra agora à 
secretária municipal de Ação Social de João 
Neiva, Eni Martins de Araújo Del Pupo. Eni, 
prazer muito grande tê-la conosco. V. Ex.ª tem 
até cinco minutos. 

 
A SR.ª ENI MARTINS DE ARAÚJO DEL 

PUPO – Acho que eu não vou precisar de tanto 
tempo não. 

Boa tarde, gente! É a primeira vez que eu 
estou participando. Na verdade, assumi a 
Secretaria de Assistência Social de João Neiva 
este ano. Estou aprendendo muito. Sempre fui 
sensível à causa de crianças e adolescentes, até 
porque sou pedagoga de formação, há trinta 
anos no exercício e tenho uma equipe boa, que 
faz uma rede de proteção, mas, como já foi dito, 
a gente compõe essa rede, mas temos algumas 
fragilidades. Fragilidades essas que já foram 
ditas por outros participantes que falaram antes 
de mim, com relação à formação do Conselho 
Tutelar, à dificuldade salarial que eles têm, isso 
é um pedido que eles nos fazem desde o 
primeiro dia que eu assumi. 

Então eu fico feliz de poder contar com 
deputados que são sensíveis a essas causas, que 
realmente estão preocupados com as nossas 
crianças e os nossos adolescentes, que estão 
sendo bombardeadas diariamente com algumas 
situações que interferem ou querem interferir 
na educação deles. 

E, como foi dito pelo deputado 
anteriormente, a escola ensina; quem educa, 
quem transmite valores, são pais. E, para que 
esses pais façam isso, eles também precisam ter 
algumas condições, eles precisam ter ajuda de 
toda a rede. Nem sempre eles são preparados 
para não deixar influências externas, né? 

Acho que o poder público tem que se 
preocupar em ensinar para todos o respeito, 
respeito ao diferente. Então, a partir do 
momento que cada um entende que a vida é da 

pessoa e que ela tem o direito de escolher, ser e 
fazer o que ela acha que deve, o que ela acha 
correto, todos vamos viver com tranquilidade, 
respeitando cada um na sua individualidade e 
buscando garantir os direitos que são de todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Eni 
Martins, muito obrigado pela sua participação! 
Leve o nosso abraço a toda a sua equipe e ao 
prefeito de João Neiva. 

Eu quero passar a palavra agora ao 
secretário municipal de Ação Social de Mimoso 
do Sul e também vice-prefeito Paulo Renato 
Barros. 

Muito prazer tê-lo conosco, Paulo. Você 
tem a palavra por até cinco minutos, por favor. 
(Pausa) 
 Eu pergunto se o Paulo está nos ouvindo. 
(Pausa) 
 O Paulo não estando ouvindo, eu passo a 
palavra agora a Larisse Matedi, de Rio Bananal. 
(Pausa) 
 Larisse, V. Ex.ª me ouve? (Pausa) 
 Não me ouvindo, eu passo a palavra 
agora à Cristiane de Almeida, de Rio Novo. Rio 
Novo do Sul, Cristiane de Almeida. (Pausa) 
 V. Ex.ª está com a palavra. (Pausa) 
 A Larisse acho que está com problema de 
comunicação. A Cristiane também está com 
problema. Aliás, Cristiane ainda não chamei. 
Cristiane de Almeida Dutra Costa, secretária 
municipal de Ação Social de Rio Novo do Sul.  

Cristiane, está nos ouvindo? (Pausa) 
 Parece-me que a Cristiane também não 
está ouvindo. A Larisse não está nos ouvindo.  
 Oi? 
 
 A SR.ª CRISTIANE DE ALMEIDA DUTRA 
COSTA – Oi! Estou ouvindo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Cristiane? 
 
 A SR.ª CRISTIANE DE ALMEIDA DUTRA 
COSTA – Está me ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Estou te 
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ouvindo. É um prazer muito grande tê-la 
conosco. Você está com a palavra por até cinco 
minutos.  
 
 A SR.ª CRISTIANE DE ALMEIDA DUTRA 
COSTA – Boa tarde! Eu queria agradecer a 
presença e por vocês estarem debatendo um 
tema tão importante. E a gente aqui no 
município tem uma preocupação muito grande 
com o Conselho Tutelar. Esta semana me sentei 
com o secretário de Administração, porque a 
gente vê que o trabalho deles é incansável pelos 
nossos adolescentes e a gente precisa melhorar 
o salário deles aqui no município, a forma de 
pagamento, a carga horária, que é uma carga 
horária muito pesada.  
 Eu queria contar com a ajuda dos 
deputados. Quem sabe a gente conseguir 
unificar de uma forma no Espírito Santo todo 
um salário igualitário. Sei que tem municípios 
(Inaudível) mas também têm mais conselheiros. 
Somos um município de pequeno porte. Se 
vocês pudessem meio que unificar para a gente 
poder conseguir pagar um salário justo para 
todos eles.  
 Quando você vai conversar com algumas 
pessoas, alguns assessores, eles falam assim: 
Não, mas é isso, eles escolheram isso, eles 
sabem quanto que é o salário, mas a gente sabe 
que não é assim que acontece.  
 Se vocês pudessem, de repente, fazer 
uma lei e nos dar a sustentação do que a gente 
pode fazer, aquilo que eles podem receber, 
aquilo que eles não podem, porque é de 
extrema importância o Conselho Tutelar do 
município.  
 Muito obrigada e boa tarde! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Cristiane, 
muito obrigado pela sua contribuição.  
 Alguns convidados estão com dificuldade 
de comunicação. Nós tivemos hoje aqui nesta 
reunião mais de setenta convidados.  
 Eu pergunto se algum outro convidado 
deseja fazer uso da palavra. Nós convidamos os 
secretários dos setenta e oito municípios do 
estado do Espírito Santo. Se algum outro desejar 

fazer uso da palavra, favor se pronunciar. 
(Pausa) 
  Não havendo quem queira fazer uso da 
palavra, vou passar a palavra ao nosso deputado 
Carlos Von para as suas considerações finais.  
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Meu 
presidente, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, quero parabenizá-lo pela bela 
reunião, convidando todos os secretários dos 
setenta e oito municípios, mostrando mais uma 
vez ser um líder bastante democrático.  
 Quero dizer que me sinto realmente um 
sortudo de poder estar participando desta 
reunião presidida por V. Ex.ª, que está sempre 
apresentando temas relevantes. E colocar meu 
nome mais uma vez à disposição em tudo que 
eu puder colaborar com a Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente, que é um tema que 
me interessa muito. Quero de fato poder 
contribuir de forma mais intensa nesta 
comissão. Está bom, meu presidente? Conte 
comigo. Mais uma vez, parabéns pela bela 
reunião.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
Carlos Von, é sempre um prazer tê-lo conosco, 
sempre contribuindo, ainda mais nesta 
comissão tão importante.  
 Quero passar a palavra agora também ao 
deputado Capitão Assumção para as suas 
considerações finais. (Pausa) 
 Deputado Capitão Assumção, estamos 
vendo V. Ex.ª, mas não estamos ouvindo. 
(Pausa) 
 Capitão Assumção parece que está com 
dificuldade de comunicação, não sei se é com 
relação ao local que ele se encontra. Às vezes é 
um problema de internet.  

Nós estivemos, durante o primeiro 
biênio dessa legislatura, à frente da Comissão de 
Segurança e Combate ao Crime Organizado, 
onde através das reivindicações da população 
do estado nós pudemos fazer uma série de 
indicações e apresentar alguns projetos de leis 
que foram aprovados. Nesta Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, Políticas 
Sobre Drogas, nós estamos ouvindo toda 
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população do estado do Espírito Santo, todas as 
pessoas envolvidas com o tema para que a 
gente possa fazer uma série de indicações como 
já fizemos algumas ao Governo do Estado, a 
diversas autoridades, a prefeitos, a secretários 
para que a gente possa melhorar e minimizar o 
sofrimento de nossas crianças. 

Lamentavelmente as nossas famílias 
encontram-se desestruturadas. Atuei na polícia 
durante muitos anos aqui no estado do Espírito 
Santo, apurando crimes nos setenta e oito 
municípios. Ficamos até 2019, trinta e três anos 
na Polícia Civil do estado do Espírito Santo, 
atendendo todo e qualquer tipo de ocorrência. 
Mas certamente as nossas crianças são as que 
sofrem ainda mais, até mesmo pelo fato de que 
grande parte da violência realizada contra as 
crianças e adolescentes ocorre dentro do seio 
familiar ou de pessoas muito ligadas àquelas 
crianças e à família. 

Em 2019, nós tivemos um volume de 
mais de mil ocorrências de violência contra 
crianças e adolescentes; e em 2020, houve em 
tese uma redução, mas nós sabemos que foi 
uma subnotificação porque as igrejas estavam 
também fechadas em grande parte e as escolas 
sem aula presencial, local esse onde são 
detectados pelos profissionais uma série de 
violências contra as crianças. Mas esperamos 
em breve retornar às nossas audiências públicas 
presenciais. Colocamos mais uma vez à 
disposição da população do estado do Espírito 
Santo o nosso Disque Denúncia 181. 

Quem souber, presenciar, tiver notícia 
de qualquer violência contra criança e 
adolescente, por gentileza, denuncie através do 
181 ou disque 100. E colocamos ainda o nosso 
telefone particular à disposição para qualquer 
tipo de denúncia, é o 27 99969-0988.  

Eu quero agradecer a presença de todos 
que participaram e de todos que estão 
assistindo pela TV Assembleia.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
que será audiência pública no dia 14 de julho do 
corrente, quarta-feira, às 14h, de forma híbrida, 
no plenário Dirceu Cardoso.  

Muito obrigado e que Deus continue nos 
abençoando.  

 
(Encerra-se a reunião às 

15h23min) 
 
_______________________________________ 

 
DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO, REALIZADA EM 
28 DE JUNHO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Boa tarde a todos! 

Havendo quorum, eu quero declarar 
abertos os trabalhos da décima sexta reunião 
ordinária virtual, da terceira sessão legislativa, 
da Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação, que é realizada nos termos 
do art. 114-A, inciso III do Regimento Interno. 

Vou dispensar, de ofício, a leitura da ata 
da reunião anterior, bem como a leitura do 
Expediente, nos termos do art. 97, § 4.º do 
Regimento Interno. 

Vamos diretamente à Ordem do Dia. 
Boa tarde à deputada Janete, ao 

deputado Marcos Garcia, ao deputado Marcelo 
Santos, ao deputado Dr. Rafael Favatto, que 
está conosco aqui. E também, a gente teve a 
ilustre presença aí do nosso deputado federal 
Da Vitória, um abraço pra ele também. 

Vamos ao item 1 da pauta. Projeto de Lei 
n.º 944/2019, que recebeu despacho 
denegatório da Mesa Diretora, de autoria do ex-
deputado Euclério Sampaio, que dispõe sobre o 
direito dos pais ou responsáveis terem ciência 
do processo pedagógico e participarem da 
definição das propostas educacionais e dá 
outras providências. A deputada Janete de Sá é 
a relatora da matéria. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Obrigada, deputado Gandini!  
Boa tarde a todos os colegas da 

Comissão de Justiça que vejo aqui, Rafael 
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Favatto, deputado Marcos Garcia, deputado 
Marcelo Santos. 

Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
944/2019, do deputado Euclério Sampaio.  

Ele altera a Lei n.º 10.968, de 14 de 
janeiro de 2019, que dispõe sobre o direito dos 
pais ou responsáveis terem ciência do processo 
pedagógico e participarem da definição das 
propostas educacionais, em consonância com o 
parágrafo único do art. 53 da Lei Federal n.º 
8.069, de 13 de julho de 1990, no Estatuto da 
Criança e do Adolescente.  

Foi proposta pela nossa Procuradoria, ele 
teve um despacho denegatório da Mesa, por 
considerar que havia lei nesse sentido. Porém, 
essa lei, no estado, não determina prazos, e 
houve algumas alterações que foram 
introduzidas pelo projeto que nós consideramos 
necessárias. E por isso houve uma alteração. Foi 
enviado com uma emenda, com a qual eu 
concordo, que diz adequar o prazo de entrada 
em vigor dessa lei e também (Inaudível) a uma 
lei que está em vigor.  

Eu concordo com a emenda que foi 
proposta pela Procuradoria e vou estar 
relatando pela rejeição do despacho 
denegatório e, consequentemente, pela 
constitucionalidade da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Neste momento a gente vai botar em 

discussão o relatório da deputada Janete, que é 
pela rejeição do despacho denegatório. No 
momento oportuno, a emenda entra, que é na 
segunda fase, se a rejeição for acatada pelo 
Plenário. 

Vamos, então, colocar em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcos Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vou 
acompanhar o parecer da nossa relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho a relatora. 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Diante de um relatório brilhante 
desse já propondo a emenda, e o líder do 
Governo acompanhando, com certeza eu 
acompanho a deputada Janete de Sá, na íntegra. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 
 Hoje é o dia da deputada Janete. Ela vai 
relatar uns dezoito projetos aqui. 
 Eu também vou acompanhar o 
entendimento da deputada Janete.  
 Então, fica rejeitado o despacho 
denegatório, a matéria volta a tramitar, e aí 
pode receber a emenda, oportunamente. 
 Vamos ao item 3 da pauta.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Gandini, não. Deputado Gandini, o 
despacho denegatório, a rejeição dele foi 
motivada (Inaudível) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputada, seu áudio falhou. Se 
pudesse repetir. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 
despacho denegatório só foi possível ser 
rejeitado por conta da apresentação da 
emenda. Então, ela segue já com a emenda. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Sim.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 
despacho denegatório foi motivado por isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Entendi. É porque agora vai para 
a análise técnica e na análise técnica ela vai com 
a emenda, ok? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Sim, com 

a emenda. Vai para a análise técnica com a 
emenda. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. É porque é só a fase.  A gente 
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agora só rejeitou o despacho denegatório e ele 
vai tramitar agora para possibilitar a inclusão da 
emenda. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com a 

emenda. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Vamos ao item 5 da pauta, é o Projeto de 

Lei n.º 320/2020, que está em análise técnica, 
de autoria do ex-deputado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre a criação do Programa de 
Reinserção Social de Presos e Egressos do 
Sistema Carcerário do estado do Espírito Santo. 
O relator é o deputado Dr. Rafael Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Você pulou o 2, Gandini? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É porque o deputado Emílio está 
ausente.  

É o item 5 da pauta. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Item 5 da pauta, não é isso, 
deputado? 320/2020? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Exato, deputado. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Joia! O autor é o Lorenzo Pazolini, 
ex-deputado, hoje prefeito da capital, que 
dispõe sobre a criação do Programa de 
Reinserção Social de Presos e Egressos do 
Sistema Carcerário do Espírito Santo. Trata-se 
do Projeto de Lei n.º 320, de autoria do 
deputado, que visa criar o Programa de 
Reinserção Social de Presos do Sistema 
Carcerário do estado do Espírito Santo, 
denominado OportunidadES, e segue dispondo 
que a implantação será feita pelo Poder 
Executivo Estadual, o qual poderá firmar 
convênio em termos cooperativos com o Poder 
Judiciário do Estado do Espírito Santo e com o 
Conselho Nacional de Justiça, por meio do qual 
as partes se comprometem a trocar 

informações, documentos e apoio técnico-
institucional necessários à capacitação 
profissional e à inserção de presos e egressos do 
sistema carcerário ao mercado de trabalho. 

Neste sentido o projeto de lei impõe 
várias incumbências ao órgão do Poder 
Executivo, inclusive com restrições no tocante 
aos contratos administrativos, o que implica 
interferência do Poder Legislativo na 
organização administrativa e atribuições dos 
órgãos do Poder Executivo, afrontando a 
Constituição Estadual, no seu art. 63,§ único, 
Incisos III e V, e o art. 91, inciso I, que tratam da 
iniciativa privada do governador do Estado do 
Espírito Santo para apresentar o projeto de lei 
que disponha sobre esse tema e a organização 
administrativa. 

Sendo assim, voto pela 
inconstitucionalidade formal do presente 
Projeto de Lei n.º 320, de autoria do ex-
deputado Lorenzo Pazolini, e recomendo à 
comissão fazer uma indicação - senhor 
presidente, em nome de todos os membros 
desta comissão, já que o deputado não é mais 
deputado, hoje prefeito - ao Governo do Estado 
porque o projeto realmente é muito bom, é 
válido, porém com um vício de iniciativa formal. 
Nesta comissão a gente não consegue dar 
seguimento à sua tramitação. É o meu relato. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 

acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o relator. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. Então, a matéria fica 
prejudicada, vai ao Plenário para recurso. Indico 
à comissão encaminhar o projeto ao Governo do 
Estado, como forma de indicação. 
 Item 06: Projeto de Lei n.º 530/2019, 
que recebeu também despacho denegatório da 
Mesa Diretora, de autoria do deputado Marcos 
Garcia, que dispõe sobre a preferência de vagas 
às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar em curso de qualificação técnica e 
profissional. 
 A deputada Janete de Sá é a relatora da 
matéria. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei de n.º 530/2019, do 
deputado Marcos Garcia, autor. Esse projeto 
tem a finalidade de ofertar a preferência de 
vagas às mulheres vítimas de violência 
doméstica e familiar em cursos de qualificação 
técnica e profissional. A ideia é, quero aqui 
ressaltar, muito interessante, é nobre a ideia, é 
importante, é necessária, só que nós vimos que 
o projeto, da forma como ele foi concebido, ele 
cria um elenco de atribuições à Secretaria de 
Saúde e ao Poder Executivo. E ele também não 
deixa claro se esses cursos de qualificação 
técnica e profissional, que foram mencionados, 
deveriam ser ofertados pelo poder público ou 
pela iniciativa privada.  

Então, por diversas razões, a gente 
observa que o projeto tem vício de iniciativa, ele 
tem uma inconstitucionalidade. Ele merece uma 
indicação ao Governo, porque a matéria é muito 
importante, mas, mesmo na indicação, 
observando se esses cursos oferecidos serão 
pelo poder público ou pela iniciativa privada, 
mas, infelizmente, eu vou ter que manter o 
despacho denegatório. Infelizmente. Mas 
oriento ao deputado que, se quiser, assino junto 
para a gente apresentar esta matéria, um pouco 

mais ajustada, como indicação ao Governo. Ela é 
muito importante para as mulheres vítimas de 
violência, parabenizando o deputado Marcos 
por levantar este assunto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos. 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho a relatora, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho a relatora. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite. 
 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
acompanho o relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento da relatora.  

O projeto fica prejudicado, vai a plenário 
para recurso. 

Vamos ao item 07 da pauta, que é o 
Projeto n.º 1.018/2019, que está em análise 
técnica, de autoria do deputado Dr. Rafael 
Favatto, que torna obrigatória a implantação de 
fraldários para uso de pessoas com 
necessidades especiais e idosos em lojas que 
compõem as redes de varejo localizadas no 
Espírito Santo. 

A deputada Janete de Sá é a relatora 
também desta matéria. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 1.018/2019, de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390037003500320033003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 09 de julho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 65 

autoria do nobre deputado Rafael Favatto. Ele 
visa, esse projeto, determinar que as lojas que 
compõem as redes de varejo localizadas no 
Espírito Santo, onde circulam diariamente mais 
de quinhentas pessoas, elas deverão dispor de 
um fraldário (Inaudível) para atender tanto 
idosos, mas também pessoas com deficiência ou 
com a sua mobilidade reduzida. 

Nós observamos aqui que é uma matéria 
importante e que merece inclusive uma maior 
discussão, mas ela, apesar de nobre, nós 
entendemos que a competência sobre essa 
questão é exclusiva aos municípios. Eles que 
detêm essa competência para legislar sobre as 
fontes de interesse local. Então, por isso que 
nós vamos estar dando o nosso parecer pela 
inconstitucionalidade da matéria.  

Até gostaria de ouvir o deputado Rafael, 
mas o nosso entendimento é esse. Entendo que 
a matéria é muito importante, mas a 
Procuradoria aponta vício de 
inconstitucionalidade por conta de a matéria ser 
uma prerrogativa do poder público municipal, 
que legisla no local onde o centro comercial está 
estabelecido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Então, meu pedido é para dar 
seguimento, deputado Gandini, à matéria até 
para que a gente possa discutir mais e, no 
plenário, a gente discutir realmente o teor da 
matéria e dar seguimento, se for o caso. Por isso 
até peço que a deputada Janete, na sua 
compreensão e na sua bondade, que ela vai 
relatar vários e vários projetos hoje, ela refaça o 
parecer dela, para que a gente possa dar 
seguimento, pelo menos nas comissões, para 
discutir e chegar à Comissão de Saúde, que é 
uma comissão pertinente. É o meu pedido. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Particularmente, deputado Gandini, desde que 
seja uma coisa ajustada entre a gente, que o 
propósito seja a discussão, mesmo a gente 
tendo a compreensão de que essa matéria, do 
ponto de vista da Procuradoria, é 

inconstitucional, se for para favorecer o debate, 
eu não vejo problema de estar refazendo o 
entendimento, mas que fique claro esse 
propósito de favorecer o debate, para que a 
gente não seja surpreendido, deputado Rafael, 
eu sei que não é o seu caso. Já tivemos 
momentos em que a gente também atendeu ao 
clamor de um colega e, depois, ele fez lobby 
dentro do plenário para passar uma matéria que 
era inconstitucional, trazendo para gente um 
conflito terrível, expondo o Plenário à 
sociedade, porque entendia que a matéria era 
pertinente, mas não compreende essas 
questões da constitucionalidade, do que está na 
legislação.  

Então, desde que não tenha esse 
problema, não vejo razão nenhuma para não 
permitir, desde que o presidente também 
concorde, que a matéria tramite, mas que a 
gente tenha claro isso: que é para favorecer o 
conhecimento maior e até um estímulo a que 
esse estabelecimento aqui, os vereadores 
apresentem matérias nessa direção. Sugiro até 
que o senhor apresente ao poder público 
municipal. Mas eu não tenho problema de 
refazer meu relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Então, o entendimento é que 
o relatório seja feito pela constitucionalidade... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Cujo 
objetivo é evoluir no debate. Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Então, eu vou abrir 
novamente a discussão. (Pausa) 

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

Pela constitucionalidade, conforme a 
deputada Janete colocou. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vou 

acompanhar o relatório da relatora. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Eu só queria só... eu vou acompanhar a 
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solicitação do deputado Rafael Favatto, mas 
ratificar aqui a minha manifestação com relação 
à matéria que nós analisamos recentemente, 
onde versava sobre decreto legislativo, que eu 
disse, no meu relatório, que o controle de 
constitucionalidade é feito pela Comissão de 
Justiça, e a gente não analisa mérito. Então, 
neste caso, eu estou mais uma vez dizendo o 
que inclusive lá alguns parlamentares 
questionaram. Neste caso, ao darmos 
seguimento a essa matéria, a gente não está 
fazendo controle de constitucionalidade. Nós 
estamos meramente analisando o mérito, ou 
seja, não cabe analisar mérito. Mas, entendendo 
que nós podemos caminhar num acordo aqui, 
eu vou acompanhar o pedido do deputado 
Rafael Favatto, naturalmente o pedido da 
deputada Janete de Sá, relatora, entendendo 
que a matéria é inconstitucional, mas, no 
mérito, ela merece a regular limitação. Era isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok, deputado Marcelo. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deixa só concluir a votação? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Após a 

votação, eu gostaria de fazer uma ponderação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Assim que acabar a votação. 

Deputado Vandinho? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho, como vota? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 

acompanhar o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
Também vou acompanhar o 

entendimento da deputada Janete. 

A deputada Janete pediu pela ordem. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu acho 

assim: quando fica claro para nós o pedido do 
deputado Rafael, eu não vejo nenhum problema 
e não há constrangimento. De fato, o nosso 
objetivo aqui não é estarmos analisando o 
mérito. E o que fiz aqui, na verdade, fomos 
favorecer um debate maior deste assunto, que é 
pertinente na sociedade, estimular inclusive as 
Câmaras de Vereadores que apresentem 
projetos nessa direção, já que está claro que a 
matéria – e o deputado Rafael tem ciência disso 
– que a matéria é afeta ao poder público 
municipal. Então, não há o que se falar depois, 
no plenário, que é constitucional. Não. Ela é 
inconstitucional. Aqui nós estamos dando a 
constitucionalidade para favorecer apenas o 
debate e não haver inclusive uma reação depois, 
em plenário, para levar uma situação à frente e 
que vai causar um constrangimento ao Poder 
Executivo, que terá, naturalmente, que vetar, 
porque a matéria é inconstitucional. E nem estar 
nos Anais da Casa o meu relato dizendo que ela 
é inconstitucional, mas que estou dando... Não. 
A matéria está sendo relatada pela 
constitucionalidade para favorecer esse debate 
no plenário da Casa e nas comissões, tendo em 
vista a amplitude que a matéria se propõe e por 
ser uma coisa atual também. Então, só deixar 
claro isso. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu queria falar. 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – O deputado Rafael pediu 
anteriormente, posso encaminhar para o 
deputado Rafael?  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Ok, depois eu me manifesto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Gandini, eu queria só 
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ratificar a deputada Janete de Sá, não tem 
problema nenhum, acho que é justamente isso, 
deputada, deputado Marcelo, é debater e 
exaurir o tema, na realidade, para que ele seja 
realmente copiado. Ideias boas têm que ser 
copiadas e, nesse caso a gente tem que replicar 
essa matéria para as câmaras municipais, para 
as pessoas que estão vendo a sessão legislativa 
neste momento, que é a Comissão de Justiça, 
para os vereadores que nos assistem, porque 
esta matéria, como a deputada Janete fez o 
relatório brilhante, ela é vinculada ao poder 
municipal, ao legislativo municipal. E ele sendo 
copiado, quem vai ser beneficiado será o 
cidadão na ponta, quem precisa realmente 
desse auxílio, desse benefício. 

Eu fui secretário de Assistência Social de 
Vila Velha, que é a secretaria pertinente, que faz 
esse tipo de ação. E aí o objetivo é esse, é no 
final... Vou até pedir, depois que exaurir todas 
discussões, não vou pedir regime de urgência no 
projeto para que ele passe em todas as 
comissões. E na Comissão de Finanças, eu acho 
que eu também faço parte da Comissão de 
Finanças, quando o deputado Freitas, o 
deputado Marcelo também faz parte da 
Comissão de Finanças e lá na Comissão de 
Finanças o projeto será com certeza dado 
parecer contrário também ao projeto pelo crivo 
correto da Comissão de Finanças e lá a gente 
breca o projeto, deputado Marcelo, depois de 
exaurir as discussões em todas as comissões 
daqui da Casa dando oportunidade para que os 
próprios parlamentares falem com seus aliados 
nas câmaras dos vereadores para que repliquem 
esse projeto e chegue realmente ao cidadão 
capixaba, que é o nosso objetivo. 

Obrigado, deputado Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcelo. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Então, na verdade eu, particularmente, 
compreendo isso muito bem, mas, assim, volto 
a dizer, é meramente para um lembrete: 
quando eu estava relatando a matéria e eu dizia 
que o papel da Comissão de Constituição e 
Justiça é fazer o controle de constitucionalidade. 

Se eu fizesse o controle, como no caso dessa 
matéria agora, nós daríamos pela 
inconstitucionalidade dela, como foi dada pela 
relatora, mas no mérito a matéria merece o 
melhor debate, mas só que nós não fazemos 
análise de mérito e aí vem a sensibilidade do 
relator no ambiente em que ele está discutindo. 
Mas na época que eu relatei me foram 
questionados: Vem cá, a matéria é 
constitucional ou não? E é o que estou dizendo 
aqui agora, nesse caso da matéria aí 
inconstitucional e a relatora mudando o seu 
voto, analisando meramente o mérito. Foi isso 
que eu relatei naquele dia e fui questionado.  

Então, eu estou meramente dizendo que 
o que eu fui questionado naquele dia é o que 
nós estamos fazendo neste exato momento 
agora. Mesmo assim eu sigo acompanhando a 
relatora. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. Vamos ao próximo projeto. 
Esse projeto, então, eu declaro que ele vai 
tramitar nas próximas comissões, devido 
aprovação na Comissão de Justiça. Vamos ao 
item 08 da pauta.  

Projeto de Lei n.º 819/2019, que recebeu 
despacho denegatório da Mesa Diretora, de 
autoria do deputado Luciano Machado, institui 
o Selo Valoriza Mulher, conferido às empresas 
que adotem práticas de valorização da mulher e 
enfrentamento da desigualdade de gênero no 
ambiente de trabalho. A relatora é a deputada 
Janete de Sá. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 819/2019, do 
deputado autor Luciano Machado.  Ele trata do 
selo que valoriza a mulher, é uma matéria em si, 
deputado Marcelo, que no mérito é muito 
importante, mas da forma que ele foi 
concebido, que o projeto foi concebido, cria 
atribuições para a secretaria de Direitos 
Humanos do estado, que ficaria encarregada de 
criar comissão avaliadora, que fixaria os critérios 
para conceder o selo e reconheceria o exercício 
das suas práticas de promoção de igualdade de 
gênero. Então por ele criar essas atribuições a 
uma secretaria pertencente ao Poder Executivo, 
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esta matéria fica privativa do Governo. Por isso 
nós vamos manter o despacho denegatório. E 
que o deputado possa corrigir a forma como 
concebeu o projeto e apresentá-lo na próxima 
legislatura porque, infelizmente, não temos 
como aproveitar, apesar de ser muito 
importante. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vou 
acompanhar o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o parecer da relatora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o parecer da 
deputada Janete de Sá. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento da relatora.  
 Vamos ao item 9 da pauta. Projeto de Lei 
n.º 1.042/2019, que está em análise técnica, de 
autoria do ex-deputado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre ações para o combate permanente 
à violência nas instituições de ensino do Estado, 
e dá outras providências. A deputada Janete de 
Sá também é a relatora desta matéria. 

 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 1.042/2019, de 

autoria do ex-deputado Lorenzo Pazolini, hoje 
prefeito do município de Vitória, de nossa 
capital.  

A proposição visa instituir ações para o 
combate permanente da violência nas 
instituições de ensino público, vinculadas à 
administração estrutural operacional com o 
Estado do Espírito Santo. O objetivo do projeto 
é contribuir para o desenvolvimento de valores 
e atitudes que ajudem a erradicar todos os tipos 
de violências no ambiente escolar, 
especialmente a física e psicológica, e ainda visa 
atender o direito ao acesso à cultura e à 
educação por parte dos estudantes, 
principalmente os estudantes carentes. 

Nós analisamos a matéria, nós vimos que 
ela não invade a competência legislativa de 
outros Poderes e, por isso, nós estamos 
relatando pela constitucionalidade da mesma. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Acompanho a relatora. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

(PATRIOTA) – Acompanho também o parecer da 
relatora. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – E deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Acompanho o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
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relatório da deputada Janete. Então, o projeto 
foi aprovado e passa para a próxima comissão. 

O item 10 da pauta é o Projeto de Lei n.º 
818/2019, que está em análise técnica, do 
deputado Vandinho Leite, que determina a 
obrigatoriedade de validação com biometria 
facial dos usuários de aplicativos de transporte 
de pessoas por viagem. A deputada Janete de Sá 
é a relatora desta matéria. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 

relatar o Projeto de Lei n.º 818/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que recebeu, 
inclusive, rejeição do despacho denegatório em 
reunião nesta Casa, salvo engano, numa reunião 
no dia 13 de julho do ano passado. Essa matéria 
foi publicada e teve esse despacho, desculpe, 
em 31 de agosto, ela recebeu essa rejeição do 
despacho denegatório.  

Porém, quando foi retomada a discussão 
na Procuradoria da Casa, deputado Vandinho, 
eles relatam da seguinte maneira. Em sua 
justificativa o autor reconhece a necessidade de 
uma parceira firmada entre a iniciativa privada, 
ou seja, as operadoras de aplicativos, e o poder 
público para que o instrumento de tecnologia 
possa proporcionar, na coleta de imagem, 
informação suficiente sobre o indivíduo, porque 
trata aqui da biometria que vai ser tomada, 
capturada nos veículos. 

Nesse ponto, embora não tenha sido 
abordado pela Procuradoria da Casa, a pergunta 
que fica é a seguinte: A quem caberia a função 
de enviar as informações do indivíduo para a 
ferramenta de identificação? Isso não está 
tratado na matéria e também não está dizendo 
que a matéria precisa ser regulamentada. E em 
caso do envio equivocado de informação, a 
quem seria atribuída a responsabilização pelo 
envio dessas informações que tratam da 
biometria das pessoas? 

Na análise da Procuradoria, ficou 
identificado que a intensão é nobre, mas uma 
verificação de que a matéria contém violação de 
competência privativa ao município e que 
compete a ele legislar sobre assunto de 
interesse local, e aqui ela tratou do transporte 
coletivo, não tratou do transporte coletivo 
intermunicipal, transporte coletivo 

intermunicipal. Então, nesse sentido, nós vamos 
acompanhar o parecer da Procuradoria, que deu 
pela inconstitucionalidade formal da matéria.  
 Deputado Vandinho. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
 Pela ordem? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Eu 
queria discutir. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Ah, discutir, então.  
 Deputado Vandinho Leite pelo tempo de 
cinco minutos. 
 Eu vou pedir, vou ao banheiro rapidinho, 
caso seja necessário, o deputado Marcos Garcia 
assume a presidência. Está bom? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Só 
para deixa claro que a matéria, no meu 
entender, é uma matéria vinculada à área de 
Defesa do Consumidor. Aqui não é uma matéria 
de transporte coletivo público, não. Nós 
estamos querendo aqui, na verdade, é que as 
empresas de transporte de aplicativos, aí tem a 
99 Pop, entre outras, está sendo feito esse nível 
de discussão em vários estados por conta da 
violência que se tem com relação tanto aos 
motoristas de aplicativo como vítimas, ou, claro, 
num número muito menor, motoristas de 
aplicativos, que, na verdade, são bandidos que 
se cadastram como motorista de aplicativo e 
cometem crimes e que essas empresas façam o 
reconhecimento facial. 
  Tem uma frente parlamentar de 
motoristas de aplicativos aqui na Assembleia e 
esse debate, inclusive, aconteceu com a 
presença de alguns parlamentares. A Uber e a 
99 Pop estiveram presentes, estão fazendo 
alguns compromissos no avanço dessa 
tecnologia e fazendo um teste, neste momento, 
inclusive, em Porto Alegre, e a gente está 
querendo deixar isso como lei aqui no Espírito 
Santo, como objetivo principalmente de, 
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quando se experimentar essa questão da 
biometria facial, o Espírito Santo seja prioridade, 
ou, então, obrigatório mesmo. Ou seja, é uma 
tecnologia que, no meu entender, eles precisam 
fazer, até porque a violência no transporte de 
aplicativos hoje é muito grande no nosso estado 
e em todo o Brasil.  
 Mas esse que é o objetivo dessa matéria. 
Então, não é uma matéria de transporte coletivo 
nem que gera nenhum tipo de atividade ao 
setor público.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - 
Deputado,  me permita corrigir. V. Ex.ª tem toda 
razão. São operadoras de aplicativos de 
transportes privados, mas, quando se trata de 
segurança, teria que ter um convênio com a 
Secretaria de Segurança do Estado, porque são 
informações das pessoas e são informações que 
vão ser captadas dessas pessoas por uma lei. 
Então, teria que ser... Para onde vão essas 
imagens? Então têm um convênio com a 
Secretaria de Segurança? 
 Eu penso o seguinte: podíamos até, se o 
senhor me permitir, porque a matéria sofreu um 
debate grande, junto a V. Ex.ª com as pessoas 
que operam esses aplicativos, de discutir 
melhor, de a gente sobrestar ela 
momentaneamente, se o presidente assim 
determinar, e V. Ex.ª verificar melhor com a 
Procuradoria ou até mesmo esses ajustes, 
porque, de fato, para onde vão essas imagens? 
Como a iniciativa privada, por lei, pode capturar 
essas imagens, elas têm que passar por um 
banco de dados, para poder fazer, acredito eu, 
alguns ajustes. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Alguns 
bancos digitais, por exemplo, já fazem,  
deputada Janete, tanto na hora de se criar uma 
conta ou para validar algum tipo de registro. É 
perfeitamente possível a utilização desse tipo de 
tecnologia. 
 Mas eu concordo. Se V. Ex.ª quiser baixar 
de pauta, a gente discute melhor. 
 
  A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu 
prefiro, deputado Gandini, se V. Ex.ª me 
permitir, porque, às vezes pode ser que ele 

possa contemplar uma emenda em que seja 
necessário essa capturação de imagens ir para a 
Secretaria de Segurança, porque esse é o 
objetivo da lei. A Secretaria de Segurança poder 
identificar um bandido, algum meliante que 
pudesse estar usando aquele aplicativo. Ficaria 
mais fácil a captura, então, teria uma finalidade, 
no meu entendimento, em favor tanto da 
pessoa que trabalha com o aplicativo, mas 
também em favor da sociedade. Então, eu 
sugiro que a gente baixe de pauta para que o 
deputado Gandini retome essa matéria e possa 
fazer esses ajustes. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (GANDINI - 
CIDADANIA) - Só tirar uma dúvida: baixa de 
pauta e encaminha ao gabinete ou deixa na 
pauta para a próxima sessão? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu sugiro 
que encaminhe ao gabinete até o deputado ter 
essa questão um pouco melhor definida.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Gabinete do deputado 
Vandinho? (Pausa) 

Deputado Vandinho?  
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pode 
ser! Acredito que a matéria... Vamos... A gente 
já... (Inaudível) mais claras as informações! 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – É um diálogo entre a relatora e V. 
Ex.ª. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Ok! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então vou encaminhar ao 
gabinete do deputado Vandinho. 

Vamos ao item 11 da pauta, o Projeto de 
Lei n.º 848/2019, que recebeu despacho 
denegatório da Mesa Diretora, de autoria 
também do deputado Vandinho Leite, que 
determina a obrigatoriedade de divulgação do 
cardápio de merenda escolar oferecida aos 
alunos da rede estadual de ensino do Estado do 
Espírito Santo.  
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Deputada relatora, deputada Janete de 
Sá. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 

relatar o Projeto n.º 848/2019, de autoria do 
nobre deputado Vandinho Leite. Esse projeto 
visa tornar obrigatória a divulgação do cardápio 
da merenda escolar oferecida pela Secretaria 
Estadual de Educação, a Sedu, aos alunos da 
rede estadual de ensino do Estado do Espírito 
Santo. Estabelece que o cardápio da merenda 
escolar deverá ser afixado em todas as unidades 
escolares da rede estadual de ensino, por meio 
de cartazes, em local de fácil acesso de toda a 
comunidade escolar, e no refeitório das 
unidades escolares, bem como no site 
eletrônico da Secretaria Estadual de Educação, 
dando tempo para que os responsáveis possam 
avisar às escolas de possíveis intolerâncias a 
certos alimentos por parte de seus filhos, o que 
é razoável e juridicamente plausível – e, no meu 
entendimento, é muito louvável! 

Nós entendemos que matéria não invade 
a competência de outros Poderes e nada mais 
pede para que haja disponibilização desse 
cardápio, até para evitar problemas com os 
alunos e também os pais poderem ver o nível 
nutricional. Acho importante esse 
acompanhamento, já que o Estado oferece a 
merenda escolar, e eu sei que, no nosso estado, 
é de boa qualidade! Mas podemos falar pela 
gestão atual, não podemos falar por outras 
gestões! E os projetos e as leis ficam, perpassam 
os gestores, perpassam a nossa época, o nosso 
tempo na Assembleia. Então, nesse sentido nós 
consideramos a matéria, sim, constitucional, e 
nós vamos relatar pela constitucionalidade. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – No caso aqui, deputada, quando 
relata pela constitucionalidade, relata pela 
rejeição do despacho , neste momento? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Sim! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Vamos colocar a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 

acompanho o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
(Pausa)  

Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 

o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
relatório da deputada Janete, pela rejeição do 
despacho.  

Ele volta a tramitar agora em análise 
técnica. 

Item 12 da pauta, Projeto de Lei n.º 
96/2019, que está em análise técnica, do 
deputado Freitas, que institui a Política Estadual 
de Incentivo às Agroindústrias. A deputada 
Janete também é a relatora da matéria. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 96/2019, de autoria 
do deputado Freitas. Esse projeto recebeu 
despacho denegatório, que foi derrubado. Ele 
visa instituir a Política Estadual de Incentivo às 
Agroindústrias do Espírito Santo. E, em nossa 
análise mais atenta, é possível identificar que 
esse projeto não acarreta criação, modificação 
ou extinção de qualquer atribuição de algum 
órgão do Poder Executivo ou interferência em 
contratos celebrados, apenas afirma e fortalece 
regras programáticas atinentes à instituição da 
Política Estadual de Incentivo às Agroindústrias; 
e estabelecem o objetivo da política, seus 
princípios, diretrizes e instrumentos para 
implementação, bem como os planos e 
programas serão formulados de acordo com as 
necessidades e particularidades dos diferentes 
tipos de agroindústrias.  

E, portanto, a matéria, no nosso 
entendimento, está de acordo com a legislação 
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vigente. Nesse sentido nossa relatoria é pela 
constitucionalidade da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa)  

Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento da relatora, que foi pela 
constitucionalidade e legalidade da matéria.  

A matéria passa a tramitar nas demais 
comissões. 

Vamos ao item 13 da pauta, que é o 
Projeto de Lei n.º 186/2020, que também 
recebeu despacho denegatório do Mesa 
Diretora, do deputado Vandinho Leite, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de criação e 
divulgação de protocolos de segurança em 
saúde, como forma preventiva e corretiva, em 
casos de doenças infecto-contagiosas, surtos, 
pandemias e epidemias e outras, pelas 
operadoras de transporte por aplicativo no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 

A deputada Janete de Sá é a relatora 
desta matéria. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
(Inaudível) gostaria de conversar melhor sobre 
o assunto com o deputado Vandinho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Só que falhou um pouquinho, 
deputada. Você pediu para? 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Para 
relatar na próxima reunião da comissão esta 
matéria porque preciso… 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Também retiro de pauta. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. Não 
precisa retirar de pauta. Só preciso 
compreender melhor, porque é a mesma 
questão: trata-se de aplicativos também e aí eu 
precisaria conversar, entender melhor, para ver 
se não invade a competência municipal. Que eu 
acho que não invade, mas eu gostaria de 
entender melhor isso com ele. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  

Vamos ao item 14, da pauta, o Projeto 
de Lei n.º 158/2020, que está em análise 
técnica, do deputado Luciano Machado, que 
trata da instalação de placas em braile com 
informações das linhas e roteiro de viagem nos 
terminais rodoviários do estado do Espírito 
Santo. 

A deputada relatora é a deputada Janete 
de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Projeto 
de Lei n.º 158/2020, de autoria do deputado 
Luciano Machado, que tem por objetivo 
estabelecer a obrigatoriedade da instalação de 
placas em braile com relações das linhas de 
ônibus e seu roteiro de viagem nos terminais 
rodoviários do estado do Espírito Santo, e com a 
finalidade de promover a inclusão e a 
acessibilidade desse grupo de pessoas com 
deficiência visual, dando-lhes mais dignidade ao 
disponibilizar as mesmas informações que já são 
conferidas aos demais usuários das linhas de 
terminais rodoviárias do estado. 

Entendemos que essa abrangência é 
municipal e intermunicipal, e nesse sentido, ela 
não viola nenhuma competência, porque a 
abrangência dela é em todos os terminais. 

Portanto, nós vamos estar relatando 
pela constitucionalidade da matéria, 
entendendo que ela atinge todo o Espírito 
Santo. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Matéria, então, foi dada pela 
constitucionalidade com emenda modificativa. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho a relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
relatório da deputada Janete e passa às demais 
comissões a matéria. 

Vamos ao item 15 da pauta... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Obrigada pela ajuda, deputado Gandini. Acabei 
lendo a emenda modificativa e não explicitei na 
hora da votação, e o senhor se lembrou 
perfeitamente. Por isso é o presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Quem me ajudou foi o relatório 
aqui, deputada. Estamos atentos.  

Mas, enfim, item 15. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 434/2019, de autoria 
do deputado Capitão Assumção. Esse projeto 
autoriza o Poder Executivo a implantar a 
realização de exames de detecção de mutação 
genética e aí dá uma série de questões aqui. 

Essa matéria é autorizativa. Matéria 
autorizativa, que trata de uma questão que é de 
incumbência do Poder Executivo, não cabe 

constitucionalidade. Por isso, a matéria tem 
esse vício formal de inconstitucionalidade. 

É assim que eu relato. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, nós 
vamos colher os votos. 

Foi dada pela manutenção do despacho 
denegatório. 

Deputado Marcelo Santos, como vota? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vou 
acompanhar a nossa relatora. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relatório, presidente. Eu 
ouvi os outros, mas eu estava com problema no 
áudio aqui. Acompanho o relatório em todos os 
anteriores também que eu não votei.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  

Vou pedir a supressão do item 16 e que 
enviem para o meu gabinete para eu verificar 
qual foi a inconstitucionalidade para ver se eu 
consigo sanear. 

  
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. Eu ia 

pedir isso, deputado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  
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 Vamos ao item 17: Projeto de Lei n.º 
32/2019, que está em análise técnica, do 
deputado Marcos Garcia, que determina a 
alimentação diferenciada a crianças e 
adolescentes portadores de intolerância à 
lactose na merenda escolar, em instituições da 
rede estadual de ensino. 
 A deputada Janete de Sá é a relatora da 
matéria.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Este 
projeto foi apensado a projetos de autorias de 
outros deputados. Vários deputados. Não, 
desculpa! De autoria do deputado Doutor 
Hércules. Mas a matéria em questão é do 
deputado Marcos Garcia.  
 Quero louvar pela iniciativa, pois ela 
determina a alimentação diferenciada a crianças 
e adolescentes portadores de intolerância à 
lactose na merenda escolar em instituições da 
rede estadual de ensino. 
 Nós entendemos que a rede já conta 
com uma equipe de nutricionistas, com uma 
estrutura logística, contratos de fornecimento 
de alimentação em vigor, ou seja, ela tem plena 
condição de estar lidando com essa matéria sem 
que o deputado com isso tenha criado nenhuma 
atribuição a mais ou a necessidade de estar 
trazendo para a rede de educação profissionais 
para tratar do assunto.  
 Então, por isso, no nosso entendimento, 
por, inclusive, essa questão já discorrer de lei 
federal, nós entendemos que a matéria é 
constitucional, tem boa técnica e, por isso, 
estamos relatando pela constitucionalidade da 
matéria.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Vou destacar que pelo relatório 
que chegou a mim, deputada, tem duas 
emendas que foram acatadas por V. Ex.ª. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Tem. 
Exatamente. Por gentileza.  
 

Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei 
n.º 32/2019: 

 
Fica suprimido o art. 3.º 

do Projeto de Lei n.º 32/2019, 

renumerando-se o artigo 
seguinte. 

 
Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei 

n.º 32/2019: 
 

O art. 4.º do Projeto de Lei 
n.º 32/2019, que após emenda 
será renumerado para art. 3.º, 
passa a ter a seguinte redação: 

Art. 3.º Esta Lei entra em 
vigor após decorridos 90 
(noventa) dias de sua publicação 
oficial. 

 
Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei 

n.º 736/2019: 
 

Fica suprimido o art. 4º do 
Projeto de Lei n.º 736/2019, 
renumerando-se o artigo 
seguinte. 

 
Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei 

n.º 736/2019: 
 

O art. 5.º do Projeto de Lei 
n.º 736/2019, que após emenda 
será renumerado para art. 4º, 
passa a ter a seguinte redação: 

 
Art. 4.º Esta Lei entra em 

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

 
 É a mesma coisa. Como são projetos 
apensados, a emenda cabe para as duas 
questões e tem que citar os dois projetos em 
questão.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Pode falar, deputado Marcelo.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Como são dois projetos e eles são correlatos, 
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queria sugerir à nossa relatora Janete de Sá, 
com a expertise que tem de algum tempinho na 
Comissão de Justiça: nós poderíamos, uma vez 
que o deputado Marcos Garcia, nosso vice-líder 
do Governo, está presente aqui na sala, acho 
que o projeto dele, inclusive, é até mais robusto. 
Não é isso, deputada Janete? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Mais 
amplo. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Nós podíamos pegar e fazer uma supressiva 
eliminando o outro projeto e aprovar o do 
Marcos Garcia, porque, senão, lá no Plenário vai 
ter um conflito de projetos, aquela discussão 
toda. Como o projeto versa sobre a mesma 
coisa, a gente poderia... Já fiz isso, inclusive, em 
relatórios.  Você pega o projeto, como vou dizer, 
porque tem que eliminar um projeto desse uma 
hora. Não vai aprovar duas matérias. Elas são 
correlatas, mas estão tramitando 
concorrentemente. A gente podia eliminar um e 
deixar um tramitando. O que V. Ex.ª acha?  
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Marcelo, eu não tenho condições de 
fazer isso. Por quê? Porque tem algumas 
questões que tem no projeto do deputado 
Doutor Hércules que não tem no deputado 
Marcos; e tem questões no do deputado Marcos 
que não tem no Hércules.  
 Por isso, como são similares, foi 
apensado, mas se eu aproveitasse só do 
deputado Marcos Garcia, eu deixo a doença 
celíaca de fora, que está no do Hércules.  
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Não. A senhora faria um substitutivo 
colocando tudo isso, que está faltando em um, 
em outro. Aí, a senhora pegaria tudo que está 
faltando em outro, faria um substitutivo, uma 
emenda supressiva e uma aditiva, e aí colocaria 
tudo. Seria uma única emenda da senhora, 
corrigindo todos os dois projetos. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Mas eu 
peço... 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
É uma sugestão apenas. 

 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Eu sei! 
Eu peço permissão ao deputado Marcos, 

mas... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado, posso encaminhar? 
Como a gente... 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – ...Eu vou 
manter o meu relatório, até mesmo para não 
causar constrangimento, deputado Marcos, 
porque cada deputado reage de uma maneira. 
Como não combinamos isso com o outro 
deputado autor da matéria, a gente pode criar, 
Marcelo, desnecessariamente, um 
constrangimento no Plenário, em que, na 
Comissão de Justiça... 

 
O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 

Eu estou falando justamente para não criar. 
Para não criar! Tem uma matéria que está 
faltando isso, a outra também, a senhora faria 
uma emenda única e aí colocaria os dois em 
conjunto. É isso que eu estou dizendo, para não 
ter conflito, justamente.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Vão ficar 
em conjunto.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deixe-me só fazer uma proposta. 
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
Teria que fazer uma única emenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deixe-me fazer só uma proposta. 
Como a gente está avaliando só a 
constitucionalidade, a gente deixaria passar da 
forma que a deputada Janete colocou e deixa a 
comissão de mérito fazer a emenda, para 
acolher o de um e o de outra matéria, e, depois, 
a gente só avalia a constitucionalidade, ok? Se 
for possível. É uma sugestão, até para a gente 
não perder tempo nesta votação. 
 Podemos encaminhar assim? (Pausa)  
 Então, vou colocar a matéria em 
discussão. (Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dr. Rafael Favatto? 
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 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - (PATRIOTA) 
– Com a relatora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – Com o 
relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
Com a relatora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Com a 
relatora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento da relatora.  
 A matéria tramita nas próximas comissões, 
lembrando que o projeto do deputado Marcos 
Garcia é anterior ao que está apensado. 
 Vamos ao item 18, Projeto de Lei 
241/2020, que recebeu despacho denegatório da 
Mesa Diretora, de autoria do deputado Carlos 
Von, que estabelece a exigência de utilização de 
máscaras faciais em estabelecimentos comerciais, 
de órgãos públicos, logradouros públicos e demais 
recintos de ambientes fechados, com fácil 
aglomeração de pessoas, e dá outras providências. 
 O deputado relator é o deputado Marcos 
Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 241/2020. O autor é o 
deputado Carlos Von. O projeto visa exigir a 
utilização de máscaras faciais em ambientes 
públicos de grande movimento de pessoas. 
 Esse já é o panorama que estamos 
vivendo, hoje em dia, e foi regulamentado pelo 
governador Renato Casagrande por meio do 
Decreto n.º 4648-R, de 8 de maio de 2020. O art. 
2.º desse decreto prevê essa obrigação, que já foi 
inserida no cotidiano dos capixabas, mas, mesmo 
assim, adentrando na análise da legalidade e 
constitucionalidade, que me cabe como relator do 

projeto nesta Comissão de Justiça, relato pela 
rejeição do despacho denegatório, uma vez que a 
proteção de defesa de saúde é elencada como 
competência concorrente entre União, Estados e 
Distrito Federal, de forma que não há vedação 
constitucional à iniciativa parlamentar.  

Além do mais, é notório que o objetivo 
desse projeto nada atinge o funcionamento e 
organização do Poder Executivo. Esse é o 
relatório.   
 Então, vou relatar pela rejeição do 
despacho denegatório. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Ok.  
 A matéria pode ser discutida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Voto com 
o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - (PATRIOTA) 
– Deputado Gandini, o deputado coronel Marcos 
Garcia fez um brilhante relato. Tenho que 
acompanhá-lo, na íntegra. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Ok.  

Deputado Vandinho Leite e deputado 
Marcelo Santos? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) – Com o 
relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Também com o relatório, deputado 
Vandinho. 

Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) – 
Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. A matéria, então, volta a 
tramitar agora em análise técnica.    
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Item 19. Projeto de Lei n.º 571/19, que 
recebeu despacho denegatório da Mesa Diretora, 
do deputado José Esmeraldo, que dispõe sobre a 
reserva de no mínimo de por cento das vagas de 
emprego na área da construção civil de obras 
públicas para pessoas do sexo feminino.  

Deputada Janete de Sá é relatora da 
matéria. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) −  Nós 
observamos que a matéria apresentada no Projeto 
de Lei n.º 571/2019, de autoria do deputado José 
Esmeraldo, visa tão somente fomentar a política 
de reserva de vagas a pessoas do sexo feminino na 
construção civil, o que nós achamos altamente 
propositivo e, por isso, nós vamos estar relatando 
pela derrubada do despacho denegatório. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Então, pela rejeição do despacho 
denegatório. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) −  

Exatamente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 

CIDADANIA) −  Colocamos, então, a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vamos 
colher os votos dos deputados. 

Deputado Marcelo Santos, como vota? 
 
O SR. MARCELO SANTOS − (PODEMOS) – 

Com a relatora. 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 

CIDADANIA) − Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 

CIDADANIA) − Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − (PATRIOTA) 

– Também acompanho o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 

CIDADANIA) − Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) − Com o 

relatório. 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento da deputada Janete. 

Então, a matéria, rejeitado o despacho, ela 
volta para análise técnica. 

Vamos ao item 20 da pauta, Projeto de Lei 
n.º 791/2019, do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
recebeu despacho denegatório, que institui 
diretrizes para a prestação de auxílio, proteção e 
assistência a policiais vítimas de violência, na 
forma que especifica.  

Deputada Janete de Sá também é relatora 
da matéria. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) −  Passo a 
relatar o Projeto de Lei n.º 791/2019, do deputado 
Rafael Favatto, que tem como propósito em 
questão instituir diretrizes para a prestação de 
auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas 
de violência. 

Entendo que a matéria é pertinente sua 
discussão. É de nossa competência legislar e 
discutir sobre o assunto e, nesse sentido, eu vou 
estar relatando pela rejeição do despacho 
denegatório para favorecer o debate. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 

 

O SR. MARCELO SANTOS − (PODEMOS) – 
Voto conforme a relatora, no mérito. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Ok. 

Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – 
Acompanho a relatora. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Deputado Vandinho Leite? 

 

O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) − Com o 
relatório. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 
(PATRIOTA) – Quero agradecer a deputada 
Janete de Sá e acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
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O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento do relatório da relatora. Volta a 
tramitar, agora, em análise técnica o projeto. 

Item 21 da pauta é o Projeto de Lei n.º 
671/2019, que recebeu despacho denegatório 
da Mesa Diretora, de autoria do deputado 
Adilson Espindula, que dispõe sobre a realização 
de campanha publicitária permanente nas 
escolas públicas e privadas do Ensino 
Fundamental e Médio do Estado do Espírito 
Santo. Essa campanha é de valorização e 
respeito ao trabalho do professor e fixa outras 
providências.  

Deputada Janete de Sá também é 
relatora dessa matéria. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ − (PMN) −  Vocês 
devem observar que nós estamos buscando 
mecanismos para poder discutir as matérias, e 
essa proposta aqui vai na mesma direção, 
(Inaudível) 671/2019, que é um projeto de lei 
do deputado Adilson Espindula.  

Nós entendemos que é importante essa 
campanha que ele coloca, publicitária 
permanente de valorização e respeito ao 
trabalho do professor nas escolas públicas e 
privadas do Ensino Fundamental e Médio do 
Estado do Espírito Santo. E, nesse sentido, para 
que essa matéria inclusive possa ser apreciada 
melhor pela Procuradoria – que ela tem 
somente o despacho denegatório da Mesa –, 
nós estaremos relatando pela rejeição do 
despacho denegatório. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, 
deputado Marcelo Santos, como vota? 

 

O SR. MARCELO SANTOS − (PODEMOS) 
– Acompanho o parecer da relatora, que se 
manifestou no mérito. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Ok. 

Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – Vou 

acompanhar o relatório. 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 
CIDADANIA) − Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório também. 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 

CIDADANIA) − Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) − Com 

o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE − (GANDINI − 

CIDADANIA) − Ok. Também vou acompanhar o 
entendimento da relatora. Essa matéria volta, 
agora, à análise técnica. Vamos caminhar só até 
duas e quarenta, para a gente encerrar? 

Vou passar ao Projeto de Lei n.º 
179/2020, de análise técnica, de autoria da 
deputada Janete de Sá, que dispõe sobre o 
desembarque de mulheres, idosos e pessoas 
com deficiência, usuários do Sistema de 
Transporte Coletivo na Região Metropolitana do 
estado do Espírito Santo. Relator deputado 
Vandinho Leite. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, a Procuradoria da Casa teve 
parecer pela inconstitucionalidade formal, 
falando sobre possível desequilíbrio em 
contrato administrativo celebrado com o 
transporte coletivo do estado. 

No meu entender, essa é uma matéria 
que deveria continuar tendo debate na Casa. 

Gostaria, neste momento, de ter um 
debate com a deputada Janete. Ela, com sua 
assessoria, fazer um entendimento com a 
Procuradoria para ver se a gente consegue fazer 
essa matéria tramitar. Então, vou pedir a V. Ex.ª 
para baixar essa matéria de pauta, deputado 
Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Envio, então, conforme fiz 
com a matéria de V. Ex.ª, para a assessoria da 
deputada Janete; está em entendimento do 
relator, ok?  
 Vamos ao item vinte e três da pauta, o 
Projeto de Lei n.º 393/2020, que está em análise 
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técnica, deputado Capitão Assumção. Ficam as 
plataformas digitais e demais estabelecimentos 
comerciais que ofereçam o serviço de entrega 
obrigados a fornecer aos motoristas 
credenciados equipamento de proteção 
individual (EPI), bem como álcool em gel setenta 
por cento para higienização, no âmbito do 
estado do Espírito Santo. Deputado Vandinho 
Leite é o relator da matéria.  
  
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Senhor presidente, a matéria, como V. Ex.ª já 
deixou claro, tem como principal objetivo dar 
aos trabalhadores, que fazem o serviço de 
entrega para as plataformas digitais de 
estabelecimentos comerciais, mais segurança; 
principalmente em um momento de pandemia, 
um EPI, álcool em gel, higienização. Nós 
estamos em um momento extremamente 
atípico, de pandemia e, no meu entender, e 
indo e seguindo a Constituição Federal, que é o 
que eu sempre faço.  

O parecer da própria Procuradoria foi no 
sentido de opinar pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade da matéria. No meu 
parecer, vou, neste momento, recorrer à Carta 
Magna da República, em que o art. 24, inciso V, 
diz: O art. 24 diz que compete à União aos 
estados e ao Distrito Federal legislar 
concorrentemente sobre... 

No inciso XII, perdão, Previdência Social, 
proteção e defesa da saúde. Em um momento 
de pandemia e também observando diversos 
pareceres da nossa Procuradoria da Casa, no 
meu entender, essa é uma matéria essencial, de 
proteção e defesa da saúde neste momento e 
eu vou relatar ou opinar aos demais pares um 
relatório pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 393/2020, de autoria do deputado 
Capitão Assumção. Esse é o meu relatório, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A matéria segue para discussão. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  

Deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vou 

acompanhar o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

(PATRIOTA) – Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
relator. 

Matéria aprovada na Comissão de 
Justiça; segue às demais comissões. 

Deputado Marcos, seu áudio está aberto. 
Vamos ao último item de hoje, o item 

vinte e quatro: Projeto de Lei n.º 128/2020, que 
está em análise técnica, de autoria do deputado 
Capitão Assumção - relator, deputado Vandinho 
Leite -, que dispõe sobre a expropriação de 
imóveis utilizados como clínicas clandestinas de 
aborto e sua destinação para o financiamento 
de programas de saúde pública neonatal e 
assistência às gestantes. 

Deputado Vandinho Leite para relatar a 
matéria.  

 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 
pedir a baixada de pauta, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok, baixado de pauta. 

Envia ao gabinete do deputado Vandinho 
Leite para análise. 

Vou agradecer aos deputados e convidá-
los para a próxima sessão, terça-feira, às 13:30. 

Obrigado a todos e boa tarde! 

 
(Está encerrada a reunião)  
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