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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.380 
 

Estabelece diretrizes e estratégias 
de divulgação, orientação e 
tratamento psicológico e 
psiquiátrico para atendimento à 
pessoa acometida de sintomas de 
transtorno de estresse pós-
traumático, depressão, 
ansiedade, pânico e tendências 
suicidas associados ao isolamento 
pós-pandemia de COVID-19, na 
forma que especifica. 

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

Art. 1º As unidades de saúde e as unidades 
escolares da rede pública de ensino do Espírito 
Santo devem prestar orientações aos pacientes, 
aos alunos e aos seus familiares sobre o 
acometimento de sintomas de transtorno de 
estresse pós-traumático, depressão, ansiedade, 
pânico e tendências suicidas, em decorrência do 
isolamento pós-pandemia de COVID-19. 
 

§ 1º Além das orientações de que trata o caput, 
o Poder Público deve garantir o acesso à 
assistência em saúde mental, bem como o 
acolhimento, acompanhamento e tratamento 
psicológico e psiquiátrico específicos aos 
pacientes, alunos e seus familiares. 
 
§ 2º Os pacientes e os alunos que tenham sido 
acometidos pela COVID-19 devem ser avaliados 
e estratificados quanto ao transtorno, por 

psiquiatra e/ou psicólogo, nas redes de atenção 
psicossocial e de assistência em saúde mental 
no Estado do Espírito Santo, cabendo ao 
profissional responsável, caso necessário, o 
contato imediato com outro ponto de atenção à 
saúde, a fim de prover o atendimento 
adequado. 
 
Art. 2º São diretrizes a serem observadas por 
esta Lei: 
 
I - a perspectiva multiprofissional na 
abordagem; 
 
II - o atendimento e a escuta multidisciplinar; 
 
III - a discrição no tratamento dos casos de 
urgência; 
 
IV - a integração das ações; 
 

V - a institucionalização dos programas; 
 

VI - o monitoramento da saúde mental de cada 
indivíduo; 
 

VII - a realização de ciclos de palestras e de 
campanhas que sensibilizem e relacionem à 
qualidade de vida; 
 

VIII - a promoção de encontros temáticos 
relacionados à qualidade de vida no trabalho e à 
saúde mental. 
 

Art. 3º São estratégias recomendadas para a 
orientação ao cuidado psicológico e/ou psíquico 
de que trata esta Lei: 
 

I - reconhecer e acolher receios e medos dos 
pacientes, procurando pessoas de sua confiança 
para conversar; 
 

II - retomar estratégias e ferramentas de 
cuidado que tenham sido usadas em momentos 
de crise ou de sofrimento e ações que tenham 
trazido sensação de maior estabilidade 
emocional; 
 

III - apoiar no retorno à rotina e na reintegração 
às atividades de famílias dos que faleceram e 
dos que se recuperaram da doença; 
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IV - investir e auxiliar na redução do nível de 
estresse agudo das pessoas acometidas de 
COVID-19; 
 
V - apoiar pacientes acometidos ou familiares 
que perderam pessoas em decorrência da 
COVID-19 e que estejam com sintomas e 
complicações associadas a condutas de suicida, 
comprometimento social ou no trabalho, 
transtornos psicossomáticos, luto patológico e 
transtornos de adaptação; 
 

VI - fornecer intervenção especializada a 
pacientes que desenvolvam patologia a médio 
ou a longo prazo, com padrões de sofrimento 
prolongado em que se manifeste depressão, 
estresse pós-traumático, psicose, medo, 
ansiedade, alcoolismo ou outras dependências e 
fatores de vulnerabilidade; 
 

VII - investir em estratégias qualificadas de 
comunicação social que favoreça a recuperação; 
 

VIII - capacitar equipes que trabalham na fase 
de recuperação e na atenção à saúde mental 
dos que trabalham na linha de frente e junto 
aos casos mais graves; 
 

IX - consolidar a coordenação interinstitucional 
e a participação comunitária na tomada de 
decisões, utilizando-se estratégicas adaptadas 
nas esferas sociais e culturais, bem como nas 
religiosas e artísticas variadas; 
 

X - incentivar, mapear e dispor de ações de 
cuidado em saúde mental disponíveis para os 
trabalhadores, tais como suporte psicológico 
presencial ou on-line nos Centros de Atenção 
Psicossocial e em outros dispositivos da rede 
onde os usuários já estejam sendo cuidados e 
que estejam aptos a acolher novas situações de 
crise, criando-se dispositivos de atenção para os 
familiares e para os acompanhantes. 
 

Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 03 de 
setembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

LEI Nº 11.381 
 

Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a receber o trecho 
de 9 km de estrada municipal 
compreendido entre a ligação da 
ES-080 (Argeu) até o Patrimônio 
do Rádio, no Município de 
Marilândia, incluindo-o no Plano 
Rodoviário Estadual. 
 

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

Art. 1º Fica o Governo do Estado do Espírito 
Santo autorizado a receber o trecho de 9 km de 
estrada municipal compreendido entre a ligação 
da ES-080 (Argeu) até o Patrimônio do Rádio, no 
Município Marilândia, incluindo-o no Plano 
Rodoviário Estadual, assumindo todas as 
despesas de construção e de manutenção 
(investimentos e custeio) realizadas no 
segmento a partir da data efetiva da 
incorporação do trecho à malha estadual. 
 

Parágrafo único. A transferência do trecho 
referida no caput deste artigo será realizada 
sem nenhum ônus para o Município de 
Marilândia, assumindo o Governo do Estado do 
Espírito Santo todos os passivos ambientais e as 
questões jurídicas ocorridas a partir da data 
efetiva da incorporação do trecho à malha 
estadual. 
 

Art. 2º O trecho da estrada municipal, cuja 
transferência fora autorizada no caput do art. 
1º, fica incluído no Plano Rodoviário Estadual. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 03 de 
setembro de 2021.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 
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LEI Nº 11.382 
 

Declara a Tripinha, comida típica 
da região de Linhares, patrimônio 
cultural imaterial do Estado do 
Espírito Santo.  

 

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

Art. 1º Fica declarada a Tripinha, comida típica 
da região de Linhares, patrimônio cultural 
imaterial do Estado do Espírito Santo.  
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 03 de 
setembro de 2021.  
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MATEUS LUPPI XIMENES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 03.09.2021 a 02.09.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

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

 
PORTARIA Nº 615 

 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

208546-02 
CAMILA ZORZAL 
BERNARDES 

2020 
01/12/2021 à 
30/12/2021 

16/09/2021 à 
15/10/2021 

30(trinta) 

203198-01 
CELINA MARIA DE 
SOUZA SANTOS 

2021 
09/09/2021 à 
23/09/2021 

02/05/2022 à 
16/05/2022 

15(quinze) 

201224-01 
CLARA MARIA 
ZUCARATO DIAS 
DE AMORIM 

2021 
16/11/2021 à 
30/11/2021 

16/11/2022 à 
30/11/2022 

15(quinze) 

207932-01 
NILTON 
ALEXANDRE 
BARROS DA SILVA 

2021 
13/10/2021 à 
11/11/2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 de 
09/03/2022 à 
23/03/2022 

30(trinta) 

209271-01 
VALERIA SPELTA 
VULPI 

2021 
13/12/2021 à 
11/01/2022 

29/10/2021 à 
27/11/2021 

30(trinta) 

 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 616 
 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

203328-01 
PATRICIA 
RIPARDO 
TONINI 

2021 
09/09/2021 à 
23/09/2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 

15(quinze) 

207845-01 

RICARDO 
BENETTI 
FERNANDES 
MOÇA 

2019 
09/09/2021 à 
23/09/2021 

21/06/2022 à 
05/07/2022 

15(quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 03 de setembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 617 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativa da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 

 
TRANSFERIR as férias regulamentares da 

servidora abaixo relacionada: 
 

Matrícula Servidora Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

209656-01 

TANIA 
CRISTINA 
CORREA DE 
FREITAS 

2021 
02/08/2021 à 
31/08/2021 

02/08/2022 à 
31/08/2022 

30(trinta) 

 

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

 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 09.09.2021 • 

 
HORA  PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a coleta de batatas silvestres, que garante a 
variabilidade genética para o melhoramento desse tipo de 
cultura 

00h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora 
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01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

01h45 Audiência Pública Híbrida da 
Comissão De Meio Ambiente  

Novo Acordo Do Rio Doce E Seus Reflexos No Es – Justiça 

04h45 Reunião Ordinária Híbrida  Comissão de Segurança 

05h35 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

06h15 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o Programa Balde Cheio, que tem transformado a vida 
de produtores de leite e de técnicos da extensão rural em todo 
o país 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior tribunal de justiça 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião Híbrida da Frente 
Parlamentar  

1ª infância 

10h55 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Defesa do Consumidor  

12h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice- presidente da 
Assembleia legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o 
entrevistado do programa ‘Com a Palavra’ desta semana. As 
demandas de infraestrutura e mobilidade urbana do estado são 
foco da abordagem do parlamentar. Ele também destaca 
questões primordiais para a recuperação econômica comos 
problemas trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das 
contas do estado e a segurança jurídica para atrair novos 
investidores. Santos explica ainda como o estado precisa se 
preparar 
para iniciar a exploração das jazidas de Sal-gema na região 
Norte 

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

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

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

14h00 A Grande Reportagem A água é um dos recursos naturais mais ameaçados do planeta. 
Esta reportagem apresenta as principais formas de poluição e 
as consequências sociais, ambientais e econômicas da 
contaminação dos recursos hídricos 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

15h00 Trabalhos do Tribunal de Contas do 
ES 

Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice- presidente da 
Assembleia legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o 
entrevistado do programa ‘Com a Palavra’ desta semana. As 
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demandas de infraestrutura e mobilidade urbana do estado são 
foco da abordagem do parlamentar. Ele também destaca 
questões primordiais para a recuperação econômica comos 
problemas trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das 
contas do estado e a segurança jurídica para atrair novos 
investidores. Santos explica ainda como o estado precisa se 
preparar para iniciar a exploração das jazidas de Sal-gema na 
região Norte 

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

19h00 Som da Terra O programa dessa semana apresenta o trabalho da cantora 
Bárbara Greco 

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

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Formulário médico Jesuíta de 1703 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra Cinco vezes deputado estadual e vice- presidente da 
Assembleia legislativa, Marcelo Santos /Podemos é o 
entrevistado do programa ‘Com a Palavra’ desta semana. As 
demandas de infraestrutura e mobilidade urbana do estado são 
foco da abordagem do parlamentar. Ele também destaca 
questões primordiais para a recuperação econômica comos 
problemas trazidos pela pandemia, como o equilíbrio das 
contas do estado e a segurança jurídica para atrair novos 
investidores. Santos explica ainda como o estado precisa se 
preparar para iniciar a exploração das jazidas de Sal-gema na 
região Norte 

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

23h15 Dedo de Prosa A famosa Pedra Azul, também conhecida como Pedra do 
Lagarto, ganhou uma lenda cheia de magia. O escritor Jonas 
Reis é autor do livro infanto-juvenil "A lenda do lagarto azul", 
um verdadeiro convite à aventura. A obra traz aspectos da 
geografia, economia e cultura local 

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 

 
QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL, REALIZADA EM 25 DE AGOSTO 
DE 2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Boa tarde a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, havendo 
número legal, havendo quorum, declaro abertos 
os trabalhos da Comissão de Assistência Social, 
Socioeducação, Segurança Alimentar e 
Nutricional. 
 Hoje, tenho o imenso prazer de receber 
em nossa reunião a doutora Carmen Silvia 
Carvalho Barreira Nielsen, coordenadora do 
Programa de Implante Coclear do Hucam, do 
Hospital Universitário Cassiano Andrade de 
Moraes, da Ufes e coordenadora da telesaúde e 
da Rede Universitária de Telemedicinas; 
também a doutora Inês Thomé Poldi Taddei, 
promotora de Justiça do Ministério Público do 
Estado e a senhora Neusa Grego Figueiredo, 
mãe do meu querido amigo Fellipe, que está ali, 
e eu já fiz um coração para ele também, 
implantado coclear; a senhora Lourdilene dos 
Santos Mozer, presidente da Associação de Pais 
e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências; o 
senhor José Carlos Siqueira Júnior, é o nosso 
amigo Siqueira, de Vila Velha, presidente do 
Conselho Estadual dos Direito da Pessoa com 
Deficiência; o senhor José Onofre de Souza, 
presidente da Sociedade Editorial em Pesquisa e 
Educação em Libras e a senhora Carline Santos 
Borges, gerente de Políticas para Pessoas com 
Deficiência, da Secretaria Estadual dos Direitos 
Humanos e é doutora em Educação com 
experiência em Educação Especial.  
 Eu quero lembrar também e agradecer 
que depois de muitos anos, muitas lutas, muitos 
pedidos, o presidente Erick Musso contratou 
uma empresa e duas moças, Eliana e Gisele, que 

transmitem as sessões ordinárias em sinais de 
Libras, também é uma forma de inclusão. Temos 
que agradecer ao presidente, além das faixas 
táteis para cego, um pedido nosso de muito 
tempo e temos banheiro acessível, a Assembleia 
não tinha. Então nós estamos numa luta muito 
grande para a nossa Assembleia também ser 
inclusiva.  

Quero agradecer a presença de todos. Se 
algum eu não citei, eu peço desculpas. Sejam 
todos bem-vindos! 
 Neste momento, a deputada Iriny Lopes 
está presente, membro efetivo da Comissão. O 
deputado Bruno Lamas e o deputado Marcos 
Mansur não estão presentes. 
 Eu quero justificar a ausência do 
presidente, o nosso querido presidente Marcos 
Garcia, teve um compromisso inadiável, teve 
que sair e neste momento ele está na estrada e 
sem condições de entrar na reunião. Muito 
bem! 
 Informo que a ata da terceira reunião 
ordinária, encaminhada aos membros da 
comissão, não houve nenhuma alteração ou 
solicitação de retificação, portanto a ata está 
aprovada.  
 Dispenso, neste momento, a leitura da 
ata da quarta reunião ordinária, conforme 
Regimento Interno, e encaminho por e-mail aos 
membros da comissão para avaliação e 
aprovação. 

Peço, então, que façam a leitura do 
Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

  
Ofício n.º 197/2021, do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Doutor Hércules, 
solicitando agenda nesta Comissão, com 
a presença de representantes da 
“Fundação Carmem Lucia”, entidade que 
presta importante serviço de saúde e 
assistência à população, e do “Instituto 
GG5 de Desenvolvimento Comunitário” – 
Banco Terra. 

  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
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Não houve no período. 
  

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 
  

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA – (JÉSSIKA FRAGA 
ALVES) – É o que consta no Expediente, senhor 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, Jéssika.  
Antes de passarmos à Ordem do Dia, eu 

só quero lembrar também e dar uma notícia 
muito boa, especialmente para os deficientes 
auditivos. Eu fui ontem a uma audiência com o 
secretário de Saúde para tratar de alguns 
assuntos, dentre eles o 8.º Congresso Médico-
Jurídico, que eu ajudo todo o ano a organizar e 
ajudo também com recurso de emenda 
parlamentar e fui tratar também da questão da 
terceira dose da vacina, que está sendo muito 
falada, e a preocupação nossa, que eu expus ao 
secretário.  

Tem muita gente que não tomou a 
segunda dose e nós já estamos falando na 
terceira dose. Então, ele me mostrou em 
primeira mão um vídeo que vai ser veiculado na 
grande imprensa, sobre a busca dessas pessoas 
que tomaram a primeira dose e não voltaram 
para tomar a segunda. Então, é preciso que faça 
isso.  

Você que tomou uma dose só, daquela 
que você tem que tomar duas, e não procura o 
serviço para tomar a segunda, você, além de 
estar com um grande risco de se contaminar, 
você também está contaminando as pessoas da 
sua casa, da sua família, enfim. É preciso que 
você busque a segunda dose.  

É possível também que, no final do mês 
de setembro, que a terceira dose, para quem já 
tomou duas, e quem precisa tomar a outra 
dose, seja aplicada também. Está sendo feito 
um estudo, e eu fui pedir isso ao secretário.  

Mas a outra coisa que fui pedir ao 
secretário, agora falo em primeira mão com 
vocês todos, é a questão do implante coclear 
aqui. A gente sabe que o Hospital das Clínicas 
está fazendo – Parabéns! -, mas é preciso que 
seja feito pelo SUS, que não tenha a fila. Então, 
está sendo implantado – essa notícia vou dar 
em primeira mão – no Hospital Dr. Jayme Santos 
Neves, um serviço de otorrino.  

E eu cobrei do secretário se, nesse 
serviço de otorrino, está sendo contemplado 
também o pessoal que precisa ser implantado 
aqui. Ele, na mesma hora, acionou a assessoria 
dele para verificar isso. E, se não estiver 
acontecendo isso, vai fazer esse estudo no 
sentido de que o serviço de otorrino do Hospital 
Dr. Jayme Santos Neves - meu saudoso 
professor -, que possa ser feito também no 
Hospital Dr. Jayme Santos Neves, pela Secretaria 
de Saúde.  

Então, a Ordem do Dia, nós precisamos 
deliberar a visita da doutora Carmen Silvia 
Carvalho Barreira Nielsen, coordenadora do 
Programa de Implante Coclear Hucam/Ufes, 
para participar da presente reunião. 

Então, já tem que deliberar sobre isso 
aqui. Vou ler logo o segundo item: deliberar 
convite à doutora Inês Thomé Poldi Taddei, 
promotora de Justiça do Ministério Público do 
Estado do Espírito Santo, para participar da 
presente reunião. Não precisa deliberar, a 
promotora já é convidada sem precisar 
deliberar.  

Então, a Neusa, mãe do Fellipe, também 
já está aí, para deliberar nesta reunião, e a 
Lourdilene, também, nossa querida Lourdilene, 
para participar; José Carlos de Siqueira Júnior, 
também; José Onofre de Souza e a Carline 
Santos Borges.  

Então, de uma tacada só eu coloco em 
discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota a deputada Iriny Lopes?  

  
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Acompanho 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado.  
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Aprovado, então.  
Então, nós vamos passar à discussão do 

tema: Implante Coclear no Estado do Espírito 
Santo. 

Quem vai ser a primeira expositora? Vai 
ser doutora Carmen? (Pausa) 

A palavra está franqueada. Se a 
deputada Iriny quiser falar primeiro, tudo bem. 
Se não quiser, o primeiro palestrante pode usar 
a palavra.  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –   Eu acho 

melhor os palestrantes usarem a palavra 
primeiro, presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) –  Beleza! Perfeito!  

Está franqueada a palavra.  
Doutora Carmen? (Pausa) 
Doutora Carmen, você está sem aúdio, 

viu, doutora Carmen?  
 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR - Doutora Carmen, é o Siqueira.    
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Está me ouvindo doutora 
Carmen? (Pausa) 

Ela não está ouvindo não, Juliano. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Doutor Hércules, o senhor está me 
ouvindo? É o Siqueira.  

  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Estou. Perfeitamente, 
Siqueira Canela Verde. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Boa tarde, Doutor Hércules. Enquanto 
a doutora Carmen, para a gente ganhar tempo, 
eu vou explanar o meu ponto de vista sobre a 
questão, sobre a pauta da reunião. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – À vontade.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Primeiramente, cumprimentar o 

senhor; a deputada Iriny Lopes, grande amiga de 
longas datas, lá de Paul. É um prazer estar nesta 
reunião com a senhora. Muito bom vê-la 
combativa e atuante. 
 A doutora Carmen tem algumas 
colocações a fazer, mais objetivas do que eu 
tenho, porque ela domina, ela é a responsável 
pelo implante coclear no estado. Acho que ela, 
nesse ponto, tem muito a declarar. 
 Eu gostaria de fazer uma observação... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Siqueira, me desculpa. Só 
uma intervenção. Não está aparecendo você no 
vídeo. Veja se você pode ajustar. A sua imagem 
não está aparecendo. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Eu tentei me incluir no vídeo, e não 
estou conseguindo, Doutor. Peço ajuda, por 
favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Veja se o Juliano pode 
ajudar. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Mas, enquanto isso, eu vou falando 
algumas coisas que são importantes. 
 
 A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Me ouvem? 

 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Doutora Carmen? (Pausa)  
 A doutora Carmen teve uma 
intervenção, mas vou continuar. 
 A primeira questão... 
 Alô? (Pausa)  

Eu não tenho... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Siqueira, continue, 
Siqueira, por favor. Fala você agora, Siqueira. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Está legal. 
A pandemia veio colocar algumas 

situações bem às claras dos movimentos sociais 
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e o atendimento por parte do poder público. Eu 
gostaria de fazer uma menção negativa quanto 
ao ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele 
colocou, recentemente, algumas questões que 
são verdadeiras questões de repúdio da 
sociedade. 

Primeira coisa: O aluno com deficiência 
atrapalha o ensino dos demais estudantes. Não 
queremos ensino inclusivo. Ele afirmou isso.  

Para abrilhantar muito mais essa questão 
nazista, essa questão de repúdio, a sociedade 
tem que pedir a exoneração desse carrasco 
nazista. Ele disse o seguinte: Não adianta curso 
superior com uso do Fies, porque os estudantes 
diplomados não conseguem trabalho e ficam 
endividados. Não tem emprego para todo 
mundo. Ele disse que o ensino deveria ser para 
algumas pessoas, o ensino universitário. É o 
primeiro protesto que eu faço em nome da 
consciência das pessoas com deficiência. 

Eu gostaria agora de entrar no tema da 
nossa quinta reunião, que são as questões 
referentes à pessoa com deficiência e implante 
coclear auditivo. 

A doutora Carmen tem uma experiência 
muito grande, porque ela é coordenadora da 
Hucam de implante coclear. A questão do 
atendimento aos usuários de tecnologia, 
aparelhos auditivos e implante coclear, que 
eram da UVV, que foi desativada e continua 
ainda sem atendimento na questão da rede 
regular de atendimento da saúde. Muitos 
usuários estão sem condição de ter a 
manutenção desses aparelhos.  

A questão fundamental é que na 
deficiência auditiva, quando se implanta, 
quando se usa aparelho de tecnologia, aparelho 
auditivo, é preciso ter a presença da questão do 
atendimento da fonoaudióloga. E as 
fonoaudiólogas nas clínicas, nos centros de 
reabilitação especial espalhados pelo estado, 
nesses centros não existem as fonoaudiólogas.  

Eu gostaria de uma atenção especial 
nessa questão porque é fundamental que seja 
colocado para todos os usuários. Por quê? 
Estamos numa pandemia, temos uma questão 
da tecnologia cada vez mais absorbendo o 
conhecimento. E entendo educação como uma 
ferramenta para a inclusão da pessoa no 

mercado de trabalho. A qualificação do 
trabalhador faz com que ele tenha um trabalho 
melhor, um trabalho mais digno e uma 
remuneração maior. Se não lhe são dadas 
condições tecnológicas e condições de 
atendimento à sua manutenção, tanto da 
tecnologia do aparelho auditivo, do implante 
coclear, se o Estado não faz esse atendimento, 
está colocando em risco a questão da educação 
da pessoa com deficiência e no futuro terá a 
questão do seu mercado de trabalho não 
atendida.  
 Também integro a questão da oralização 
na Associação Nacional dos Surdos Oralizados, a 
Anaso. Eu sou diretor de comunicação dessa 
entidade. A Lourdilene é também membra 
dessa entidade em nível nacional.  

Nós estamos com dificuldade de fazer 
prevalecer a questão no mesmo nível de 
atendimento do Estado, no sentido das 
questões da oralização do surdo oralizado. O 
MEC e a Feneis dominam o mercado dizendo 
que libras é língua dos surdos, quando, na 
verdade, não é mais. Não é a única língua dos 
surdos.  

Nós somos pela união do surdo oralizado 
e o surdo sinalizado. Temos que acabar com esse 
velho ranço de desentendimento provocado pelos 
surdos sinalizados, pelas entidades que 
comandam os surdos sinalizados.  
 Na segunda-feira tivemos uma 
participação no Supremo Tribunal Federal com o 
ministro Dias Toffoli, em que foi dada uma 
audiência para nossa entidade, a Anaso, nessa 
questão. Estamos aguardando por uma melhor 
condição e implementação do surdo oralizado nas 
mesmas condições do surdo sinalizado. Somos 
pela inclusão tanto do surdo sinalizado, quanto do 
surdo oralizado. 
 Vou terminar a minha participação aqui 
porque estou vendo que tem muitas outras 
pessoas e acho que já resolveu a questão da 

doutora Carmen para ela falar, e a gente vai 
participando de acordo com a Ordem do Dia. 
 Muito obrigado, por estar participando 
desta reunião. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Siqueira, muito 
obrigado. 
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Nós podemos agora ouvir agora a 
doutora Carmen. 

 

A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Boa tarde a todos.  

Primeiro agradecer o convite de estar 
aqui novamente nesta sessão de discussão de 
um tema tão importante dentro das 
deficiências, a deficiência auditiva.  

Quero cumprimentar as pessoas que 
estão aqui dividindo este momento, que são 
velhos guerreiros na luta desta situação.  

Acho que, no Espírito Santo, nós já 
avançamos bastante nos últimos anos, e a gente 
tem conseguido trabalhar bem próximo das 
associações, a rede em construção, junto com a 
Secretaria de Saúde, mas, obviamente, a 
deficiência auditiva é uma questão crônica. Nós 
temos um paciente que sempre retorna aos 
serviços e a gente sempre tem uma dificuldade 
de trabalhar a contrarreferência desses 
pacientes. Então, muito bem pontuado pelo 
senhor Siqueira, essa tem sido a nossa 
dificuldade. 

Então, nós estamos aqui no Hucam. O 
Hucam é um ponto da rede, têm o Programa de 
Implante Coclear, desde 2018 que nós fomos 
habilitados, nas diretrizes de deficiência de 
saúde auditiva, Diretriz de Atenção 
Especializada à Pessoa com Deficiência Auditiva, 
da Portaria n.º 2.776. E nós realizamos a ponta, 
a parte mais complexa da jornada do paciente 
com deficiência auditiva, que é a cirurgia do 
implante coclear.  

Então, a Política Nacional de Saúde 
Auditiva começa desde a promoção, a 
prevenção, a identificação precoce da surdez, 
com as triagens auditivas, ponto extremamente 
importante para o debate. Embora nós 
tenhamos uma lei já desde 2010, de 
obrigatoriedade em todas as maternidades, isso 
ainda no concreto não acontece. 

O segundo nível que acontece nas 
unidades de saúde, junto à atenção primária, 
depois o serviços de saúde auditiva, compõem a 
política, a existência desses serviços de 
diagnóstico, com a cessão de aparelhos 
auditivos.  

Por muitos anos, nós tivemos, desde 
2004 a 2020, o serviço da Policlínica da UVV, o 

serviço do Crefes, e no nível da alta 
complexidade cirúrgica, o Hucam.  

Então, a rede é bem extensa, de acordo 
com a complexidade. Todos esses pacientes que 
são identificados com deficiência auditiva e 
precisam do tratamento, seja ele através do uso 
da tecnologia do aparelho auditivo ou do 
implante, vai chegar num funil único, que é 
onde está o nosso gargalo, que é a reabilitação. 
A tecnologia por si só, se ela não for ensinada a 
usar, se ela não for trabalhada, ela pode tornar-
se apenas um brinco na orelha dessas crianças, 
desses pacientes. 

Então, a gente chega ao denominador 
comum tanto para os usuários de aparelhos 
auditivos, como do implante coclear, que é a 
reabilitação, onde a gente tem sentido muito 
um vazio assistencial na rede para receber os 
pacientes para a reabilitação (Inaudível) desses 
usuários de tecnologia.  

Nós temos feito algumas ações pontuais, 
desde 2019, tentando capacitar os municípios – 
uma iniciativa do Hospital das Clínicas, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
capacitando no tema de deficiência auditiva. 
Tem junto a Sociedade Brasileira de 
Fonoaudiologia também trabalhado na 
expansão desse conhecimento para os 
fonoaudiólogos. Então, concursos especializados 
que a gente tem convocado também o Espírito 
Santo. 

Mas, infelizmente, a gente não tem dado 
conta de recebimento nos municípios dos 
pacientes. Isso é uma coisa muito importante 
porque o paciente chega cedo e precisa da 
estimulação para que ele consiga desenvolver 
plenamente as condições de fala, de linguagem 
e de audição. Então, não é só o investimento na 
tecnologia, mas, sim, no profissional 
especializado para fazer o acolhimento lá no 
município para dar andamento a reabilitação. 
Então, realmente, esse tem sido um problema 
bem grande e a gente tem que pensar numa 
estratégia para que esses pacientes sejam 
absorvidos.  
 No caso do implante coclear 
especificamente, ter um reabilitador na cidade 
de origem é também um critério para 
recomendação desse paciente a cirurgia. Então, 
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essa é uma questão bastante importante que a 
gente tem que resolver.  
 A secretaria tinha encaminhado um 
pedido para que a gente tivesse o gestor junto 
porque há uma Câmara de Saúde Auditiva da 
qual eu participo, em que tenho trabalhado para 
melhorias na rede.  

Nós perdemos um serviço muito 
importante, com um número muito grande de 
usuários, que era o da Policlínica da UVV, no ano 
passado. Esses usuários estão tentando ser 
alocados em outros serviços.  

No momento, a gente tem a 
continuidade do serviço do Crefes, que fica em 
Vila Velha e atende a Grande Vitória. A gente 
tem serviço como Colatina, que está 
começando, e Guarapari.  

Então existe um movimento da gestão 
para reorganização dessa rede. Ainda que a 
gente tenha serviço para diagnóstico, a gente 
ainda tem a limitação do serviço de terapia 
fonoaudiológica.  
 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Doutora Carmen!  
 

A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Pois não! 
 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Eu gostaria que a senhora abordasse a 
questão do fonoaudiólogo, que é fundamental 
nessa questão da manutenção do serviço para 
(Inaudível). 
 

 A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – O senhor pode repetir? 
 

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Eu gostaria que a senhora enfatizasse 
a questão relativa ao fonoaudiólogo (Inaudível). 

 
A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 

BARREIRA NIELSEN – Todos os pacientes que 
nós recebemos nos serviços do CER, os centros 
de reabilitação vigentes recebem, eles têm que 
devolver para os municípios para fazer o 
trabalho de terapia fonoaudiológica. É essa 
terapia fonoaudiológica que vai permitir o 
desenvolvimento através da audição para a fala, 

para a linguagem, vai acompanhar esse paciente 
nos anos escolares. Mesmo os adultos precisam 
ter o apoio da terapia fonoaudiológica e a gente 
encontra muita dificuldade.  

A gente encaminha o paciente e a gente 
recebe a resposta que não tem especializado, 
ou não tem nenhum fonoaudiólogo e a gente 
deixa os pacientes à procura dessa assistência, 
perdendo muito tempo porque a gente tem um 
período crítico do desenvolvimento dessas 
habilidades através da estimulação nos 
primeiros anos de vida.  

Então, só colocar a tecnologia, por mais 
moderna e atual, precisa ser trabalhada para 
que o paciente tenha essa audibilidade, precisa 
ser trabalhada essa audibilidade para o 
desenvolvimento global dele. Então, sem o 
fonoaudiólogo no município, porque nós temos 
um número muito baixo de (Inaudível) paciente 
da reabilitação. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Ok, doutora Carmen. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ela está com dificuldade do 
áudio. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Doutora Carmen (Inaudível) 
especializado em reabilitação (Inaudível) essa 
nova (Inaudível) que está sendo (Inaudível) a 
UVV (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Siqueira, deixa eu fazer um 
apelo. Deixa a doutora Carmen fazer toda a 
explanação dela. E depois a gente faz o 
questionamento. Pode ser assim?  

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Correto, Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Obrigado! Vamos lá, 
doutora Carmen. 

 
A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 

BARREIRA NIELSEN – Eu não ouvi a pergunta do 
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Siqueira. Não sei se eu já respondi ou não, 
Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Doutora Carmen, deixa 
para o final. Pode continuar a explanação. 

 

A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Então, nós temos, sim, 
uma limitação para que a política nacional de 
saúde auditiva aconteça a contento com relação 
à reabilitação, mas também com relação à 
identificação precoce dessas crianças. Todas as 
maternidades deveriam estar fazendo teste da 
orelhinha ou a triagem auditiva, ter o 
equipamento, ter o profissional capacitado, 
porque a identificação precoce é um dos fatores 
mais importantes para que o paciente venha a 
ter retorno nessa reabilitação. 

O cérebro, ele funciona de maneira 
diferente até os três, cinco anos de idade. E 
quando esse paciente não tem acesso à triagem 
logo após o nascimento, a deficiência auditiva 
pode ser descoberta muito lá na frente, quando 
ele já entrou na escola, quando um familiar fica 
sabendo, acha, desconfia que não tem resposta, 
e isso atrasa todo o processo. 

Claro, (Inaudível) às vezes as crianças 
chegam assim ao serviço, já com uma idade 
posterior àquelas permitidas, baseadas nas 
evidências científicas e na própria diretriz do 
Ministério, que seria uma idade adequada para 
ter retorno a essa cirurgia. 

Então, são dois pontos muito 
importantes que nós precisamos ainda melhorar 
no Estado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Sumiu o áudio novamente, 
doutora Carmen. 

 

A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Oi. Eu encerrei a minha 
fala, se quiserem fazer alguma pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não. Então agora, 
Siqueira. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Doutor Hércules, muito obrigado! 

Gostaria de saber da doutora Carmen a 
questão (Inaudível) reabilitação (Inaudível) pelo 
Governo do Estado. 

Está me ouvindo, doutora? (Pausa) 
Alô? Vou repetir. 
Eu gostaria de saber da senhora, porque 

a senhora é apenas a parte de sistema 
(Inaudível) implante coclear. Eu queria saber da 
manutenção dos aparelhos, como (Inaudível) 
referente ao implante coclear... (Inaudível) 

 
A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 

BARREIRA NIELSEN – Não sei se eu ouvi 
perfeitamente, mas eu vou responder. 

Com relação à manutenção dos 
aparelhos, né? Com relação à manutenção dos 
aparelhos auditivos, eu não respondo, são os 
serviços, os CERs. Mas, com relação a implante 
coclear, nós estamos cadastrados na portaria de 
manutenção e fomos um dos primeiros centros 
que organizamos a demanda da manutenção no 
Brasil. Então, isso foi um cadastro no sistema de 
registro das peças para o implante coclear. Nós 
abrimos esse processo de trabalho, no nível do 
Brasil, e fomos credenciados já com esse 
serviço.  

Então, todo e qualquer paciente que foi 
operado aqui, ele recebe um dispositivo na 
garantia. E, fora dessa garantia, qualquer 
paciente que venha procurar o serviço, ele pode 
ter a sua manutenção realizada. Existe uma 
portaria do Ministério, tanto para o conserto 
como para a troca das peças, como também 
para a reposição do processador quando ele 
está desatualizado, quando ele está há mais de 
sete anos em uso, quando ele tem um laudo de 
descontinuidade da empresa, está obsoleto. 
Então, nós não teremos problemas com relação 
à manutenção.  

Temos atendido também os pacientes 
judicializados, porque nós temos vinte e poucos 
centros no país e muitos não conseguiram 
cumprir o requerimento para o cadastro nessa 
portaria. Como o nosso serviço era um serviço 
novo, nós já entramos nessa portaria nova. E 
alguns serviços até mais antigos tiveram 
dificuldades de operacionalizar essa portaria, da 
manutenção, porque o custo da portaria é 
muito inferior à despesa anual de um paciente.  
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E, desde o princípio a gente já sabendo 
disso, fizemos uma contratualização com a 
Secretaria de Saúde do Estado. (Inaudível) todo 
tipo de demanda que chega ao nosso serviço. 
Temos sido até uma referência entre os serviços 
cadastrados. 

 

A SR. ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER –  No Brasil, o Espírito Santo é 
o melhor.  

 

A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Essa foi uma conquista 
muito importante, porque quando nós 
começamos o serviço, começamos já 
adequadamente, graças a essa parceria. Se a 
gente estivesse apenas com os valores 
disponibilizados na portaria, teríamos um centro 
parecido com os outros, que não conseguem 
fazer a manutenção dos usuários. Mas nós já 
começamos com essa portaria, 
operacionalizando ela adequadamente através 
da contratualização, e pudemos também 
resolver o caso dos pacientes que não foram 
operados aqui, que nós recebemos, atualizamos 
e mantemos esse grupo em atendimento.  

Eu encerrei a minha fala, Doutor 
Hércules. Se tiver mais alguma pergunta.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) –  Alguém gostaria de 
perguntar? Neusa, José Onofre? 

 

 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Boa 
tarde a todos!  
 

 A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Boa tarde! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – José Onofre, pode falar.  
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Estão 
me ouvindo bem? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Estamos ouvindo bem. 
 

 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Porque 
a fala da doutora Carmen estava falhando 
muito.  

 Mas, vamos lá. Eu gostaria de falar a 
minha fala depois da fala da Lourdilene, porque 
eu tenho uns questionamentos para fazer nessa 
área de atendimento.  

Nós tivemos uma audiência pública na 
Assembleia, de Saúde, Doutor Hércules, com o 
senhor, daquele caso lá do Apart, que a doutora 
Carmen estava presente. E, recentemente, eu 
soube que duas crianças daquela, uma de 
Guaçuí e outra de São José dos Calçados, tem 
mais outra agora também, parece que de Bom 
Jesus do Norte, estão totalmente sem 
atendimento.  

Eu, como sou militante da área, gostaria 
de a gente pegar aquela gravação que o senhor 
tem lá e conseguisse levantar o nome das 
pessoas que estão envolvidas naquele dia, 
porque eu quero ir atrás dessa família lá no 
interior. Se for necessário, acionar o Conselho 
Tutelar, para que as famílias levem essas 
crianças para atendimento, já que a doutora 
Carmen citou que está fazendo essas 
manutenções.  

Essas crianças que eu citei, foi feito o 
implante pelo Apart, e eu sei que elas estão 
abandonadas. Não estão em escola, não estão 
tendo atendimento de fono nenhum. Qual o 
futuro dessas crianças? Essa que é minha 
preocupação. 
 E outro assunto, até a Lourdilene vai 
abordar, que eu estive conversando com ela 
antes, como que é feito esse atendimento? A 
doutora Carmen citou que os atendimentos que 
eram feitos aqui no Crefes foram divididos entre 
Colatina, Guarapari, Cachoeiro e aqui. Como 
militamos nessa área, praticamente somos 
liderança, porque as pessoas quando precisam 
desse serviço vão bater na nossa porta, vão 
procurar a gente.  

Por exemplo, nós temos um caso – a 
Lourdilene também vai citar – em João Neiva. É 
uma pessoa já dos seus trinta anos, 
aproximadamente, ela já é surda, usa aparelho, 
só que tem que ela não consegue atendimento 
no município. Como é que funciona isso? 

Nessa última, Doutor Hércules, essa 
prestação de contas que teve do secretário de 
Saúde, eu fiz esse questionamento e ele ficou de 
marcar outra reunião para tentar trazer 
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informação mais detalhada. Porque a gente 
precisa saber, tanto eu quanto a Lourdilene, 
talvez o Siqueira, outras pessoas, qual é o 
procedimento? É na Unidade Básica de Saúde? 
Ou vem direto para o Cras? Ou vem direto para 
onde for necessário? Porque senão fica pingue-
pongue, vai para um lado e vai para o outro. 

E um detalhe mais grave, numa dessas 
cidades tem uma na mesma situação. Essa em 
Nova Venécia e tem outra em Barra de São 
Francisco. A de Nova Venécia não consegue 
atendimento porque o pessoal fala que não 
pode atender porque está na pandemia, porque 
para ela poder ser atendida tem que tirar a 
máscara para ler o lábio da pessoa que vai 
atender. 

Como é que é feito esse atendimento? 
Vai direto à base de Saúde? Se ela já é surda, já 
usa aparelho, eu acho que fica inventando a 
roda, fazendo com que essa pessoa vá lá à base 
outra vez para poder seguir. É inaceitável uma 
situação dessas! 

Por exemplo, uma pessoa surda que 
precisa de audiometria, em algum município aí 
leva seis meses para ser atendida. E a gente tem 
que acabar com isso. Vai à assistência de saúde, 
marca um clínico, marca otorrino, depois manda 
não sei para onde... O cara já é surdo, meu Deus 
do céu! Já tem lá a situação predefinida.  

Depois da Lourdilene a gente dá mais 
uma palhetada, tá bom? 

Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) – Muito bem! 

 

A SR. ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Boa tarde a todos! Estão me 
ouvindo? 

 

O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) – Estamos ouvindo sim.  

 

A SR. ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Boa tarde a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 

HÉRCULES − MDB) – Boa tarde! 
 
A SR. ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Ontem, por exemplo, eu falei 

com uma moça, o nome dela é Cleonice, falei 
com a irmã dela. Cleonice Ferreira Rocha, de 
Nova Venécia, ela tentou várias vezes pela 
Unidade Básica de Saúde. Por causa da 
pandemia e por causa, também, da leitura 
labial, (Inaudível) máscara, ela é uma pessoa 
adulta, não tinha ninguém para ir com ela e 
quando chegava ao posto, por causa das 
barreiras da comunicação, essa paciente saía 
dessa Unidade Básica sem resolver 
absolutamente nada.  

E o problema dela começou a agravar, 
ela começou a ter um zumbido muito forte e 
ficou assim, caiu em estado de depressão, 
pensando até no suicídio, de tão perturbador 
que é zumbido. A família ia fazer um 
empréstimo no valor de doze mil e quinhentos 
para comprar esse aparelho auditivo para ela. 
Graças a Deus a família me falou que já 
compraram e vão pagar em várias prestações, 
mas estão com uma dívida de doze mil e 
quinhentos. E o mais importante da história é 
que ela está ouvindo. 

Eu não sei se tem alguém da Secretaria 
de Saúde para me responder. Fala-se bem do 
Crefes, acabou o serviço da UVV e ficou o 
(Inaudível) de Guarapari, Cachoeiro. No caso do 
interior seriam esses três lugares. Não é isso 
mesmo? 

 
A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 

BARREIRA NIELSEN – Guarapari, Colatina... 
 

 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Guarapari, Colatina, Nova Venécia, 
Cachoeiro e o Crefes. São essas unidades. 
 
 A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – A minha pergunta – não sei 
se a doutora Carmen sabe, eu imaginaria que 
estaria uma pessoa da Secretaria de Saúde aqui 
– é se Guarapari, Cachoeiro, Colatina e Nova 
Venécia estão tendo esse serviço, no caso, 
otorrino; se existe o Bera, audiometria de 
tronco, que é aquele exame que constata, ou só 
(Inaudível) e quando o outro realmente faz o 
diagnóstico que essa criança, que essa pessoa 
(Inaudível) pessoa fazer esses outros exames no 
caso que estou falando que é o Bera, o 
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(Inaudível), esses outros aí, ou se a (Inaudível) 
tem esse serviço? Ou se Colatina, Cachoeiro e 
Guarapari já tem esse serviço da (Inaudível) da 
surdez?  

 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Lourdilene, em princípio, não tenho 
informação precisa sobre os atendimentos 
como estão sendo feitos. Mas, na minha 
concepção, esse Centro Especializado de 
Reabilitação que foi aberto pela Sesa, em função 
do fechamento do atendimento da UVV, antes 
de mais nada, para entendimento da questão 
toda da assistência e da manutenção, todos 
esses centros de reabilitação especializada têm 
que ser homologados pelo SUS e pela Secretaria 
do Estado de Saúde. Tem um perfil, tem toda 
uma conotação, item por item, que tem que ter.  

Muito me espanta, e estou 
impressionado porque para o funcionamento 
desse Centro Especializado de Reabilitação tem 
que ter toda a estrutura, como se fosse um 
pacote que tem que ser atendido. Item por item 
para ser atendido.  

Olha, temos que olhar isso com muito 
mais critério porque, primeiro, a reabilitação da 
UVV fechou as portas a partir de 31 de 
dezembro. O Estado sabia que isso iria 
acontecer. Se ainda não tem condição para 
atendimento, a gente tem que ter certa 
informação para saber onde está falhando.  

É muito sério isso, porque se estão 
atendendo em plena condição, tem que ter 
atendimento preciso de todos os itens: 
fonoaudiólogo, médico, técnico de 
enfermagem, enfermagem, fisioterapeuta... 
Tem toda uma estrutura para ser habilitado o 
centro de referência.  
 Então, quero entender, pelo pouco 
tempo que tem de atendimento desse centro de 
reabilitação, que ainda não... Porque o mínimo, 
talvez, não tenha sido atendido. Mas não pode 
ficar sem atendimento pleno, na condição que o 
Onofre falou.  

Essa criança de Nova Venécia, que lá tem 
o Centro Especializado de Reabilitação, o que 
estão fazendo com ela é terrorismo. Isso não 
pode acontecer. Temos que checar essa 
informação. Onofre, conta comigo para a gente 

atuar nessa área. Vamos apurar isso, porque 
isso não pode acontecer.  
 Agora, não podemos também falar de 
coisas que a gente tem domínio e que a gente 
sabe que para abrir as portas do Centro de 
Referência Especializado, que pode ser 
particular ou da rede pública, o tratamento com 
a rede pública tem que ter o mesmo aferimento 
que atende ao particular. Se está faltando 
fonoaudiólogo, se está faltando condição para 
fazer, temos que vencer essa condição! Esse é o 
meu posicionamento! Acho que isso é 
importante, e temos que apurar, sim! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Mais alguém? 
 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Doutor Hércules, (Inaudível)? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Como? 

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Alguém da secretaria, 
representando a Secretaria de Saúde? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Não! Eu estou presidindo 
em nome do presidente Marcos Garcia. Eu sou 
vice-presidente, e ele teve que (Inaudível) e me 
pediu para presidir a reunião. 

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Mas representando a 
Secretaria de Saúde não tem ninguém, é isso? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Da secretaria, não tem 
ninguém aqui, não!  

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Era isso que queria saber. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – A doutora Inês também 
não pôde comparecer. 

Tem outro palestrante que queira falar? 
Outra pessoa? 
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O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – 
Lourdilene, comente sobre o TFD, porque, na 
realidade, esta comissão que o Doutor Hércules 
está representando é a Comissão de Assistência 
Social... Tem mais alguma coisa aí! Então, essa 
reivindicação nossa, do que a gente precisa para 
o nosso atendimento, dentro dessa área, cabe 
toda esta situação: saúde, assistência social, 
educação, e por aí vai.  

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Vamos fazer, mas... 
 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – 

Gostaria que você comentasse mais sobre o 
TFD, está bom? 

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Sobre o TFD. É por isso que 
fiz a pergunta ao Doutor Hércules, se tinha 
algum representante da Secretaria de Saúde, 
porque (Inaudível). 

 

O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Para o 
Doutor Hércules é bom, porque ele vai gravando 
isso na cabeça, eu termino e ele aprende. 

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Desde 2014, acho que o 
Doutor Hércules está com a gente,  (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Lourdilene! Só um 
minutinho! 

Ainda ontem estive com o secretário, 
fomos fazer uma audiência sobre o Congresso 
Médico Jurídico, e cobrei estas duas coisas dele: 
a atualização da diária do TFD, porque é uma 
brincadeira essa diária, e também a questão do 
implante coclear, no serviço de otorrino, que já 
está sendo implantado no Hospital Dr. Jayme 
Santos Neves. Ok? 

 
A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Ok! É isso que queremos 
saber, exatamente (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – O seu áudio está muito 
ruim. O que podemos propor é o seguinte: fazer 

um ofício, a Comissão de Assistência Social... A 
Comissão de Saúde já fez. Fazer um ofício ao 
secretário cobrando, mais uma vez, aquela 
reunião que fizemos lá, com ele, na Secretária 
de Saúde... 

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Exatamente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Para atualização da diária 
do TFD. O que vocês acham? 

 

A SR.ª ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Com a presença dele. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 

JÚNIOR – Doutor Hércules, a próxima reunião 
que tivermos na Secretaria de Saúde do Estado, 
não pode faltar a presença do secretário, 
porque ele tem o poder de decisão e de caneta! 
Respeito muito a hierarquia funcional das 
secretarias, mas não adianta pessoas que não 
têm o poder da caneta se reunirem com a 
gente, porque essa questão do TFD já está se 
prolongando, está ficando igual aquele círculo 
do rabo do  cachorro, em círculo. Não podemos 
levar isso mais à frente, temos que decidir isso. 

Se bem que o TFD existe em âmbito 
nacional desde 1999, no século passado! E até 
hoje temos um tratamento, como usuário do 
Espírito Santo, muito perverso! O critério 
primeiro para o TFD é a distância entre a 
residência do usuário até ao atendimento. E 
tudo isso é tipificado na lei com a questão da 
quilometragem. Tem até uma condição em que, 
de duzentos em duzentos quilômetros de 
distância, acrescenta-se outra tarifa ao TFD, e 
isso não está sendo obedecido! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Siqueira, é 
dureza a gente ainda ouvir alguém falar que tem 
gente querendo fazer turismo com a diária TFD. 
Ademais, se você for a Campinas de manhã e 
voltar à noite, a diária cai para cinquenta por 
cento. 
 A Neusa quer falar?  
  

O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Doutor Hércules, deixa-me só 
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finalizar, a questão do TFD, além de tudo isso, 
existe uma questão que é muito burocrática 
para a pessoa que é usuária e não tem muito 
conhecimento do serviço público.  
 A Secretaria de Saúde está exigindo, 
como se fosse uma receita federal, uma 
declaração de imposto de renda. Só falta colocar 
no formulário o seguinte: quantas vezes você foi 
ao banheiro? Quantas vezes você bebeu água?  

É muito rigoroso para usuário! É muito 
humilhante pessoas que não têm informação 
comum, prestar conta. O atendimento foi feito 
lá no TFD, lá no atendimento. Bastaria a lei... 
Esse critério rigoroso não vi na lei federal, não vi 
na lei federal! É uma coisa, pelo que estou 
suspeitando, é jabuticaba capixaba; eles estão 
exigindo para diminuir o fluxo de pessoas para 
atender lá no TFD. Isso não pode continuar 
acontecendo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – José Siqueira, acho, então, 
que a gente tem que tentar acionar o Ministério 
Público. O Ministério Público é que vai obrigar o 
Estado a fazer isso.  Porque é o Ministério 
Público que defende o cidadão. Então, se não 
tiver cumprindo... Se a lei é federal e o Estado 
não está cumprindo, vamos pedir socorro ao 
Ministério Público.  
 A próxima pessoa que vai falar é a 
Neusa? 
  

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – 
Doutor Hércules, boa tarde! Boa tarde a todos! 
Infelizmente, a gente vai ter que se ausentar da 
reunião porque temos um compromisso, às 15h, 
no Sest Senat. E lá, se chegar atrasado, existe 
uma multa para ser paga.  
 Então, antes de a gente se despedir, só 
gostaria de mostrar para vocês a nossa 
conquista. E estamos muito felizes com a grande 
conquista que tivemos. 

Mostra, Fellipe, a sua conquista! (Pausa) 
 Doutora Carmen! Doutora Carmen, dois 
ponto sete.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCUELS – MDB) – Muito bem Fellipe! Beleza! 
Parabéns, Fellipe! Isso aí, garoto!   

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – 
Graças a Deus, agora meu filho está novamente 
ouvindo com os dois ouvidos. Eu tenho muita 
satisfação de contar...  
  

A SR. ANTÔNIA LOURDILENE DOS 
SANTOS MOZER – Uma Ferrari! Fellipe está com 
uma Ferrari.  
   

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – 
Mais que uma Ferrari. Eu teria muitas questões 
para levantar, mas, infelizmente, como tinha 
esse compromisso e não dava para desmarcar, a 
gente vai precisar, realmente, de se ausentar.  
 Na próxima reunião, a gente não marca 
nenhum compromisso para poder ficar e estar 
levantando as questões, inclusive da passagem, 
que até hoje o TFD não me pagou. Eles afirmam 
que me pagaram, mas, até hoje, não me 
pagaram. Está bom? 
 O Fellipe quer falar.  
    

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Fala, Fellipe! 
  

O SR. FELLIPE GREGO FIGUEIREDO – Boa 
tarde a todos! Então, eu gostaria muito... Eu 
fiquei feliz com esse aparelho novo! Graças a 
Deus eu tenho ele. Eu consegui conversar com 
meus amigos. Ouvir eles. Esse aparelho 
melhorou tudo. Tudo, tudo, não é um não, 
melhorou tudo. Melhorou tudo. Melhorou o 
que, ouvintes? Meu coração está (Inaudível) 
não conseguia falar com meus amigos. Antes, 
com o aparelho velho, não conseguia ouvir, mas 
só conseguia ouvir pouquinho, não conseguia 
entender nada que meus amigos estavam 
falando. Agora, muito obrigado porque consegui 
botar meu aparelho. Minha mãe lutou muito! 
Agora, estou conseguindo ouvir tudo que vocês 
estão falando.   
  

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – 
Está conseguindo entender?  
  

O SR. FELLIPE GREGO FIGUEIREDO – 
Tudo.  
 Então, eu gostaria de deixar um abraço a 
vocês. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCUELS – MDB) – Muito bem, Fellipe! 
Estamos muito orgulhosos de vocês. Olha a 
emoção da Neusa, da mãe. Parabéns, mãe!  
 Essa luta é muito grande, não é, 
Lourdilene?  
  

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – O 
senhor foi a única pessoa que abriu o gabinete 
para a gente. Meu filho balbuciava algumas 
coisas e, hoje em dia, meu filho ouve uma 
música, está estudando, com todas as 
dificuldades, mas estamos vencendo. E isso 
realmente é motivo de glorificar a Deus e de 
guardar no nosso coração aqueles que sempre 
nos ajudaram.  

Muito, muito obrigada mesmo, sabe por 
quê? Eu me sinto muito feliz, porque graças a 
Deus tem tecnologia e Deus colocou anjos no 
nosso caminho para que a gente pudesse chegar 
até essas tecnologias, então muito obrigada a 
todos.  

E na próxima reunião, vocês me 
desculpem, na próxima reunião a gente 
participa da reunião toda, porque realmente a 
gente tem esse compromisso lá no Sest Senat. 
Tá bom? 
 

 A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – 
Beleza, Neuza. 

 

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – 
Obrigada. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Neusa. 
Obrigado. Estamos muito orgulhosos de você, 
da sua luta, especialmente do Fellipe, não é, 
Fellipe? 

Olha aí, Fellipe! Olha!  
 

(O senhor deputado Doutor 
Hércules faz gesto de coração com as 
mãos) 

 
 O SR. FELLIPE GREGO FIGUEIREDO – Um 
abraço, Doutor Hércules. 
 

A SR.ª NEUSA GREGO FIGUEIREDO – Um 
abraço para vocês. Tchau. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Um grande abraço. Tchau! 
 Vamos ouvir, então, agora a nossa 
querida Carline Santos Borges, que é gerente de 
políticas para a pessoa com deficiência, da 
Secretaria de Direitos Humanos. Ela é doutora 
em Educação e vai falar sobre Educação 
Especial. 
 Muito bem, presidente Carline. 
 
  A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – Boa 
tarde a todos e a todas que estão aqui nos 
acompanhando e também nos assistindo nos 
canais de transmissão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Boa tarde. 
 

A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – Vou 
fazer minha autodescrição, caso alguém depois 
possa assistir: então, eu sou uma mulher negra, 
meus olhos são castanhos, meus cabelos 
também são castanhos um pouco abaixo do 
ombro, estou utilizando um óculos de armação 
azul e um fone de ouvido branco e estou aqui 
no meio ambiente de trabalho. 

Em tempo, eu gostaria de cumprimentar 
o deputado, senhor Doutor Hércules, por ter 
nos convidado, aqui a secretaria e também a 
gerência; a doutora Carmen, pela explanação, é 
um prazer estar com a senhora aqui, neste 
momento; a doutora Inês, eu não sei se entrou, 
mas eu gostaria de cumprimentá-la também; a 
senhora Neusa; a senhora Lourdilene, que já 
falou; a Neusa também; o Fellipe; o senhor 
Carlos Siqueira, do Condef, que a gente está aí 
desde o início do ano, Siqueira, no Condef, dia 
02 agora a gente tem reunião; e o senhor José 
Onofre também. 

Eu trouxe aqui uma fala para fazer essa 
explanação e também eu gostaria de, na 
verdade, retomar o que já foi debatido aqui e 
depois trazer o que eu havia preparado para 
falar. 

Hoje, pela manhã, nós tivemos uma 
reunião com a Sedu, na pessoa do Giovanne, da 
Assessoria de Educação Especial, e com a Rede 
de Cuidados das Pessoas com Deficiência da 
Sesa. A Setades também participa, mas por 
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conta de agenda a gente não conseguiu a 
presença nesta reunião de hoje. A gente tem a 
Rede de Cuidados Intersetorial das Pessoas com 
Deficiência, então nos reunimos hoje, pela 
manhã, para discutir o próximo encontro. Nós já 
tivemos um primeiro webinário que a gente 
passou o fluxo e também a política do Estado 
para a Rede de Cuidados da Pessoa com 
Deficiência, no mês de maio, e agora no mês de 
setembro, início de outubro, a gente gostaria de 
retomar.  

A gente marcou uma reunião para o dia 
15 para a gente levar essas demandas dos 
municípios. A gente ficou querendo saber o que 
está acontecendo, onde está sendo esse gargalo 
que muitas pessoas falam de vaga, que não tem 
vaga. Uma questão é essa: aonde vai, aonde não 
vai, qual é o fluxo? Aonde eu preciso ir? Eu sou 
pessoa com deficiência, aonde eu vou procurar? 
É na atenção básica? Aonde eu vou? 

Então, a gente vê ainda que realmente 
existe esta questão e o senhor Onofre trouxe 
isso muito bem, que é uma das questões que a 
gente tem debatido. E outras demandas 
também que surgem é a questão das vagas: Ah, 
não tem vaga, não tem vaga e não tem vaga.  

A gente quer saber o que está 
acontecendo. E parece, de modo geral, pelo que 
a gente tem ouvido e pela colocação dos senhores 
aqui também hoje, que na atenção básica lá no 
município muitas vezes realmente tem essa 

questão. 
Por exemplo, a doutora Carmen trouxe a 

questão desse atendimento e depois a 
reabilitação como é que fica? Lá na atenção 
básica, lá no município muitas vezes não tem esse 
profissional disponível no estado inteiro. Então, 
como que fica se a pessoa mora no interior? 

Pelo menos aqui na Região Metropolitana 
a gente consegue ter um certo acesso a tudo isso, 
mas e quem mora, por exemplo, em Água Doce do 
Norte, como Zé Onofre trouxe, ou em Ibitirama, lá 
em Mantenópolis, por exemplo, ou lá em 
Montanha? Como ficam essas pessoas com 
deficiência que estão afastadas aqui da Região 
Metropolitana?  

Então a gente vai começar, já iniciamos 
agora em maio, a gente vai continuar com esse 
trabalho para poder chegar lá na ponta, 

qualificar melhor esse atendimento, esse fluxo, 
esse atendimento às pessoas com deficiência, 
principalmente na área do atendimento à 
saúde.  

A Sedu está junto também nessa 
questão, porque muitos alunos público-alvo da 
Educação Especial estão matriculados na rede, 
também precisam dessa rede de atendimento.  

E nossa perspectiva é do trabalho 
intersetorial, porque a mesma pessoa que está 
na escola é a mesma que vai ser atendida, é a 
mesma que está em todos os lugares. Então, na 
concepção de pensar a pessoa com deficiência 
como um ser integral, realmente.  

Já gostaria de trazer aqui, que eu já 
anotei, a questão da intervenção precoce, que 
realmente aqui no estado a gente precisa 
fortalecer, ou até mesmo iniciar essa questão 
não só para o deficiente auditivo, mas para todo 
tipo de deficiência, inclusive o transtorno do 
espectro autista. Essa questão da intervenção 
precoce, a estimulação precoce também, não só 
o diagnóstico, e depois que intervenção nós 
vamos fazer? Quais profissionais precisam 
acompanhar essas pessoas, essas crianças? E a 
questão da reabilitação e habilitação, também, 
que já foi colocada aqui.  

Quando a gente trata, em seu estudo, 
assim, de 2013, ele traz sobre essa questão do 
implante coclear, que existe essa crescente 
procura.  Que bom que o Fellipe conseguiu, já 
mostrou para nós e, principalmente nos avanços 
da política na área da saúde, que na 
maternidade as crianças já são submetidas ao 
exame da orelhinha. Mas a doutora Carmen já 
trouxe que não são todas as maternidades que 
fazem esse exame, que têm o aparelho para 
fazer, mas, de certo modo, a gente já avançou 
no município, aqui no estado e também no país, 
nesse sentido.  

Querendo ou não, o implante coclear é 
uma perspectiva nova aqui no país. Iniciou em 
76, só que no período de 1980 que se 
intensificou no Brasil. Então a gente olhando 
assim, trinta anos, trinta e poucos anos, é novo 
quando a gente fala de uma construção de uma 
política, então realmente a gente está nessa 
construção.   
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E com o surgimento também de novos 
aparelhos mais modernos, de mais qualidade, as 
famílias têm buscado essa alternativa de fazer o 
implante na criança, ou também no jovem, no 
adulto. O adulto também pode procurar.  

Esse procedimento cirúrgico vem 
acompanhado, como foi colocado aqui, de 
habilitação e reabilitação auditiva para 
colaborar com esse empreendimento clínico. Aí 
a gente vê essa questão: a gente precisa, ainda, 
avançar na questão da habilitação e 
reabilitação. A gente vê mais uma vez, por meio 
de estudo, que a questão da habilitação e da 
reabilitação são de extrema importância para a 
pessoa implantada.  

Aí eu trouxe aqui a LBI, a Lei Brasileira de 
Inclusão, de 2015, que traz em seu art. 14 sobre 
o processo de habilitação e de reabilitação 
como direito da pessoa com deficiência, no art. 
16 também retoma essas questões da 
organização de serviços, de métodos e técnicas, 
e recursos para atender as características de 
cada pessoa com deficiência, sobretudo a 
pessoa com deficiência auditiva, que no caso 
desses recursos tem implante coclear, também 
é um desses recursos, é direito da pessoa ter 
essa escolha de ser implantada.  

A tecnologia assistiva, a tecnologia de 
reabilitação, porque não basta, como foi 
colocado aqui, implantar, mas precisa também 
da reabilitação com uma rede de profissionais 
que vá trabalhar nessa perspectiva.  

O fonoaudiólogo é um dos profissionais 
aqui citados. Realmente, não só aqui na Região 
Metropolitana, mas nos municípios do interior, 
esse profissional ainda é escasso, mas eu 
acredito que não é só questão do Espírito Santo, 
é Brasil. Geralmente, se concentra muito na 
Região Metropolitana e no interior quase não 
tem esse profissional.  

E se a gente olhar também cursos 
superiores de fono ou de Terapia Ocupacional, 
outros casos, são raros os cursos superiores que 
ofertam esse curso. Então, uma consequência é 
a gente ter número menor de profissionais para 
trabalharem com atuação.  

E eu gostaria também de pontuar uma 
questão, já que a gente está debatendo, que as 
crianças com foco no implante coclear, fica sob 

a responsabilidade da família a decisão dessa 
cirurgia ou não, já que é uma criança. E quando 
se fala de criança, a família decide, ela não tem 
opção de escolha se ela quer ser implantada ou 
não. Ela vai crescer, talvez depois tenha a opção 
de ser usuária de Libras, por exemplo. Tem uma 
questão que a gente coloca também, a gente 
reconhece o direito, claro, mas também a gente 
reconhece essa questão da decisão que fica para 
outra pessoa, que vai decidir pela criança se vai 
ser ou não vai ser. 

 Então, são essas questões aqui hoje de 
encaminhamentos até mesmo de rede 
intersetorial do estado, por meio da gerência 
também, de como a gente chegar aos 
municípios pensando essa perspectiva do fluxo 
de atendimento. A gente tem notado realmente 
o que vocês vêm falando e o lugar que precisa 
se procurar primeiro é a atenção básica. Os 
pacientes que eram atendidos na UVV, a 
recomendação da rede de cuidados da Sesa é 
que vá, então, aqueles que não foram 
encaminhados – e que talvez nunca tiveram 
contato ou alguma coisa do tipo –  para a 
atenção básica. Tudo se inicia na atenção básica 
e de lá faz a triagem e encaminha para o centro 
de especialidade e para o hospital.  

 Inicialmente o fluxo inicial é esse. A 
gente tem trabalhado para poder tentar 
qualificar e otimizar também esse atendimento, 
a morosidade de atendimento, essas questões 
de vagas também e ver o que está acontecendo, 
porque realmente enquanto política nós temos 
políticas aqui no estado, nós temos 
atendimentos. Essa política foi apresentada para 
os municípios em maio, a gente fez três 
reuniões em três dias com a região Sul, 
Metropolitana e a Centro-Norte, que é o mapa 
da Sesa dos municípios; a gente convidou tanto 
do Cras, do Cres, da Setades, quanto do 
superintendente de Educação por meio da Sedu, 
quanto do superintendente de Saúde também e 
os coordenadores da atenção básica e as 
coordenações de Direitos Humanos que têm nos 
municípios, mas são poucas. 

Então, foram todos convidados. As 
instituições especializadas também estavam 
presentes e eles já sabem já desse fluxo, dessa 
política. Agora o nosso próximo 
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encaminhamento é levantamento de demanda. 
Por isso que eu já anotei aqui o que foi 
colocado. Também com a caravana de direitos 
humanos, a gente esteve em Viana, já anotei as 
demandas da família também. Agora, no dia 27, 
a gente vai estar em Piúma, a gente vai anotar 
também as demandas para daí a gente já ir 
naquele gargalo, naquela questão que precisa 
ser resolvida, a gente tentar pelo menos dar um 
start nisso ou minimizar de certa forma essa 
barreira que tem sido colocada. Realmente são 
todas essas questões que foram pontuadas aqui 
hoje por vocês. 

 Eu gostaria de agradecer a oportunidade 
de fala e de estar aqui presente nesta Casa que 
é a primeira vez que eu falo aqui na Assembleia 
Legislativa. Então, muito obrigada. Boa tarde! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Muito 
obrigado, Carline.   

Deputada Iriny está na sala ainda? 
Deputada Iriny, quer fazer alguma pergunta, 
complementação? Iriny? Não? (Pausa) 

 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Doutor 

Hércules, queria falar uma coisa para o senhor e 
com o Siqueira junto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Sim.  
 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Pode 

começar, pode falar? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pode sim.  
 
O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – 

Siqueira, lá na Bíblia da pessoa com deficiência 
da convenção, está aqui no vídeo - veja se vocês 
conseguem ver aí – lá no art. 18, no cap. III do 
art. 18... 

 
A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – LBI? 
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Isso. 

Isso é para o Siqueira e para o Doutor Hércules, 
vocês que vão mexer com essa questão de... O 

Siqueira falou que faz as coisas sem perguntar, 
faz à moda do Norte, vamos dizer assim.  

 
§ 1º É assegurada a participação 
da pessoa com deficiência na 
elaboração das políticas de saúde 
a ela destinadas. 

 
Então, toda essa questão desse 

movimento que foi feito para Colatina, foi para 
Linhares, foi para Guarapari, consultaram essa 
base das pessoas que realmente precisam? A 
gente não sabe. Eu pelo menos... Eu e a 
Lourdilene não fomos convidados para 
participar.  

 
A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – José 

Onofre, no grupo condutor tem uma cadeira, 
que é do Condef. É o Siqueira que participa.  
 

 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Mas, 
participou desse assunto? Senão ele não estava 
fazendo esse questionamento. 
 

 A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – 
Então, ele participa. Todo mês tem reunião. 
 

 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Não 
estou falando da próxima não. Na hora que foi 
fazer, estou falando na hora que foi decidido, 
pelo que eu entendi, você não estava nessa 
época nessa decisão, Carline. 
 
 A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – Do 
grupo condutor? 
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Não, 
minha filha! Estou falando da criação que foi 
feito do atendimento lá. 
 
 A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – 
Então, é isso aí. Esse grupo condutor é para 
ampliação das redes, dos centros de reabilitação 
no Estado.  
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Não 
entendi. Repete, por gentileza. 
 
 A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – 
Então, esse grupo condutor é para isso, é para 
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ampliação. É isso mesmo que o senhor está 
dizendo. Eu sei do que é. 
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Eu sei 
que não está funcionando. Pelo menos é a 
palavra do Siqueira aí.  
 Em relação ao art. 21... 

 
 O SR. JOSÉ CARLOS DE SIQUEIRA 
JÚNIOR – Estamos nos reunindo todo mês. 
Tenho comparecido a todas as reuniões, mas 
existe uma diferença muito grande do que está 
escrito na lei e o que é feito na prática.  

Na questão da distribuição do Centro 
Especializado em Reabilitação, o CER, que era da 
UVV, e foi criado o Centro de Nova Venécia, 
Linhares, Colatina, Cachoeiro, Guarapari e o 
Crefes. Mas, o grande problema do Estado foi na 
logística da implantação, porque sabia que a 
UVV iria sair, descredenciando o atendimento, o 
Governo do Estado não antecipou a instalação 
desses centros. Esperou que fosse definida a 
questão com a UVV para implantação agora, e 
essa questão está sendo discutida e montada. 
Só que entre a lei e o atendimento existe uma 
grande diferença.  

Ao ano, o Centro da UVV, a Policlínica da 
UVV atendia, segundo relatórios oficiais da UVV, 
quarenta e dois mil usuários até a data de 31 de 
dezembro. Ele atendia, mais ou menos. Só que 
na tipificação para a habilitação de cada centro 
existe um mínimo de atendimento de duzentos 
usuários/mês. Essa é a grande questão. O 
atendimento que estava sendo feito na UVV não 
foi repassado diretamente a esses centros 
especializados em reabilitação. Por quê? Porque 
muitos usuários não estão comparecendo, e a 
reabilitação, a manutenção de aparelhos de 
tecnologia e aparelho auditivo... Não é implante 
coclear. Não é. Essa rede atende a usuários de 
tecnologia auditiva e aparelhos auditivos. São 
duas coisas.  
 Como eu disse na questão com a doutora 
Carmen, falta fonoaudiólogo na rede, falta uma 
série de atendimentos, e essa questão é que eu 
sempre debato lá no grupo da Sesa, da qual eu 
faço parte, grupo condutor da Sesa. Aos poucos 
está sendo atendido, mas, até agora, não tem, 
plenamente, todo o atendimento implantado.  

 O que a Carline colocou sobre a questão 
desse centro de reabilitação procede em parte, 
mas as questões são além dessas questões, 
porque, até agora, está tendo uma dificuldade 
de contato dos usuários que eram atendidos 
pela UVV para voltarem a ser atendidos. Então, 
acredito que, na próxima reunião do centro de 
reabilitação, que vai ser agora, dia 31 - agora, 
dia 31 -, a gente possa ter uma nova visão desse 
processo. Tenho colocado muito a caráter 
essa situação com que você está se 
preocupando, e é preocupante mesmo. É muito 
preocupante, porque o que está na lei, muitas 
vezes, não é atendido na prática, muda.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Quero pegar daí, então. 
Desculpa te interromper.  
 Se a lei não estiver sendo cumprida, nós 
temos que pedir ao Ministério Público para 
fazer com que a lei seja cumprida, porque a 
Assembleia ou a Câmara Federal ou o Senado 
faz as leis, mas o cumprimento da lei não é da 
competência nossa. Quem tem que fazer essa 
cobrança é o Ministério Público. No nosso caso, 
aqui, o Estado. Quero só sugerir isso: que a 
gente possa acionar ou solicitar ao Ministério 
Público, para que o Ministério Público exija e o 
direito do cidadão seja cumprido. 
 Alguém mais quer complementar alguma 
fala sobre isso? 
 
 O SR. JOSÉ ONOFRE DE SOUZA – Doutor 
Hércules, completando a fala do Siqueira aí é o 
seguinte: realmente entendo que as pessoas 
faltam. Você imagina só uma pessoa que foi 
implantada ou o usuário que precisa fazer o 
atendimento de fono, ele vem lá do interior, 
que seja mais perto, não que seja em Cachoeiro, 
por exemplo. Mas anteriormente até cheguei a 
dizer, em audiência pública, que o Estado faz 
uma covardia com essas crianças. Trazer lá de 
Nova Venécia, ou de Barra de São Francisco – 
estou falando onde eu conheço a distância – 
para vir aqui ter meia hora de terapia. Não tem 
cabimento.  
 Naquela época, a gente discutiu isso 
naquela sessão do implante, e a doutora já 
apresentou o que ela falou hoje, que esse 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



24 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 

pessoal teria que ser preparado lá na base, para 
ser feito esse atendimento, é o sensato. Essas 
pessoas que vão fazer esse tratamento de fono, 
fica muito mais barato ele estar lá na localidade 
ou, no máximo, dez ou quinze quilômetros 
daquela região, que andar não sei para onde.  
 Por exemplo, pessoal está lá em Bom 
Jesus do Norte para vir para Cachoeiro. É longe! 
E todas essas pessoas têm dinheiro para bancar 
isso se o poder público não levar? Essa é uma 
questão. 
 Mas, para finalizar, Doutor, que já está 
na hora aí, é uma e trinta, o art. 21 fala sobre o 
TFD e não fala nada que o Estado tem que dar X 
por cento. Entende? Eles têm que pagar a 
despesa. Está bem claro. Não vou ler para vocês, 
mas gostaria que vocês olhassem o art. 21, que 
está muito bem claro, principalmente a nossa a 
doutora Carline, que é para poder estar atenta a 
essa questão do TFD. Tá bom? 
 Muito obrigado pela atenção. 
 Doutora Carmen, um prazer revê-la. Vou 
fazer um comunicado aqui das pessoas que 
estão ainda na audiência. A doutora Carmen foi 
a responsável pela contratação da Simone na 
UVV. Muito obrigado, doutora! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Doutora Carmen, quer 
fazer alguma complementação? Estamos já 
chegando ao final da nossa reunião.  
 A deputada Iriny não está mesmo na 
sala, não é? (Pausa) 
 Muito bem. 
 
  A SR.ª CARMEN SILVIA CARVALHO 
BARREIRA NIELSEN – Quero agradecer a 
oportunidade de estar aqui novamente. Acho 
que esse é um ponto de pauta importante. A 
política tem vários pontos que são difíceis de 
implementação. Acho que as coisas caminham 
realmente lentamente, os usuários são bastante 
prejudicados com isso, mas é importante dizer – 
estou até com ela na mão – e está desenhado 
aqui, a Sesa me entregou a semana passada, a 
linha de cuidados de saúde auditiva do Espírito 
Santo.  

Acho que é bastante coisa para ser 
discutida, acho que todos os atores têm que 

estar envolvidos nesse momento, mas, alguma 
coisa nova está se desenhando para o Estado. 
Então, acho que é o momento mesmo dessas 
pautas e dessas reuniões. 
 Quero agradecer a oportunidade, e dizer 
que estou sempre aqui à disposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, eu quero só 
lembrar, também, e foi falado aí, teste do 
ouvidinho ou da orelhinha; eu estou numa luta 
muito grande com relação ao teste do pezinho 
ampliado; não tem nada a ver com o implante 
coclear, mas, que inclui outras cinquenta e cinco 
doenças. Isso não é uma doença é uma 
anomalia congênita, mas, o que acontece é o 
seguinte: o teste do pezinho que se faz hoje 
detecta cinco, seis doenças, e o ampliado, 
cinquenta e cinco.  

E, nós estamos nessa luta aqui, nós 
temos uma procuradora aqui na Assembleia, a 
doutora Diovana, ela tem um filho que se chama 
Davi, ela quando foi ao pediatra, quando o 
menino nasceu, e o pediatra disse para ela: Seu 
filho vai viver um ano só! Já pensou uma mãe 
ouvir isso? Que o filho vai viver um ano? Nossa 
mãe! Ela é uma batalhadora – Davi tem nove 
anos hoje – mas, é uma luta muito grande. E ela, 
com uma repórter, também, uma jornalista, 
apresentadora da Globo de BH, Larissa Carvalho, 
que chama essa moça, ela tem um filho 
também; escreveu um livro sobre o assunto: Eu 
matei os neurônios de meu filho. Mais ou menos 
isso, e é uma batalha muito grande. 

Então, nós queremos saber, inclusive, 
isso vai ficar sobre a minha responsabilidade de 
ver na Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia, 
porque eu sou filiado à sociedade, se as 
maternidades estão fazendo o teste do 
ouvidinho ou da orelhinha, porque precisa fazer; 
é uma coisa tão simples e é necessário fazer, é 
imperioso, não pode deixar de fazer. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS SIQUEIRA JÚNIOR – 

Doutor Hércules, antes de terminar, eu quero 
fazer uma menção ao Governo do Estado: não é 
que o Governo do Estado não esteja 
articulando, estão implantando a questão do 
atendimento; mas, o atendimento tipificado na 
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lei que tenha condições básicas mínimas para 
abrir um centro especializado de reabilitação, 
está muito a desejar. Nós temos que aprimorar, 
porque nós não estamos aqui só na condição de 
criticar o Governo do Estado, nós estamos aqui 
na condição de gestor, porque ser conselheiro é 
ser cogestor da questão pública. Então, nós 
somos aliados, mas, na questão de 
corresponder entre o que existe na lei e a 
realidade, ainda tem muito a desejar. 

Nós queremos uma questão completa, 
nós precisamos, quando estiver funcionando a 
todo vapor, um centro especializado de 
reabilitação, ele tenha condições de atender 
plenamente os usuários de aparelhos de 
tecnologia e aparelhos auditivos. 

Mais uma vez eu mostro a diferença: 
implante coclear é com a doutora Carmen, e 
que, pelo que estou sabendo dela, não existe 
tendência de atendimento com ela não; ela dá 
encaminhamento. Isso é muito bom, isso é 
excelente! Quero parabenizar a doutora 
Carmen. Mas não é a mesma coisa usuários de 
aparelhos de tecnologia e aparelhos auditivos. 
Não é, não é! Nós queremos um atendimento 
pleno. Não estamos aqui só para criticar, eu 
reconheço, mas, nós precisamos melhorar 
muito esse atendimento. 

Nós queremos um atendimento pleno. 
Não estamos aqui só para criticar. Eu 
reconheço, mas nós precisamos melhorar muito 
esse atendimento. 

Quanto à questão do Ministério Público, 
a nossa experiência com o Ministério Público na 
questão dos direitos da pessoa com deficiência 
são muito a desejar, muito a desejar. Muitas 
vezes, demora um tempo muito grande entre a 
situação de decisão do Ministério Público, mas 
isso é outro papo. Essa é outra questão. 

Eu quero parabenizar o Doutor Hércules; 
a doutora Carmen; a minha amiga deputada 
também Iriny Lopes, que nós, nos anos de 1979, 
éramos vizinhos em Paul, alegre em revê-la, eu 
sei que ela está ausente; a Lourdilene, essa 
batalhadora; ao companheiro Onofre, que 
sempre foi um batalhador. Onofre, estamos 
juntos! E parabenizar os demais participantes 
porque nós temos uma missão a cumprir. Ok, 
Doutor? 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. 
Mais alguém quer fazer alguma fala? 
 
A SR. ANTÔNIA LOURDILENE DOS 

SANTOS MOZER – Agradecer à Jéssika, que nos 
ligou para ver se tinha chegado alguma coisa no 
nosso e-mail a pedido, o convite do Doutor 
Hércules. Obrigado, Doutor Hércules. Vamos 
encaminhar a outras comissões para que as 
outras pessoas também conheçam as nossas 
demandas. Obrigada, Jéssika. E uma boa tarde a 
todos vocês que estão aqui. 
 
 A SR.ª CARLINE SANTOS BORGES – Eu 
gostaria de agradecer também o convite e 
coloco à disposição aqui a Gerência de Políticas 
para Pessoas com Deficiência, por meio da 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos. Está 
bom? Prazer. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom. Estamos chegando ao 
final da nossa reunião e eu quero lembrar 
também a todos, especialmente às pessoas com 
deficiência, que, a nosso pedido, foi criado aqui 
um núcleo que se chama Otacílio Coser. O 
Otacílio foi um homem muito generoso, ele tem 
até uma fundação com o nome dele, e esse 
núcleo é, naturalmente, para capacitar, uma das 
funções é capacitar as entidades para que elas 
tenham condições de ter documentação e de 
ter acesso ao serviço público e à verba pública.  

Então, o que acontece? Esse núcleo será 
inaugurado dia 15 de setembro, no mês que 
vem, portanto, acredito que por volta de 11h. O 
que a gente quer com esse núcleo? Receber as 
demandas e dar os encaminhamentos. A 
Assembleia nunca teve isso aqui. É a primeira 
vez, desculpa a falta de modéstia, mas foi a 
nosso pedido, e vocês vão ver lá a placa, que foi 
um requerimento meu, e a Assembleia não 
tinha faixa tátil, já tem a faixa tátil. A Assembleia 
não tinha banheiro acessível, já tem. A 
Assembleia não tinha as sessões ordinárias 
transmitidas em sinais de Libras, já tem. Falta 
também, o José Onofre já cobrou isso, para 
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também as comissões serem transmitidas em 
sinais de Libras, pois não tem. Isso é questão de 
tempo também. A gente vai conquistando as 
coisas aos poucos, mas o importante é que nós 
não podemos aceitar retrocessos. Daqui para 
frente é melhorar. Não é deixar de ter essa 
inclusão. 

Então, a nossa luta aqui é pela inclusão 
também. Eu sempre fui, muita gente fala que o 
Doutor Hércules só fala em saúde, saúde e 
saúde, mas também em inclusão, a inclusão 
porque a gente já faz isso há muitos anos e, 
agora, oficializando, isso vai ser muito melhor. 

Eu quero agradecer ao presidente Erick 
por essa abertura e por essa compreensão de 
fazer com que as pessoas com deficiência 
também tenham esses equipamentos. Então, 
quero agradecer a Deus, agradecer a todos, 
agradecer à Juliana, à Jessika, agradecer à nossa 
querida doutora Carmen que, como o próprio 
Siqueira falou, não sei se foi o Siqueira  ou se foi 
o Zé Onofre, para falar em implante coclear 
aqui, não pode deixar de falar da doutora 
Carmen. Parabéns, doutora Carmen! À Neusa 
também, que teve que sair com o Fellipe, à 
Lourdilene, que é mãe da Thalita, uma menina 
que foi campeã brasileira na Suíça de futebol de 
surdos; agradecer também ao Zé Onofre; 
agradecer à Carline; enfim, agradecer a todos e 
agradecer a Deus. 

E alguns encaminhamentos, 
conversaremos depois. Por exemplo, Siqueira, a 
cobrança ao Ministério Público. Você fez uma 
cobrança pública ao Ministério Público. Então, 
vamos cobrar isso aí. A doutora Inês é uma 
pessoa muito acessível. Então, vamos fazer com 
que ela possa levar essa necessidade ao 
secretário da pasta. 

Quero lembrar também que fizemos 
aqui, e é bom que vocês possam comparecer, 
uma prestação de contas do secretário da 
Saúde, que levou sete horas. Isso foi histórico no 
Espírito Santo, talvez no Brasil, sete horas de 
prestação de contas. Por quê? Já fiz aqui, estou 
há quinze anos na Comissão de Saúde, já presidi 
prestação de contas de secretário e eu, o 
secretário, o Ministério Público e algumas 
pessoas da assessoria do secretário, nenhum 
outro deputado. Nesta estávamos em vinte 

deputados. Existia um questionamento também 
do negócio do álcool em gel, não sei mais o quê, 
que queria fazer CPI. Como o secretário vinha 
fazer prestação de contas, eu, por exemplo, não 
assinei a CPI porque ele vinha fazer prestação de 
contas, não tinha necessidade de fazer duas 
coisas. Quem vai prestar contas, vai explicar 
essa questão da cobrança, de superfaturamento 
do álcool em gel ou do álcool setenta graus, não 
tem necessidade das duas coisas, ou uma ou 
outra. Então, ficou dessa forma. Doutora 
Carmen, foram sete horas de prestação de 
contas que presidi aqui. 

Então, convido também o Conselho da 
Pessoa com Deficiência, convido todos para a 
próxima prestação de contas. E nós mandamos 
convite, mandamos convite, isso é uma coisa 
pública, para vocês cobrarem. Não é questão de 
criticar. Quem critica está ajudando. Não 
queremos só palmas. Não sou do partido do 
governador, mesmo porque como presidente da 
Comissão de Saúde não posso defender se a 
saúde vai mal, eu posso cobrar se ela for mal. 
Isso faz parte de quem quer ajudar. Quem não 
quer ajudar, esculhamba, faz barulho. Quem 
quer ajudar: Secretário, olha, está acontecendo 
isso. Governador, está acontecendo aquilo. 
Vamos corrigir isso aqui. Então, a minha forma 
de ajudar sempre foi essa. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando todos 
que a próxima será anunciada e convocada a 
todos que possam comparecer. Vamos em paz e 
com Deus. 

Está encerrada a nossa reunião. 
 
(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 
30 DE AGOSTO DE 2021. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está aberta a sessão 
extraordinária. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão. 

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, porque ela já está aprovada 
conforme disponibilizada no site da Assembleia.  

Deputado Danilo Bahiense com a palavra 
bíblica, de paz. 

 
 (O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Salmos, 91:1) 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Não há Expediente a ser 
lido. 

Projeto de Lei n.º 454, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 217, que 
autoriza a prorrogação de contratos por tempo 
determinado no âmbito da Secretaria de Estado 
da Saúde e dá outras providências.  

 
(1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
454/2021) 

 
Pergunto se pode ser conjunta a 

Comissão de Justiça, Saúde e Finanças. 

O deputado Hércules não topa ser 
conjunta. 

Deputado Gandini, pode ser conjunta? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok, 

senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok! 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Então, deputado Freitas para relatar as 

comissões conjuntas. Logo na sequência, o 
deputado Hércules fará pela Comissão de 
Saúde. 

Deputado Freitas com a palavra. (Pausa) 
Justiça, Saúde e Finanças. Cidadania 

também? Desculpe! Desculpe! Aqui teve um 
erro formal de digitação. 

Eu queria perguntar se a Comissão de 
Cidadania, deputado Luciano Machado, pode 
ser conjunta.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Em 

conjunto, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, deputado Freitas 
para presidir as Comissões de Justiça, de 
Finanças e de Cidadania. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, avoco as 
comissões reunidas: Justiça, Cidadania e 
Finanças.  

Há quorum nas comissões. 
Avoco o PL 454/2021 para relatar.  
O projeto é de autoria do Governo do 

Estado, que autoriza a prorrogação de contratos 
por tempo determinado no âmbito da Secretaria 
de Estado da Saúde e dá outras providências, 
senhor presidente. 

Na verdade a prorrogação de dois mil, 
novecentos e vinte e três contratos por tempo 
determinado, determinado até 31/12, até 31 de 
dezembro, a fim de atender a necessidade 
temporária de excepcional interesse público do 
Estado do Espírito Santo, no âmbito da saúde. 

 É importante ressaltar: para que todas 
as ações fossem efetivadas foi autorizada, à 
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época, a contratação de dois mil, novecentos e 
vinte e três cargos, dos mais diversos cargos, 
para atuação tanto na área fim quanto na área 
meio da Secretaria de Estado da Saúde.  

Esses profissionais vêm sendo 
capacitados e integrados às equipes 
multidisciplinares, estando totalmente 
adaptados a suas escalas de trabalho, plantões e 
às diversas rotinas de trabalho que executam. 

Os contratos firmados foram 
prorrogados dentro dos parâmetros legais 
devido ao agravamento da pandemia. 
Atualmente não são mais passíveis de 
prorrogação, seja pela Lei Complementar n.º 
809/2015 ou pela Lei Complementar n.º 
946/2020.  

Por outro lado, a realização de um novo 
processo seletivo, diante do atual cenário de 
pandemia, para a contratação de expressivo 
número de profissionais, com a obrigatoriedade 
de cumprimento de todos os protocolos 
sanitários, seria inoportuna, podendo causar 
insegurança, descontinuidade de muitas ações e 
serviços prestados até aqui.  

Dessa forma, a prorrogação dos 
contratos pela Secretaria de Estado da Saúde, 
vigente até a data limite de 31 de dezembro de 
2021, é condição básica para que os serviços 
prestados na área de saúde, durante a 
pandemia, não sofram descontinuidade, o que 
afetaria, sobremaneira, a população capixaba.  

É importante ressaltar também que o 
ordenador de despesas estabelece neste projeto 
que o aumento tem adequação orçamentária e 
financeira com a Lei Orçamentária Anual, a LOA, 
com o PPA e com a LDO. 
  É importante também ressaltar aqui, 
senhor presidente, que destes dois mil, 
novecentos e vinte e três cargos, apenas 
noventa e três têm vencimento em 31/08. 
Apenas noventa e três têm vencimento em 31 
de agosto. Todos os outros têm o vencimento 
em 30/09, setembro. É importante ressaltar que 
para efeito de fechamento da folha, que é o dia 
3 de setembro, que esta matéria precisava ser 
votada neste momento.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, acho que a gente 

tinha que dividir o projeto, deputado Freitas, e 
votar os oitenta e um hoje e os outros dois mil e 
novecentos semana que vem.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Isso não retira em nada uma 
única palavra das que V. Ex.ª disse aí, as quais 
eu endosso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Muito obrigado. Muito 
obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Que seja por noventa e três 
ou que seja por dois mil e novecentos e vinte e 
três, não justificaria, em hipótese nenhuma, que 
a gente tivesse que fazer uma extraordinária 
para votar um projeto de tamanho alcance para 
o Estado do Espírito Santo.  

Sendo assim, eu também faço uma fala 
aqui de que o governador é excepcional, é 
competente na gestão, é um governador 
humilde, é um governador que se relaciona 
muito bem com todos os Poderes, com esta 
Casa, é um governador do diálogo, mas 
concordo com V. Ex.ª que tem alguns poucos, 
muito poucos que fazem um movimento que 
prejudica. O governador precisa identificar e 
fazer com que essas pessoas passem a trabalhar 
em sintonia com o chefe do Poder Executivo, 
em sintonia com o governador Renato 
Casagrande. 

 Mas meu relato é pela aprovação nas 
comissões reunidas e pela constitucionalidade, 
boa técnica legislativa e legalidade na Comissão 
de Constituição e Justiça, senhor presidente.  

E eu coloco o projeto em discussão nas 
comissões. (Pausa) 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quero 
discutir, deputado Freitas.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Concedo a palavra ao 
deputado Sergio Majeski.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Primeiro, faço minhas as palavras do deputado 
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Erick Musso, quando fala da questão de como 
esse projeto chegou aqui, tão em cima da hora. 
Isso, de certa forma, já tinha acontecido com o 
projeto dos professores, também, que chegou 
bem próximo da data limite.  

Mas o que eu gostaria de repercutir aqui, 
deputado Torino, olha só: é a renovação de dois 
mil e novecentos contratos, quer dizer, quase 
três mil contratos por designação temporária.  

Designação temporária é o pior tipo de 
contrato que existe, porque não dá direito à 
absolutamente nada. Quando termina, não tem 
fundo de garantia, não tem absolutamente 
nada.  

E aí, o que diz a Constituição sobre cargo 
público? Cargo público se acessa via concurso. A 
Constituição Federal e a Constituição Estadual 
são claríssimas. Designação temporária só pode 
existir para trabalho temporário e para casos 
excepcionais.  

Se você for avaliar, grande parte desses 
dois mil e novecentos profissionais não se 
enquadra nem como trabalho temporário e nem 
como um caso excepcional.  

A educação aqui no Estado - e eu falo 
isso desde a época do Governo Hartung -, a 
educação no Estado é um absurdo. Mais de 
sessenta por cento dos profissionais de 
educação do Estado do Espírito Santo são 
contratados por designação temporária, quando 
a Constituição diz que designação temporária é 
para caso excepcional e para trabalho 
temporário, o que não enquadra o professor. 
Não é trabalho temporário, e você não pode 
dizer que quase dez mil profissionais entram em 
um caso excepcional. 
 O Espírito Santo, segundo um trabalho 
da AGU, é recordista nacional em número de 
DTs na educação. Isso é absurdo, porque o 
contrato de designação temporária - você 
imagina -, o professor principalmente, assim 
como vários desses profissionais da saúde, tinha 
que ter carreira, no sentido de eu me se sentir 
estimulado, quer dizer, eu estou aqui 
empregado. Agora, ano que vem, eu vou 
continuar, eu posso fazer um trabalho 
continuado. A pessoa nunca sabe se, na semana 
que vem, ela vai estar empregada, porque a 
designação temporária, o contrato pode ser 

rompido à hora que o Governo bem entender, 
sem justificativa nenhuma. É só o Governo dizer: 
Olha, não preciso mais do seu trabalho. Tchau! 
Acaba ali. Sem Fundo de Garantia, sem 
absolutamente nada! 
 Eu fico imaginando por que, aqui no 
Espírito Santo, não sei como é nos outros 
Estados, o Tribunal de Contas, o Ministério 
Público e a própria Assembleia Legislativa não 
pressionam o Governo do Estado, e não estou 
falando deste Governo especificamente, mas de 
qualquer Governo, para que cumpra o que diz a 
Constituição. Nós não podemos manter essa 
quantidade de profissionais por designação 
temporária, quando a Constituição Federal e a 
Constituição Estadual dizem muito claramente: 
designação temporária só pode existir para 
trabalho temporário ou casos excepcionais. E 
não há de se imaginar que mais de sessenta por 
cento dos profissionais da educação sejam 
contratados por designação temporária e que 
haja esse número absurdo, na saúde, de dois mil 
e novecentos designados temporariamente. 
Sabendo, deputado Torino, que a maior parte 
desses cargos não são temporários. São 
trabalhos continuados. 
 Então, precisamos ter um maior número 
de concursos urgentemente. É claro que eu não 
estou falando aqui, no caso da educação, de 
promover um concurso para dez mil vagas, mas 
não há de se fazer um concurso, quando você 
tem dez mil vagas, você faz um concurso, 
quando se faz, para mil vagas por exemplo. 
 No caso das auxiliares de secretaria das 
escolas, são mais de duas mil, são quase três mil 
também, é a mesma situação. Tudo por 
designação temporária com um salário, no caso 
das auxiliares de secretaria das escolas, 
vergonhoso, que mal chega a um salário 
mínimo. Um trabalho extremamente de alta 
responsabilidade, porque são elas que têm que 
passar a ficha de presença dos professores, são 
elas que mexem com planilhas. Enfim, é um 
trabalho de alta responsabilidade, tudo por 
designação temporária, com um salário de fome 
praticamente. 
 Então, esses absurdos que existem aqui 
no Estado precisam ser reverberados junto à 
sociedade, e a gente tem que pressionar. Para 
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isso, nós precisaríamos contar com o Tribunal de 
Contas, com o Ministério Público e com a 
Assembleia Legislativa para pressionar o 
Governo neste sentido, de que esses 
profissionais não podem continuar sendo 
tratados dessa forma. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Não havendo mais quem 
queira discutir, passo de novo a palavra para o 
deputado Freitas para ele colher os votos. 
 Já colheu os votos das comissões? 
(Pausa)  
 Deputado Freitas? 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Ei! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Colher o voto das 
comissões. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Agora, se a Janete deixar. 
(Pausa) 
 Se a Janete deixar! Quebradeira, Jesus! 
 É melhor ouvir isso do que ser surdo. Ser 
surdo é muito pior! 
 Vamos colher os votos na Comissão de 
Constituição e Justiça. 
 Não havendo quem queira mais discutir, 
como vota o deputado Fabrício Gandini? 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Vandinho Leite? 

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

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator. Com o 
relatório. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator. 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa)  
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o parecer do relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator.  
 Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto com o relator, deputado 
Freitas. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Aprovado à unanimidade dos 
membros da Comissão de Constituição e Justiça. 
 
 Na Comissão de Cidadania, como vota o 
deputado Luciano Machado? 
  
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
conforme o relato do meu grande presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado 
Luciano. Com o relator. 
 Como vota o deputado Bruno Lamas? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 

relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator.  
Como vota a deputada Iriny Lopes? 
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A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 
o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator. 
Deputado Alexandre Xambinho, como 

vota? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator.  
Deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator. Convergindo com o relator, quando ele 
tem razão. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Na Comissão de Finanças. 
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator.  
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator.  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Voto com o relatório do brilhante relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado Zé. 
Com o relator.  

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Com o relator.  

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

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Com o relator.  
Matéria aprovada à unanimidade dos 

presentes nas comissões reunidas, senhor 
presidente.  

Devolvo a V. Ex.ª o projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Hércules, pela 
Comissão de Saúde. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Senhor 
presidente, de acordo com as minhas 
atribuições regimentais, convoco a Comissão de 
Saúde e Saneamento, deputado Dr. Emílio 
Mameri e deputado Luciano Machado, todos 
dois presentes.  

Antes de fazer prosseguir a matéria ou 
pedir vista, quero lembrar, para algumas 
pessoas menos avisadas, que quem encaminha 
os projetos para as comissões pertinentes não é 
o deputado proponente. É bom ficar isso 
bastante claro. 

Agradeço e recebo todos os conselhos 
com bastante humildade. Preciso de mais 
conselho. Aliás, sou muito jovem, preciso de 
mais conselho para conduzir melhor o nosso 
mandato, que não é meu, é da saúde, é da 
inclusão, enfim.  

Então, mais uma vez quero avisar que 
não é o deputado que encaminha os projetos 
para as comissões.  

Muito bem! Então, eu vou avocar a 
matéria para relatar e relato pela sua 
aprovação. 

Coloco em discussão. (Pausa)  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



32 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 

Não havendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Luciano Machado?  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Então, eu relatei 
pela aprovação. Havia expectativa de que eu 
fosse pedir vista, não faria isso, jamais faria isso. 
Então, devolvo... 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, deputado Hércules. 
O senhor falou que é muito jovem, mas 

em comparação com Matusalém da Bíblia, 
realmente, o senhor é uma verdadeira criança, 
um menino!  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado. 
Um garoto, não é? Muito obrigado! Estou 
realmente emocionado.  

Devolvo o projeto a V. Ex.ª, aprovado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Em votação. 
Já que não tem queira discutir, os 

deputados que aprovam permaneçam como 
estão, os contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado o Projeto de Lei n.º 454/2021.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Senhor presidente, posso justificar o voto? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcelo Santos, 
V. Ex.ª está com a palavra. 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente Erick, senhoras e senhores 
deputados, agradeço em especial aos deputados 
que atentamente me escutam, deputado Sergio 
Majeski, Capitão Assumção e deputado Torino 
Marques. Muito obrigado pela deferência. 

Inclusive, está aqui a máscara, tirei para 
falar. Eu gostaria de parabenizar o presidente 
Erick porque, mesmo envolto em tempestade, 
ele pauta uma matéria importante como essa, 
que chegou atrasada aqui na Assembleia. Uma 
matéria de suma importância como essa deveria 
ter chegado aqui num tempo que pudesse, em 
algum momento, acontecer algo, por exemplo, 
alguém pedir vista, num veto, e essa matéria 
estaria totalmente prejudicada. Então, assim, é 
importante ficar atento aos prazos para que ela 
chegue aqui e nós não tenhamos aqui essa 
correria danada para votar essa matéria. 

Mas votamos, atendemos aqui a uma 
demanda importante do Governo. Imagine não 
aprovar a renovação das designações 
temporárias, os chamados DTs da área de 
saúde. 

Mas, presidente Erick, meu vice-líder do 
Governo, Marcos Garcia, figura que eu admiro e 
gosto e respeito, e, a partir desse respeito, nos 
tornamos grandes amigos, eu quero fazer aqui 
um registro importante sobre o grande número 
de falsificação de bebidas e outros itens, aqui no 
estado do Espírito Santo. 

Recentemente foi divulgada na rede 
social a falsificação de produtos de limpeza, 
depois de alvejante, de sabão em pó, de sabão 
líquido, com logo de empresas internacionais 
que comercializam seu produto no mercado 
brasileiro ao longo dos anos, empresas 
tradicionais, e tiveram seus produtos 
falsificados. 

E agora, nos últimos tempos, deputado 
Torino Marques, a falsificação de bebidas 
destiladas e de cerveja é muito grande. E como 
presidente da CPI da Sonegação, eu quero pedir 
a você, a você cidadão, a você consumidor, e 
fazer um alerta. Primeiro, que isso é crime. E eu 
quero lembrar um crime que aconteceu agora. 
Já é a segunda vítima que comprou óleo, se não 
me falha a memória, de abóbora, de semente 
de abóbora, e a pessoa colocou um tipo de 
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solvente e matou duas pessoas que compraram 
esse tipo de produto, acredito eu, para 
emagrecer, e vieram a óbito.  

Agora, imaginem falsificar Heineken! Eu 
tenho encontrado diversas pessoas me fazendo 
esse registro, diversas pessoas me falando que 
compraram garrafa de whisky e o sabor era 
cachaça; de vodka, e que o sabor era pinga. Por 
mais engraçado que seja, não é! Você imagina 
uma pessoa que tenha a capacidade de fazer 
isso?  

Recentemente, lá em Guarapari, uma 
pessoa estava pegando, comprando cachorro e 
depois fazendo linguiça caseira de cachorro, de 
carne de cachorro, de gato! Essa mesma pessoa 
pode fazer a falsificação de cerveja, de whisky, 
de vodka, de rum. E pode colocar produto que 
você pode ingerir talvez ali, inocentemente, e vir 
a óbito. 

Então, eu queria pedir a você, cidadão, 
que tá me dando a oportunidade de falar neste 
canal da Assembleia. Se você tiver alguma 
informação de uma destilaria ou de qualquer 
outro produto que você acredita que tenha sido 
falsificado nesse local, que se dirija ao meu 
gabinete: Marcelo Santos. Pode me procurar. 
Nós vamos acionar a Polícia, vamos acionar o 
Ministério Público, e vamos descer a borracha 
nesse bandido. Nesses bandidos! Falsificando 
bebida, falsificando água, pegando água, às 
vezes, de torneira e colocando como se 
envazada fosse por uma empresa, uma indústria 
de água mineral. 

É importante que nós tenhamos 
responsabilidade. Esse tipo de gente é criminoso 
igual a um cara que mata, que assalta e que 
estupra. É um crime! E enganar aquele cidadão 
que trabalha a semana inteira e, de repente, 
num momento de lazer, vai lá tomar a 
cervejinha dele, e a cerveja é falsificada. Vai lá 
comprar um produto de limpeza, e é falsificado. 
Vai lá comprar uma linguiça para fritar, para 
comer com aquele velho arroz feijão e a salada 
de tomate, e a linguiça é de carne de cachorro e 
de gato. Seria cômico, se não fosse trágico.  

Procure o nosso gabinete. Eu sou 
Marcelo Santos, deputado estadual, sou vice-
presidente da Assembleia Legislativa, e estou 
aqui para defender os seus interesses. 

Muito obrigado! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! Presidente, a sessão 
está acabando, mas eu preciso aqui pedir um 
minuto de silêncio pelo falecimento de uma 
irmã de caridade, uma freira, que inclusive eu 
ainda vou providenciar hoje o atestado para que 
ela possa ser sepultada amanhã. Irmã Olinda 
Brandão Syli.  
 Obrigado, presidente. Eu requeiro então, 
um minuto de silêncio.   
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, eu queria também, nesse 
minuto de silêncio do deputado Hércules... 
Fiquei muito consternado com a morte do 
Fabrício, de Santa Teresa. Todas as vezes que eu 
estava em Santa Teresa, eu sou munícipe da 
cidade, como eu conhecia muito o Fabrício, nós 
contávamos muitos causos, muitas histórias 
sobre o parlamento, que ele também foi 
servidor público de deputado, de senador 
também, de senadora. Então fico muito 
consternado. Fiquei muito triste com a morte do 
Fabrício. 
 Foi uma morte repentina, encontraram 
ele em casa, já roxo. Deve ter sido uma parada 
cardíaca, alguma coisa nesse sentido. Ele 
morava sozinho. Tinha um cachorrinho também. 
E a gente proseava muito quando eu ia a Santa 
Teresa. Então, deixo aqui o meu sentimento de 
pesar para toda a família e todos os amigos que 
o Fabrício tem lá em Santa Teresa. Apesar da 
morte, ele continua tendo grandes amigos.  
 Esse minuto de silêncio é o que peço a V. 
Ex.ª, senhor presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu vou conceder o minuto 
de silêncio. O deputado Marcelo Santos 
também já tinha feito esse registro igual ao do 
deputado Torino Marques, deputado Hércules 
também e eu também faço aqui o registro do 
falecimento do Cláudio. Cláudio era empresário 
em Aracruz, dono da FBE, da Facas Brasil; 
prestava serviço para várias empresas e faleceu 
na semana passada, uma grande perda para a 
cidade, um amigo de todos nós.  
 Um minuto de silêncio. 
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(A Casa presta a homenagem) 
 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas 
para a próxima, amanhã, à hora regimental.  

Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, híbrida, 
virtual e presencial, dia 31 de 
agosto de 2021, às 15h, Ordem 
do Dia: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6º, da 
Constituição Estadual, do 
veto total aposto aos Projetos de 
Lei n.os 241/2021, 768/2019, 
564/2019 e 229/2021; discussão 
única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do 
veto parcial aposto ao Projeto de 
Lei n.º 295/2021; discussão 
única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
113/2021, 442/2021, 455/2021, 
236/2021 e 135/2021)  

 
Encerra-se a sessão às dezoito 
horas e três minutos. 
 
*De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados Hudson Leal 
e Pr. Marcos Mansur. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
 

DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE FINANÇAS, 
ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, REALIZADA 
EM 30 DE AGOSTO DE 2021.  

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Olá amigos, amigos deputados que compõem a 
Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa, 
caros amigos servidores da Assembleia 
Legislativa, servidores especialmente da 
Comissão de Finanças, muito boa tarde a todos! 
Boa tarde a todos os que nos assistem pelas 
mídias sociais da TV Assembleia e pela TV 
Assembleia. 

Nós estamos iniciando sob a proteção de 
Deus a décima sexta reunião ordinária da 
terceira sessão legislativa ordinária, da décima 
nona legislatura.  

Havendo número legal, sob a proteção 
de Deus, eu declaro abertos os trabalhos e 
solicito à nossa secretária que faça a leitura da 
ata da reunião anterior. 

 
(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da décima quinta 
reunião ordinária, realizada no 
dia 23 de agosto de 2021) 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu coloco a ata em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir a ata, 

eu coloco em votação. 
Como vota o deputado Madureira?  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Aprovada como lida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Aprovada como lida.  

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Aprovada como lida. 

 

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

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
acompanho, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Alexandre Xambinho?  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Aprovada como lida, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado José Rocha Esmeraldo, 
se está me ouvindo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  

Aprovada como lida, excelência. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado pela participação, deputado 
José Esmeraldo.  

Eu acompanho.  
A ata fica aprovada como lida. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  

Aprovada como lida! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu agradeço, irmão. 
Peço a nossa servidora Rosa que faça a 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício n.º 435/2021 – Caixa Econômica – 
Gerência Executiva de Governo – Vitória, 
ES. Referente a crédito de recursos 
financeiros – Orçamento geral da União 
– Encaminhado ao presidente da 
Assembleia Legislativa do Espirito Santo, 
deputado Erick Musso com cópia ao 
secretário de Estado da Agricultura, 
Paulo Roberto Foletto, notificando 
bloqueio de duzentos e cinquenta mil 
reais na conta vinculada ao contrato de 
repasse n.º 858509/2017 – Operação 
1049508-58, firmado com a Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca/ES em 29/12/2017, 
no âmbito do Programa Agropecuário 
Sustentável, sob a gestão do Ministério 
da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento. Informa também que o 
valor da contrapartida deve ser 
depositado na conta vinculada de acordo 
com o Cronograma Desembolso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Ofício n.º 0578/2021– Caixa Economia – 
Gerência Executiva de Governo – 
Vitória/ES - referente a Crédito de 
Recursos Financeiros – Orçamento Geral 
da União – Encaminhado ao Presidente 
da Assembleia Legislativa do Espirito 
Santo, Deputado Erick Musso,  com cópia 
ao Secretário de Estado da Agricultura, 
Paulo Roberto Foletto, comunicando que 
o Contrato de Repasse n.º 833665/2016 
– Operação 1033270-64, assinado em 
22/11/2016, foi extinto por solicitação 
do contratado. A decisão foi objeto de 
termo de distrato assinado em 
18/08/2021, o qual será levado à 
publicação no Diário Oficial da União - 
DOU, no prazo legal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 

OF/Sefaz/GABSEC n.° 374/2021, do 
Secretário de Estado da Fazenda, 
encaminhando anexos extratos do I 
Termo Aditivo ao Termo de Acordo 
Invest-ES n.º 034/2021, relativa ao termo 
em referência. 

  
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 

 SR.ª SECRETÁRIA lê:  

 
Of/interno n.° 142/2021 – Referente 
Oficio n.º 116/2021 – Gabinete 
Deputado Alexandre Xambinho –  
Justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária, desta Comissão, no dia 
23/08/21, tendo em vista que o mesmo 
encontrava-se em compromisso 
previamente agendado em Secretaria de 
Governo do Estado do Espírito Santo. 

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

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Deputado Adilson Espindula: PL n.º 742 

/2019; PL nº 937/2019. 
Deputado Marcelo Santos PL n.º 707 

/2019; PL n.º 274/2019. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo: PL 

n.º 298/2019. 
Deputado Alexandre Xambinho: PL n.º 
298/2021. 
Deputado Dr. Emílio Mameri: PL n.º 

220/2019. 
Deputado Dr. Rafael Favatto: PL n.º 

150/2020. 
Deputado Freitas: PL n.º 19/2015. 

  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

   
Projeto de Lei n.º 589/2019. 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 

 
Projeto de Lei n.º 460/2019. 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 

 
Projeto de Lei n.º 989/2019. 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 

 
Projeto de Lei n.º 233/2019. 
Autor: Deputado Capitão Assumção. 

 
Projeto de Lei n.º 451/2019. 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini. 
 

Projeto de Lei n.º 867/2019. 
Autor: Deputado Dary Pagung. 

 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
  Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
  Não houve no período. 
 

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

Nós passamos para o item dois, na 
Ordem do Dia. E eu vou conceder a palavra ao 

deputado Dary Pagung para que ele possa 
novamente relatar a matéria.  

A matéria foi relatada e ele precisa de 
fazer uma breve observação a respeito do PL 
259, de 2019, de autoria da deputada Janete de 
Sá, que dispõe sobre o direito da mulher 
agredida devido ao gênero de ficar com o 
animal de estimação que compartilha com o 
agressor, fruto de patrimônio do casal. 

Tendo como relator o deputado Dary 
Pagung, que foi discutido, votado, na reunião 
passada, no dia 23/08/2021, onde teve empate 
nos votos dos membros presentes, voltando na 
pauta da reunião de hoje somente para colher 
os votos novamente para o desempate, com o 
parecer do relator da Comissão de Finanças pela 
aprovação. 

Eu consulto o deputado Dary Pagung 
sobre esse relatório.  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Primeiro, 
eu quero cumprimentar V. Ex.ª, cumprimentar 
os deputados presentes. Estou vendo aqui o 
deputado Madureira, o deputado Emílio 
Mameri, o deputado Xambinho e o deputado 
José Esmeraldo. 

Deputado Freitas, V. Ex.ª colheu os votos 
na reunião passada, salvo engano ficou três a 
três. Foi isso? 
 

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

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu vou 

manter o nosso parecer. E consulto V. Ex.ª se 
tinha algum deputado que hoje está na sessão 
on-line, se não, se todos votaram, se tem 
alguém aqui que ainda não votou, para 
desempatar. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Dary Pagung, eu até consultaria V. 
Ex.ª com relação ao vosso relatório, porque um 
dos questionamentos do relatório de V. Ex.ª foi 
o parecer da Procuradoria desta Casa, e eu 
consultei novamente e vi que o parecer da 
Procuradoria desta Casa foi pela rejeição da 
matéria, foi pela inconstitucionalidade da 
matéria, o que foi controverso por parte da 
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Comissão de Constituição e Justiça, mas o 
parecer da Procuradoria foi pela 
inconstitucionalidade. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Sim! Eu 
me orientei, deputado Freitas, no parecer da 
Comissão de Justiça. E a Comissão de Justiça foi 
pela legalidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Compreendo! Naquela ocasião nós já tínhamos 
colhido os votos, o relatório do Dary Pagung foi 
pela aprovação; o deputado Adilson Espindula 
acompanhou e o deputado Rafael Favatto 
acompanhou. O deputado Marcos Madureira, o 
deputado Dr. Emílio Mameri e o deputado 
Freitas foram votos contrários.  

Então, não estava presente, não votou 
nessa matéria, o deputado Alexandre 
Xambinho. Como vota? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Senhor presidente Freitas, deputado Dary 
Pagung, relator da matéria, analisando a 
matéria, eu vou acompanhar o relatório do 
relator da presente matéria, deputado Dary 
Pagung, que acompanhou o relatório da 
Comissão de Justiça. Eu voto pela aprovação do 
referido projeto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem! O deputado Alexandre Xambinho 
votou pela aprovação, acompanhando o relator.  

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Excelência, eu acompanho o relatório do 
relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok! O deputado José Esmeraldo também 
acompanhou o relatório pela aprovação do 
deputado Dary Pagung.  

A matéria fica aprovada por cinco votos 
contra três, na Comissão de Finanças.  

Ainda temos aqui dois pareceres para o 
deputado Dary Pagung, mas se ele me permite, 
eu vou conceder a palavra ao deputado Dr. 

Emílio Mameri, para relatar os projetos. Depois, 
nós voltamos a V. Ex.ª, deputado Dary Pagung, 
pode ser? (Pausa)  

Fechado. 
Com a palavra o deputado Dr. Emílio 

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

Projeto de Lei n.º 302/2019. Trata-se do Projeto 
de Lei n.º 302/2019, do deputado Marcelo 
Santos, cujo conteúdo em síntese revoga a 
legislação em vigor referente à utilização de 
veículos em diversos aspectos e condições, no 
âmbito do estado. 

Conforme justifica o autor por meio do 
projeto Revisa Ales, instituído no Ato n.º 1.193, 
de 16 de junho de 2017, está sendo realizado 
um estudo técnico por eixo temático visando à 
modernização e ao aperfeiçoamento da 
legislação do estado do Espírito Santo. 

Nesse estudo, percebe-se a necessidade 
de elaboração do presente projeto com o 
objetivo de revogar as leis enumeradas, em 
razão das mesmas terem dispositivos 
incompatíveis com a atual condição estipulada 
na lei, criando dicotomias entre as atuais 
normas e aquelas de tempos remotos que ainda 
vigem. 

Sobre a ótica das finanças, economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de 
contas, o projeto de lei não apresenta qualquer 
dispositivo cuja execução repercuta 
negativamente nas finanças públicas. O projeto 
não traz pontos de divergência com o interesse 
público do estado do Espírito Santo. 

Não havendo impacto financeiro, o voto 
deste relator é pela aprovação do projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok! 
Eu coloco o relatório do deputado Dr. 

Emílio Mameri em discussão. (Pausa) 
Não havendo deputado inscrito para 

discussão, como vota o deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Acompanho o relator.  

 

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

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Acompanho o líder do Governo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Acompanha o parecer.  
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Acompanho o relatório do relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 

Acompanha o relator.  
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Eu também acompanho o relatório do 

Dr. Emílio Mameri, automaticamente nós já 
temos votos para aprovar a matéria.  

Provavelmente o deputado José 
Esmeraldo está com algum problema no áudio 
dele.  

Mas, já tendo voto para aprovar a 
matéria, a matéria fica aprovada, e eu devolvo a 
palavra ao deputado Dr. Emílio Mameri, para 
continuar seus relatórios.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Lei n.º 909/2019. Trata-se do projeto 
de lei com esse número, do deputado Marcos 
Garcia, cujo conteúdo em síntese dispõe sobre a 
obrigatoriedade das concessionárias dos 
serviços públicos relacionados oferecerem 
opção de pagamento por cartão de débito antes 
da suspensão do serviço.  

No exame do mérito, verifica-se que o 
projeto de lei e as emendas aprovadas pelas 
comissões temáticas nas quais já tramitou 
dialogam com o interesse público do Estado do 
Espírito Santo.  

A propositura é oportuna, relevante e 
conveniente, visto que amplia as possibilidades 
de pagamento ao consumidor de serviços que 
menciona.  

Fica claro que é de importante impacto 
social, vez que enaltece o direito do consumidor 
de ter acesso aos serviços públicos essenciais de 

fornecimento de água e de energia elétrica de 
maneira mais facilitada e consonante com os 
avanços tecnológicos pertinentes aos diferentes 
meios de pagamento utilizados pela população 
na atualidade. Dessa forma, está em sintonia 
com o interesse público e não indica qualquer 
impacto orçamentário.  

Meu voto é pela aprovação do projeto, 
considerando as emendas sugeridas pela 
Procuradoria. Nós temos duas emendas: 
Emenda n.º 1 e Emenda n.º 2, que já foram 
aprovadas também nas outras comissões.  

Meu voto é pela aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, deputado Dr. Emílio Mameri, 
que dá um parecer pela aprovação com duas 
emendas.  

Eu coloco o projeto em discussão. 
(Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, 
como vota o deputado Alexandre Xambinho?  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

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

Acompanha, pela aprovação, com emendas.  
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Como vota o deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Acompanho o relator, presidente.  
Como vota o deputado Marcos 

Madureira?  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Com o relator.  
Deputado Dary Pagung acompanha o 

relator.  
Eu também acompanho o relator, pela 

aprovação com as emendas.  
Nós não conseguimos ouvir o deputado 

José Rocha Esmeraldo, o projeto fica aprovado, 
com emenda, na Comissão de Finanças.  
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Deputado Dr. Emílio Mameri, o senhor 
tem urgência de sair, porque nós estamos 
exatamente com cinco votos necessários para a 
aprovação das matérias. E se o senhor se 
ausentar, automaticamente nós não vamos 
conseguir aprovar as matérias. O senhor fique à 
vontade. Se tiver no limite, não tem jeito. Mas 
enquanto o senhor ficar, nós estamos votando, 
Ok?  

Nós temos mais dois projetos de 
relatoria do deputado Dary Pagung, e depois, 
mais dois do deputado Dr. Rafael Favatto, que 
não está presente.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Tudo bem. Vamos tocar. O problema é que fui 
comunicado, agora, que meu pai teve alta lá no 
hospital, e eles estão pedindo para alguém da 
família ir lá tirá-lo do hospital, e não tem outra 
pessoa para ir. Graças a Deus ele, está tendo 
alta.  

Mas tudo bem. Vamos tocar aí e votar os 
projetos. Vamos continuar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Enquanto o senhor puder, nós continuamos. 
Ok? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Ok. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu agradeço a tolerância. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Muito obrigado.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Dary Pagung, eu passo a palavra para 
V. Ex.ª, mas é importante eu ressaltar para os 
nobres companheiros, deputados desta 
comissão, chamada a atenção por uma 
observação aqui do nosso procurador, doutor 
Gustavo Merçon, no primeiro projeto, de 
autoria da deputada Janete de Sá, que nós 
precisamos colher os votos da totalidade dos 
presentes. 
 Então, o parecer de V. Ex.ª já foi 
confirmado pela aprovação. O deputado 

Alexandre Xambinho e o deputado José Rocha 
Esmeraldo votaram nesta sessão e 
acompanharam o relator. Eu quero já afirmar o 
meu voto contrário ao relator, muito em função 
de observar que não é a Comissão de Finanças, 
não é a Comissão de Justiça, não é a 
Procuradoria e não é o Parlamento - o Poder 
Legislativo do Estado do Espírito Santo - que 
precisam estabelecer com quem fica a partilha 
de patrimônio de um determinado casal quando 
da separação. 
 Então, muito em função desse 
entendimento - porque, assim como não é a 
Assembleia que vai definir com quem fica o 
cachorro, até porque vai ter cachorro de cem 
reais, de cinquenta reais e vai ter cachorro de 
vinte, trinta, quarenta, cinquenta mil reais, isso 
é um patrimônio, isso é uma partilha de bens e 
não cabe ao Parlamento fazer essa partilha de 
bens -, por entender assim, eu sou contrário ao 
projeto de lei e creio que ele voltará para esta 
Casa com veto. Por isso, eu me posiciono 
contrário. Sou totalmente fã dos animais, sou 
defensor das causas animais, mas sou, 
sobretudo, um defensor da legalidade. 
 Então, nesse sentido, a minha posição 
continua contrária à matéria e colho os outros 
votos que não foram votados na sessão de hoje 
em função da sugestão aqui muito atenta à 
tramitação do doutor Gustavo Merçon. 
Agradeço a participação dele de que precisa, 
nesta sessão, da votação de quem já tinha 
votado na sessão passada.  

Nesse sentido, já tendo três votos 
favoráveis – do Dary, do deputado Alexandre 
Xambinho e do deputado José Rocha Esmeraldo 
– eu colho os votos do deputado Marcos 
Madureira. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu voto como eu votei antes.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu agradeço o voto contrário à matéria e 
consulto o voto do Dr. Emílio Mameri. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, o meu entendimento é o 
mesmo que foi colocado. Eu acho que esta 
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matéria é inconstitucional e eu continuo com o 
meu voto negativo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu agradeço aos pares, porém quem estava na 
sala, na semana passada? Deputado Rafael 
Favatto não está presente hoje. Qual outro 
parlamentar que votou na semana passada e 
que não está presente? Deputado Adilson 
Espindula não está presente. 

Doutor Gustavo Merçon, como é que 
ficamos nós? 

 
O SR. GUSTAVO MERÇON – Houve 

empate, presidente. Fica adiada a votação para 
a próxima reunião. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Tá! 
Eu considero aprovado. Por quê? Porque 

os dois que estão ausentes já votaram a favor 
do relatório do deputado Dary Pagung, mas, 
segundo o procurador, doutor Gustavo Merçon, 
precisa que o desempate aconteça na sessão 
atual. Então, na sessão atual, continua três 
votos favoráveis e três votos contrários. A gente 
vai adiar a presente matéria. 

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

Freitas! 

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

Ex.ª está com a palavra. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Vai ficar, 

então, para a segunda semana. Quando o 
projeto é importante, dá debate. Isso é normal 
na Casa. 

Eu vou relatar os dois projetos e vou 
pedir ao deputado Emílio Mameri para ter um 
pouquinho de calma, que eu vou ser breve e 
ligeiro, deputado Emílio. 
 É o Projeto de Lei n.º 211/2019, de 
autoria do deputado Fabrício Gandini, que 
dispõe sobre a proibição de os estabelecimentos 
comerciais que utilizam comandas ou cartões de 
controle para pagamento posterior ao consumo, 
no âmbito do estado do Espírito Santo, de 

reformular qualquer informação que os 
exonerem da responsabilidade sobre a perda ou 
extravio da comanda, bem como estabelecer 
qualquer tipo de penalidade.  
 Esse projeto recebeu parecer pela 
constitucionalidade, legalidade e juridicidade na 
Comissão de Constituição e Justiça, Parecer n.º 
52/2020, e pela aprovação na Comissão de 
Defesa do Consumidor e do Contribuinte.  
 Por fim, o projeto em análise veio a esta 
Comissão de Finanças para exame e parecer, na 
forma do disposto no art. 42 do Regimento 
Interno. Sob a ótica das finanças, da economia, 
do orçamento e da fiscalização, não possui óbice 
pela sua aprovação, pois além de ser relevante e 
oportuno no atendimento ao interesse da 
coletividade, não gera aumento de despesa ou 
redução de receita na administração pública 
estadual. Então, por esses motivos, o nosso 
parecer, presidente Freitas, é pela sua 
aprovação.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito bem!  
 Coloco em discussão o parecer do 
deputado Dary Pagung sobre a matéria. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação.  

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 

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

Muito obrigado. 
Como vota o deputado Marcos 

Madureira? 
 

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

 

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

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho o relator, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu também acompanho o relator.  

A matéria fica aprovada.  
Devolvo a palavra ao deputado Dary 

Pagung.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

presidente.  
 O Projeto de Lei n.º 473/2019, do 
deputado Fabrício Gandini, dispõe a concessão 
de parcelamento antes do vencimento nas 
faturas de prestação dos serviços emitidas pela 
Companhia Espírito-Santense de Saneamento, 
Cesan.  
 A Procuradoria da Assembleia 
Legislativa, por sua vez, opinou pela 
inconstitucionalidade formal da propositura, nos 
termos do seu parecer técnico legislativo, nas 
folhas 16 a 22 dos autos. O coordenador da 
Setorial Legislativa, em seu despacho, na folha 
25 dos autos, opinou no mesmo sentido. A 
Procuradoria-Geral, em seu despacho, na folha 
17 dos autos, acolheu integralmente o parecer 
do procurador vinculado. 
 Ocorre que, como bem pontuado no 
parecer técnico da Procuradoria da Assembleia, 
a matéria é inconstitucional, interferindo nas 
relações jurídicas contratuais entre poder 
concedente e concessionário. Então, sem 
dúvida, a aprovação da medida pode trazer 
impactos financeiros muito prejudiciais, capazes 
de por em risco a prestação adequada desse 
serviço público tão relevante que é o 
fornecimento de água. Portanto, a aprovação 
desta norma pode representar impacto 
orçamentário negativo ao sistema, com risco de 
que sua execução perpetue negativamente nas 
finanças públicas.  
 Diante dessas razões, senhor presidente, 
o nosso parecer é pela rejeição do Projeto de Lei 
n.º 473/2019, de autoria do nosso amigo 
deputado Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem, deputado Dary Pagung relata pela 
rejeição do Projeto n.º 473/2019, de autoria do 
deputado Fabrício Gandini. 

Eu coloco em discussão o parecer do 
deputado Dary Pagung. (Pausa) 

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

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

Acompanha o relator pela rejeição. 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho? (Pausa) 
Alexandre Xambinho, como vota? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

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

Também acompanho o relator votando pela 
rejeição. 

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Presidente, meu áudio aqui está com problema, 
mas eu ouvi o relatório do relator e acompanho 
o relatório do nobre deputado Dary Pagung. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  

Já temos votos para aprovar o relatório pela 
rejeição da matéria. 

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? Se já consegue votar. (Pausa) 

Não, não consegue. Problema de áudio. 
A matéria está rejeitada na Comissão de 

Finanças. 
E eu mantenho a palavra com o 

deputado Dary Pagung para relatar o último 
projeto sob a sua relatoria. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, para mim aqui já foi encerrado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Está certo. Eram três. Estão relatados. 
Nós temos dois projetos que estão sob a 

relatoria do deputado Dr. Rafael Favatto. Em 
função da necessidade do Dr. Emílio se ausentar 
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e nós vamos ficar só com quatro parlamentares, 
o que não é suficiente para dar o parecer total 
nas matérias, vou sobrestar essas matérias, 
deixar a relatoria do Dr. Rafael Favatto, do 
próprio relator, para a próxima semana. 

E, sendo assim, nós já passamos para a 
fase das Comunicações. Eu agradeço a 
participação do Dr. Emílio Mameri e passamos 
para a fase das Comunicações. 

Não havendo deputado inscrito e nada 
mais havendo a tratar, eu vou encerrar os 
trabalhos. Antes, porém, convoco os membros 
para a próxima reunião, que será ordinária, no 
dia 13/09 às 13h30min, em local a definir. 

Estão encerrados os trabalhos na 
Comissão de Finanças. E agradeço a todos. 

Muito obrigado! Boa tarde! 
 

(Está encerrada a reunião) 
 
 

VIGÉSIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, havendo 
quorum, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento.  
 Dispenso a leitura das atas, considero 
aprovadas, e solicito à Secretaria da comissão 
que encaminhe cópia para os deputados, nossos 
dois membros efetivos, nossos queridos 
deputado Dr. Emílio Mameri e deputado 
Luciano Machado. Se algum deles tiver alguma 
emenda a propor na ata poderão fazê-la e na 
próxima reunião nós poderemos apreciar. 
 Solicito ao Gabriel Fraga que faça a 
leitura das correspondências ou do Expediente 
também.  
 
 O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Ofício nº 1137/2021, do excelentíssimo 
senhor secretário de Estado da Saúde, 

doutor Nésio Fernandes de Medeiros 
Junior, solicitando informações sobre as 
audiências públicas que foram realizadas 
por esta comissão acerca da 
judicialização da saúde no Estado do 
Espírito Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

E–mail do presidente da Juntos SOS 
Ambiental, senhor Eraylton Moreschi 
Júnior, encaminhando cópia da petição 
da ação civil pública ajuizada em defesa 
dos consumidores, em nome da 
Associação Nacional das Donas de Casa e 
Defesa dos Consumidores do Brasil, 
objetivando a defesa da saúde e 
qualidade de vida do cidadão capixaba, 
cobrando reparação da empresa Cesan 
pelo fornecimento de água contaminada 
à população da Região Metropolitana da 
Grande Vitória. Assunto debatido na 
reunião extraordinária virtual desta 
comissão realizada em 06/04/2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei nº 437/2019, de autoria 
do deputado Fabrício Gandini, que 
obriga os fornecedores de produtos 
farmacêuticos ao consumidor final, no 
âmbito do estado do Espírito Santo, a 
manter recipiente próprio para a coleta 
de medicamentos, insumos 
farmacêuticos e correlatos deteriorados 
ou com prazo de validade expirado, e dá 
outras providências.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ciente. 

 

O SR. SECRETÁRIO – (GABRIEL FRAGA) – 
Vamos voltar aqui, Doutor, que tem uma 
correspondência do deputado Danilo. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ok. Faça o favor de ler.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Conforme deliberado e aprovado por 
unanimidade pelos membros da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Políticas de Drogas na 
oitava reunião ordinária da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, 
realizada no dia 30 de agosto do 
corrente ano, informamos a V. Ex.ª que 
foi agendada visita técnica ao Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória, de 
Vitória, unidade Santa Lúcia, 
considerando que recebemos denúncias 
relatando que o local encontra-se sem 
alvará do Corpo de Bombeiros e 
Vigilância Sanitária, além de 
irregularidades nas instalações como 
paredes mofadas, local de trabalho 
inadequado, falta de acessibilidade e 
risco de incêndio. Desta forma, 
convidamos a Comissão de Saúde para 
participar da referida visita técnica, que 
será realizada no dia 3 de setembro, às 
9h, que contará com a participação da 
DPCA e dos deputados membros desta 
comissão. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Gabriel! 
Peço à Leila que faça cópia do presente 

ofício e dê uma para os nossos dois membros 
efetivos da Mesa, deputado Dr. Emílio Mameri e 
deputado Luciano Machado.  

Com relação ao Projeto n.º 437/2019, eu 
designo o deputado Luciano Machado para 
fazer o seu relato. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 
Projeto de Lei n.º 699/2019, de autoria 
do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que altera a Lei n.º 10.849, de 

29 de maio de 2018, que proíbe o uso, 
no estado do Espírito Santo, de produtos, 
materiais ou artefatos que contenham 
quaisquer tipos de amianto ou asbesto 
ou outros minerais que, acidentalmente, 
tenham fibras de amianto em sua 
composição, e dá outras providências. 
Relatoria do deputado Dr. Emílio 
Mameri. 
 
Projeto de Lei n.º 129/2020, de autoria 
do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de 
estabelecimentos que servem alimentos 
para o consumo local disponibilizar 
solução de álcool em gel no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Relatoria do deputado Luciano 
Machado. 
 
Projeto de Lei n.º 83/2019, de autoria do 
ex-deputado Euclério Sampaio, que 
obriga a instalação de lixeiras seletivas 
para reciclagem nas escolas públicas e 
privadas em todo o estado do Espírito 
Santo.  
Relatoria do deputado Dr. Emílio 
Mameri. 
 
Projeto de Lei n.º 785/2019, de autoria 
deputado Torino Marques, que obriga os 
estabelecimentos comerciais a informar, 
em placas próprias, situadas nas 
respectivas prateleiras ou gôndolas de 
exposição dos produtos, o uso do 
sistema de escrita em relevo 
anagliptografia, braile, no estado do 
Espírito Santo.  
Relatoria do deputado Luciano Machado 

 
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 
 

 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 
 

 Devolvo a palavra ao presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – A Comissão de Saúde, hoje, 
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tem a honra de receber o nosso querido Daniel 
Weiss. Quem não sabe, o Daniel é americano e 
honra a nossa comissão com sua presença hoje 
aqui. 
 Também a doutora Priscila Lube Moraes. 
Olho para ela aqui e estou vendo a mãe, que foi 
nossa deputada querida. Solange Lube foi uma 
grande deputada, foi secretária da Mesa, ajudou 
muito a Mesa. Então, é uma honra muito 
grande. 
 Só quero pedir, mais um pouquinho, a 
paciência dos nossos ilustres visitantes para a 
gente limpar a pauta de alguns projetos que 
estão pendentes, depois nós teremos o tempo 
que vocês quiserem para relatar sobre a 
importância da Fundação Carmem Lucia, que 
nós visitamos. Visitei lá, não é a primeira vez 
que visito. Visitei a primeira vez, ainda, quando 
era do outro lado da pista da Rodovia do Sol, na 
Barra do Jucu. Agora eu vi realmente a 
maravilha que vocês estão fazendo lá. Além das 
instalações, é uma maravilha de atender 
pessoas carentes. A maior maravilha que tem é 
você fazer esse atendimento ao pessoal carente. 
 Vou passar à Ordem do Dia. 
 O Projeto de Lei n.º 770/2019, que é da 
minha autoria, como não posso presidir, vou 
passar a presidência para o nosso querido 
deputado Emílio Mameri apreciar esse projeto. 
 Pois não, você está na presidência. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Bom dia a todos. É um 
prazer muito grande estar participando desta 
importante reunião da Comissão de Saúde. 
 No momento na presidência, vou relatar 
o Projeto n.º 770/2019. 
 Trata-se de projeto de lei de autoria do 
senhor deputado Doutor Hércules, que visa, 
especificamente, a proibir a comercialização e 
uso de cigarros eletrônicos no estado. 
 A prevenção é um tema de extrema 
importância na área de saúde e é legítima a 
preocupação do deputado no sentido de proibir 
a comercialização e o uso de cigarros 
eletrônicos no estado. 
 Em importante complemento, cabe 
ressaltar o caso da proibição do comércio de 
dispositivos eletrônicos para fumar, conhecidos 

como cigarros eletrônicos, especialmente os 
que alegam substituição de cigarro, cigarrilha, 
charuto, cachimbo, similares no hábito de 
fumar, o objetivo é a alternativa no tratamento 
do tabagismo e já tem comercialização e 
importação proibida por norma da União.  
 Análise da matéria relacionada à saúde, 
o parecer desse autor é pela aprovação do 
projeto de lei. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
botar em votação. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
favorável, apesar de que poderíamos 
acrescentar todos os cigarros, mas tudo bem. O 
projeto é importante e obedece à norma geral. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Doutor Hércules? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – O 
cigarro comum, deputado, já tenho esse 
movimento de quinze anos que faço aqui. Em 
março, eu trago uma boneca que se chama 
Altina. Uma bonequinha desse tamanhozinho. 
Altina é a fusão de alcatrão com nicotina. Coloco 
um cigarro na boca dessa boneca e essa boneca 
fuma um cigarro, depois eu mostro o filtro, que 
é um algodão, como ele ficou com um cigarro. 
Imagina com uma carteira de cigarro ou com 
várias carteiras como fica o pulmão das pessoas.  

Esse movimento a gente já faz há muito 
anos aqui e parabéns por essa lembrança 
também do cigarro comum, enfim, o tabagismo 
de uma maneira comum. 
 Naturalmente como autor, voto a favor. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Aprovado por unanimidade. 
 Continuo na presidência. 
 O próximo Projeto é o n.º 76/2019, de 
autoria do deputado Doutor Hércules. Institui o 
Estatuto da Pessoa com Câncer no estado do 
Espírito Santo. 
 É muito importante a matéria. Fiz uma 
análise detalhada e meu parecer – é uma 
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matéria de amplitude na saúde como um todo, 
social – é pela aprovação do referido projeto de 
lei. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Em votação. 
 Deputado Luciano? 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Sou 
a favor do relato, presidente Mameri, que ora 
cumpre essa função. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Como autor também, eu voto a favor, mas devo 
lembrar que algumas leis, nós fizemos aqui, da 
minha autoria. Em setembro têm três leis: 
Setembro Dourado, câncer infanto-juvenil; 
Setembro Amarelo, prevenção de suicídios, 
setembro também; e Setembro Verde, 27 de 
setembro, é Dia do Doador de Orgãos e é uma 
lei também da minha autoria. Só em setembro 
nós temos três leis que eu fiz aqui. Fiz muito 
pouco ainda. Tenho que fazer muito mais, 
porque sou muito jovem e eu tenho que fazer 
mais coisas.  
 Então, eu voto a favor, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Aprovado por unanimidade 
e retorno a presidência para o Doutor Hércules.  

Estou devolvendo a presidência ao 
Doutor Hércules, muito obrigado! (Pausa) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Muito 
obrigado, presidente, nosso querido Dr. Emílio 
Mameri.  
 Então, retornando à presidência, nós 
temos o Projeto n.º 123/2019. Esse é o Projeto 
n.º 123/2019, é uma ementa à Lei 7.737, de 5 
de abril de 2004, que institui meia-entrada em 
locais públicos de cultura, esporte e lazer para 
doadores de sangue e de órgãos, e dá outras 
providências. 
 Eu peço ao Dr. Emílio, então, que faça o 
relato. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Vou relatar o Projeto de Lei n.º 123/2019, do ex-
deputado Lorenzo Pazolini. É um projeto 
importante e teve aprovação nas diferentes 
comissões, constitucional. Ele tem um foco 

maior do projeto, é beneficiar as doadoras de 
leite materno, também de órgãos e sangue, no 
sentido de incentivar a doação. Em vez de que, 
de acordo com a Organização Mundial de 
Saúde, amamentação de todos os bebês nos 
primeiros dois anos, além da doação de órgãos 
e sangue pode salvar vidas, e isso é muito 
importante.  

Então, os benefícios desse projeto são 
notórios e o meu relatório é pela aprovação da 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Coloco em discussão. 
(Pausa)  

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente! Eu cumprimento o presidente 
Hércules extemporaneamente, o nosso querido 
deputado Dr. Mameri, a todos vocês aqui 
presentes. 
 Esse projeto realmente, o título dele é 
importantíssimo, é de interesse público, mas o 
que me preocupa são as normas criadas para 
esse projeto passar a valer, ser viável. Eu não sei 
o relato, eu sei que é lido resumidamente, mas 
eu gostaria de saber se dentro do relato há, sim, 
alguns critérios estabelecidos, porque eu posso 
ir lá doar sangue e, a partir dali, ter um período, 
com uma doação de sangue só ter um período 
desses benefícios. Teria que saber se eu sou um 
doador regulamentar, por quanto tempo eu tive 
que doar sangue para ter o direito. Então, se 
não tiver isso explícito, e for possível, queria até 
pedir vista, porque, senão, nós vamos criar uma 
regra para não ser cumprida, e também vamos 
inviabilizar o projeto.  

Então, eu fico meio preocupado de a 
gente aprovar algo que vai ter uma tendência de 
ser vetado, inclusive. Então, se nós 
estabelecermos alguns critérios, como o doador 
tem que ter doado nos últimos dois anos e, se 
ele ficar um tempo sem doar, ele perde o 
benefício. Porque, senão, a pessoa vai 
transformar isso num comércio. Eu me 
preocupo com esse resultado final. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Deputado Luciano, você tem razão e eu 
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proponho a retirada de pauta desse projeto 
para que a gente possa reanalisar. Voltar em 
outro momento. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – E eu 
agradeço. Realmente é bom a gente esmiuçar 
melhor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Naturalmente, o deputado 
pediu vista, o projeto vai para o gabinete dele, 
então ele vai procurar fazer a emenda 
necessária. 
 Muito bem! Vamos passar para o 
próximo projeto, é o n.º 44/2020, do deputado 
Vandinho Leite. Torna obrigatória a fixação dos 
direitos dos idosos hospitalizados nos 
estabelecimentos hospitalares, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo.   

Relator, deputado Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto n.º 44/2020, foi aprovado na 
Procuradoria, constitucional, Procuradoria-
Geral, Comissão de Constituição e Justiça, e eu 
vou relatar aqui na Comissão de Saúde. 
 Consta na justificativa do projeto de lei 
em análise que, no Brasil, a população idosa irá 
mais do que triplicar, de menos de vinte milhões 
em 2010, para aproximadamente sessenta e 
cinco milhões em 2050. Isso gera alerta ao 
Legislativo, de manter atualizadas as normas 
que possam proteger e garantir os direitos dos 
cidadãos em todas as suas idades, em todas as 
suas especificidades. 
 No caso dos idosos, é indiscutível a 
importância do acompanhamento familiar para 
esses pacientes hospitalizados e para a sua 
breve recuperação e bem-estar, sendo 
fundamental o conhecimento desses diretos 
para exigir sua realização no caso de 
descumprimento por parte dos hospitais. 
 Dessa forma, o meu voto é pela 
aprovação da matéria. 

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

 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Aprovo, conforme o relato. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 
 Aprovado. 
 O próximo projeto é o n.º 58/2020, do 
deputado Capitão Assumção. Fica estabelecido 
penalidades às operadoras de plano de saúde, 
hospitais, maternidades, pronto-socorro, pronto 
atendimento e congêneres que não cumprirem 
com o prazo de 24h de carência, nos casos de 
urgência e emergência, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 Eu peço, também, ao Dr. Emílio Mameri, 
que possa fazer o relato desse projeto. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 
Projeto de Lei n.º 58/2020 foi considerado 
inconstitucionalidade formal pela Procuradoria, 
o procurador-geral, também. Na Comissão de 
Constituição e Justiça foi considerado 
inconstitucional, e eu vou relatar aqui na 
Comissão de Saúde. 

O projeto em apreço tem por finalidade 
estabelecer penalidades às operadoras de 
planos de saúde, hospitais, maternidades, 
pronto-socorro, pronto atendimento e 
congêneres, que não cumprirem com o prazo de 
24h de carência, nos casos de urgência e 
emergência, no âmbito do Estado do Espírito. 

A legislação federal que trata do tema 
traz que quem deve respeitar o prazo de 
carência são as operadoras de planos de saúde, 
o que significa garantir o acesso a pelo menos 
um prestador de serviço de saúde habilitado 
para prestar o atendimento solicitado no prazo 
legal, e não necessariamente a um profissional 
ou estabelecimento de saúde específico 
escolhido pelo segurado.  

Diferente do projeto de lei em análise, a 
norma federal, portanto, não interfere na 
autonomia do médico ou de qualquer outro 
profissional de saúde quanto à marcação de 
consultas e ao gerenciamento de sua agenda, 
também não obriga os estabelecimentos de 
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saúde. Nesse sentido, o projeto pode gerar um 
embaraço aos profissionais da saúde, que 
passariam a ter obrigação de atender a um 
paciente do plano de saúde, ainda que sem 
agendamento prévio. 

Por outro lado, ainda no ponto em que 
impõe penalidade às operadoras de plano de 
saúde, deve-se verificar que o Estado do Espírito 
Santo passaria a aplicar penalidade própria, 
diferente dos demais entes da federação. 

Além disso, na lei federal, há previsão de 
penalidades ainda mais duras do que pretende o 
projeto em análise. 
 Por tal motivo, entendemos que o 
projeto de lei não contribui para a melhoria dos 
serviços de saúde dos usuários de planos de 
saúde do nosso Estado e, nesse sentido, 
votamos pela rejeição da matéria. 
 

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

Lembrar que o parecer foi pela rejeição 
do presente projeto. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu, 
tendo em vista que o deputado Mameri, com 
todo seu conhecimento e aprofundou na leitura 
para chegar ao parecer pela rejeição, voto de 
acordo com o relato do deputado Emílio. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 
 Então, o projeto, na Comissão de Saúde, 
foi negado. 
 Muito obrigado, deputado Emílio 
Mameri. 
 Próximo projeto é o Projeto n.º 
720/2019, do deputado Marcos Garcia, que 
dispõe sobre o atendimento prioritário para 
portadores de diabetes no Espírito Santo. 
 Eu peço, também, ao Dr. Emílio, que faça 
seu relato. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – O 
Projeto de Lei n.º 720/2019 tem uma 

inconstitucionalidade formal da Procuradoria, 
não acolhida pelo subcoordenador setorial 
legislativo e o procurador-geral a 
inconstitucionalidade. 

Relator Gandini, inconstitucionalidade; 
relator Favatto, inconstitucionalidade, Comissão 
de Constituição e Justiça. E está na Saúde, 
agora, para o relato. 
 O Projeto de Lei n.º 720/2019 tem por 
teleologia estabelecer prioridade de 
atendimento – prioridade, hoje, já existente 
para idosos, deficientes e gestantes – aos 
portadores de diabetes mellitus para realização 
de exames, que exigem jejum total do paciente, 
em hospitais, clínicas, postos de saúde e de 
coleta de sangue em todo o âmbito estadual. 
 Observa-se que os preceitos normativos 
da propositura se voltam à preservação da 
saúde humana. O diabetes é uma doença 
provocada pela produção insuficiente ou ação 
deficiente da insulina, hormônio que regula a 
quantidade de glicose no sangue. 
 A medida tem como objetivo principal 
evitar que os pacientes com diabetes sofram 
com episódios de hipoglicemia, isso é, queda do 
açúcar no sangue. 
 Considerando a matéria, o parecer do 
relator é pela aprovação. 
 

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

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente Hércules, esses temas são debatidos 
na Comissão de Saúde e a gente vê como é 
importante a atuação parlamentar, cada 
deputado com ideias importantes que vêm ao 
encontro do interesse público, para que possa 
melhorar a vida das pessoas.  
 Mesmo tendo um grau de complexidade, 
porque daqui a pouquinho quem não vai ter 
preferência mais, né? Mas, vejo que, 
principalmente para o diabético, é uma 
aprovação importante porque a gente sabe qual 
é o tamanho do sofrimento das pessoas que são 
acometidas por essa doença, vamos dizer assim. 
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 Então, aprovo o relatório. Voto 
favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Acompanho. 
 Aprovado na nossa comissão. 
 Próximo projeto é o Projeto n.º 
180/2020, do deputado Euclério Sampaio, ex-
deputado Euclério Sampaio - acho que tem que 
constar como está aqui, não é, Leila? Deputado, 
porque na época ele era deputado -, institui a 
política estadual de prevenção e combate à 
disseminação de pandemias no estado do 
Espírito Santo. 
 Peço, ainda, ao deputado Emílio Mameri 
para fazer o relato. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei n.º 180/2020. 
 Foi considerado constitucional pela 
Procuradoria, procurador-geral, também na 
Comissão de Constituição e Justiça. 
 O projeto de lei ora analisado traz a 
questão dos direitos fundamentais, como o 
direito à saúde, vinculado ao Legislativo no 
sentido de editar leis que os promovam. 
Quando aplicada essa afirmação genérica ao 
caso específico dos direitos fundamentais 
sociais, cuja efetivação se dá por meio de 
políticas públicas, chega-se à conclusão que o 
legislador tem não só a possibilidade como até 
mesmo a obrigação de formular políticas 
governamentais que promovam tais direitos. 
 Pode-se perfeitamente falar em um 
dever, poder, de formular políticas públicas para 
efetivação de direitos sociais. Aqui trata do 
direito à saúde e à vida.  Por isso, o parecer 
desse procurador é pela aprovação da matéria. 
 

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

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu só 
vou, como adendo ao meu voto, dizer que essa 
experiência da covid-19 faz com que tenhamos 
que pensar nessa possibilidade de estarmos 

mais organizados para enfrentar possibilidades 
de novas pandemias. Tomara que não venham. 
Mas, se vierem, a gente já ter algumas regras 
claras, né? Porque todo mundo foi pego de 
surpresa.  

Então, importante esse projeto. 
Voto favorável ao relato do deputado 

Emílio Mameri. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. 
Acompanho. 
Aprovado o projeto. 
Quero fazer uma consulta aos meus 

pares aqui, deputado Luciano Machado e 
deputado Emílio. Eu tinha combinado com a 
Leila que iria colocar todos os projetos na pauta 
de hoje, para a gente votar todos, limpar a 
pauta. Acontece que estou olhando aqui e tem 
mais vinte desse tipo que vocês ouviram até 
agora. Aí vou pedir aos meus pares para a gente 
ouvir a Priscila e ouvir o Daniel, e depois a gente 
continua porque se eles quiserem sair, poderão 
sair. Vai ser uma honra muito grande continuar 
nos assistindo, mas vejo que não tem 
necessidade de sacrificar vocês. Acho que vocês 
já tiveram uma ideia de como funciona a 
Comissão de Saúde. 

Então, peço ao Dr. Emílio e peço ao 
Luciano Machado que vocês concordem em 
parar aqui. Depois, os outros vinte, a gente 
continua. Se também o deputado Dr. Emílio ou 
o deputado Luciano Machado tiver outro 
compromisso, não tem problema, eles já 
falaram que terão. Então, vamos ouvir primeiro 
o Daniel. Pode ser assim? Combinado? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Combinado. Vai ser um prazer.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Combinado, deputado? 

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

estava cansado de tanto falar mesmo. Foi a 
oportunidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Então, vamos 
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parar aqui. Depois a gente vai... Já foi aprovado 
o 180 e falta do 466 em diante. 

Vamos ouvir, então, primeiro, o Daniel. 
O Daniel vai fazer uma apresentação ali. Quero 
pedir ao Daniel que fale bastante pausado 
porque o Daniel é americano e tem alguma 
dificuldade de algumas palavras em Português 
ainda, não é? Então, Daniel, com a palavra. 

 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Nós que temos dificuldade com o Inglês, 
não é? 

 
O SR. DANIEL WEISS – Tá, vamos a falar 

o portuinglês. 
Quero agradecer a vocês a nossa 

presença aqui e esse tempo que você está 
dando para nós. Queremos começar com um 
vídeo pequeno. 

 
(É exibido o vídeo) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu quero falar com meus 
pares e também com você que está nos 
assistindo em casa: vale a pena visitar a 
Fundação Carmem Lucia! Eu conheço, já visitei, 
ainda quando era aquele espaço pequeno e, 
depois, ultimamente, eu fui agora, neste mês de 
agosto mesmo, fiz a visita lá e voltei de lá 
realmente maravilhado. Fantástico! Um 
trabalho impressionante a dedicação dos 
servidores, funcionários, do mais simples 
àqueles que são mais graduados, como recebem 
as pessoas lá! Pessoas carentes.  

Região 5, para quem não sabe, é a região 
de Vila Velha, região da Barra do Jucu, Terra 
Vermelha, Normília, João Goulart, Barramares, 
Cidade da Barra, enfim, são vários... É onde 
concentra a maior população de Vila Velha em 
uma região. É a região que hoje tem cerca de 
cem mil habitantes, a Região 5. Então, vale a 
pena visitar, porque o atendimento é... Você 
entra lá e tem entidades que têm fins lucrativos, 
entidades que têm recursos e que não têm o 
atendimento que tem a Fundação Carmem 
Lucia. Vale a pena conhecer! 

Eu só quero, Daniel, que você ou a 
Priscila explique um pouquinho: Carmem Lucia, 

quem foi Carmem Lucia, por que o nome 
Carmem Lucia. Eu sei, naturalmente, porque eu 
acompanho vocês, mas quem está em casa não 
sabe. Eu gostaria que fosse explicado isso, por 
gentileza. 

Eu peço ao Daniel também para falar 
devagar: nós estamos com a Taquigrafia ali, 
registrando. Taquigrafia é a arte de se escrever 
na velocidade em que se fala, então, se falar 
muito rápido, não dá para apanhar. Ok? 

 
O SR. DANIEL WEISS – De novo, 

obrigado! Carmem era uma brasileira. Na 
verdade ela era de Mantena, em Minas Gerais, 
mas veio para cá quando era jovem, e ficou 
muito mais em Vila Velha e sempre achou que 
Vila Velha fosse a casa dela. E ela casou com um 
americano, foi para os Estados Unidos, teve uma 
vida lá, teve um filho, mas sempre foi o sonho 
dela fazer uma coisa aqui, em Vila Velha. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Daniel, só um minutinho. 
Nós vamos ter que abrir uma exceção, eu vou 
ter que pedir ao Daniel para tirar a máscara, 
porque, realmente... 

 
O SR. DANIEL WEISS – E Carmem, foi o 

sonho dela fazer alguma coisa aqui, 
especificamente tinha a ideia de uma clínica de 
saúde, mas ela morreu de câncer em 2003, e a 
família dela decidiu: Ah, vamos realizar o sonho 
dela! E me encontraram. Eu estava em 
Santarém, Pará, e pediram para eu vir aqui para 
ajudá-los com esse projeto. E nós fizemos a 
pesquisa: qual era a região que tinha mais 
necessidade. E foi a Região 5, como você falou, 
onde tem pessoas mais carentes e também tem 
menos postos de saúde e acesso à saúde.  

Então, nós fomos nos reunir com os 
membros da comunidade, os líderes e falamos: 
O que vocês querem? Porque para a fundação 
dos Estados Unidos, Peter and Carmem Lucia 
Buck Foundation, é projeto da comunidade. Nós 
vamos estar ajudando no início, mas precisa vir 
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da comunidade, isso é o mais importante. A 
comunidade é dona desse projeto.  

A comunidade falou que queria um 
projeto, uma clínica de médicos e odontológica. 
Na área da medicina, eles queriam pediatria e 
ginecologia. E nós começamos, na verdade, eu 
vim aqui em 2008, e a primeira coisa que eu fiz 
foi contratar essa moça aqui: a Priscila. Ela veio 
e me ajudou a montar isso.  

Nós fazemos primeiro como projeto da 
Universidade Federal do Espírito Santo – UFES e 
Fundação Ceciliano Abel de Almeida. Foi um 
projeto deles, e nos começamos bem pequeno. 
Não tem fotos, agora, da nossa clínica velha, 
mas você já foi para lá, Doutor Hércules, e 
começamos com um médico geral e, aí, 
também, pediatria e com os dentistas. 
  E nós crescemos a destinar a ginecologia 
em 2010 e, também, começamos a fazer 
parcerias com a UVV e os outros, começar com 
psicologia também. E nosso projeto cresceu 
mais.  
 A nossa missão é melhorar a qualidade 
de vida das pessoas de Vila Velha, através de 
serviços humanos. É muito importante para nós 
que quando as pessoas entrem na nossa 
fundação elas sejam abraçadas como uma 
família – família é duro, mas é família – e 
cuidadas com um serviço humanizado. 
 Agora, como foi falado no vídeo, nós 
temos mil e duzentas famílias cadastradas. 
Como a família pode se cadastrar?  Primeiro 
tem as etapas. E essas foram decididas pela 
comunidade. Precisa participar em quatro 
palestras. Depois você traz todos os seus 
documentos, incluindo o cartão de vacina 
atualizado, e depois você vai à lista de espera. 
Mas quando você for chamado, nós fazemos 
uma visita domiciliar. E a pessoa não precisa 
pagar nada, só precisa ter responsabilidade, 
essa é a coisa mais importante para nós. Ter 
responsabilidade com a sua saúde, a saúde da 
sua família e a saúde da comunidade.  
 Todas essas consultas são agendadas. O 
paciente liga, marca consulta. E depois, se 
precisa desmarcar, liga para desmarcar. Chegar 
na hora, isso é muito importante também. Se 
eles não fazem isso recebem falta, se chega 
atrasado, não desmarca consulta. Três faltas, a 

família fica suspensa, e volta para o fim da fila. 
Tenho setecentas famílias na lista de espera 
para entrar na fundação.  
 Na área da medicina, rapidinho, nós 
fazemos serviços de ginecologia, de pediatria 
geral e também o doutor Tanguy, nosso que 
vem duas vezes por mês como voluntário. 
 Também na clínica da mulher, nós temos 
um ginecologista, e também tem um projeto 
fundado pela Cooperativa Sicoob, que ajuda 
mais com amamentação. Está aberta para 
qualquer mulher que precisa. Não precisa se 
cadastrar na fundação, qualquer mulher com 
problema de amamentação pode vir até nós e 
tentamos ajudar ela.  
 Na odontologia nós tentamos fazer todos 
os serviços possíveis, a pôr o aparelho, 
implante. E cirurgias bem complicadas, quando 
você precisa de anestesia, nós não fazemos isso. 
 Também temos o projeto do serviço 
social e psicólogo. O psicólogo nós temos uma 
parceria com a UVV, que manda estagiários, e 
tem esse projeto da Secretaria de Assistência 
Social, através da FIA, que nos entendemos mais 
de noventa adolescentes e crianças que têm 
problema de aprendizagem, e nós trabalhamos 
com eles. 
 Também faz palestras na comunidade, 
palestras de saúde, psicólogo. E uma coisa para 
mencionar é a parceria com a UVV, e tem 
nutricionista trabalhando conosco também, tem 
estagiário de Nutrição, tem essas parcerias das 
faculdades, que falei. E como eu falei, a 
Fundação PCLB financiar sessenta e dois por 
cento do nosso projeto; nós precisamos, hoje, 
de outras fontes, outros recursos.  

(Inaudível) 2,4 milhões de serviços 
gratuitos para a comunidade. Ano passado foi 
menos por causa da covid. Mas estamos 
voltando aos nossos serviços, por exemplo, 
Odontologia agora não podemos fazer nada, 
quem faz (Inaudível) é bem mais limitado. Mas 
nós estamos voltando a esse número, e com 
essa também.  

Nós estamos ligados ao SUS. Os nossos 
médicos e dentistas podem encaminhar nossos 
pacientes para o SUS. Se precisar, por exemplo, 
de cardiologista, pode tentar, e manda você 
para o cardiologista, ou o laboratório, ou 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 51 

farmácia do SUS. Estamos lincados com essa. 
Mas não estamos recebendo nada de recursos 
do SUS para a área da saúde.   

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento)  
 
Esse é o nosso projeto. Eu sempre falo 

que a coisa mais difícil no mundo é mudar o 
comportamento das pessoas. Olha, é mais fácil 
mandar uma pessoa para lua. Você pede para 
uma pessoa comer melhor, parar de fumar, que 
você tem esse projeto, isso é bem difícil. E essa 
é a coisa que nós estamos tentando fazer: 
mudar o comportamento das pessoas para 
ficarem mais saudáveis e também para deixar 
uma comunidade mais saudável, pois cremos 
que faz a diferença não só na vida das nossas 
famílias, mas também na vida da nossa 
comunidade e também aqui no estado.  

É isso. Obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Daniel!  
Só queria lembrar, Daniel, também, que 

as receitas, Dr. Emílio, que eles fazem lá, a 
farmácia do Governo, havendo receita, fornece 
o medicamento. Isso é uma coisa muito boa, 
uma conquista muito boa que a fundação fez. 
Mas também lembrar que a fundação precisa de 
emendas parlamentares. Daniel não falou, mas 
eu já vou falar, porque realmente a fundação 
precisa de ajuda, especialmente dos deputados, 
dos senadores.  

Muito bem! Eu vou passar a palavra 
então para a Priscila.  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) - 
Doutor Hércules!  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Por favor! 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
queria dizer que eu já coloquei emenda 
parlamentar para a fundação e vou continuar 
colocando. Acho muito importante o serviço 
prestado.  

E essa colocação que o Daniel falou, com 
relação de não receber dinheiro do SUS, mas ser 

reconhecida para poder encaminhar pacientes 
para o SUS, isso é muito importante, porque nós 
sabemos que um médico particular não tem 
como fazer um encaminhamento, porque a 
regulação é feita com entidades ligadas ao SUS.  

Então se você faz lá uma consulta e 
precisa de um encaminhamento, e a fundação 
Carmem Lúcia sendo reconhecida pelo SUS para 
acolher esses pacientes, também já é um dado 
positivo. É lógico, poderia ser feito muito mais, e 
outras ajudas. Mas, de qualquer maneira, isso já 
possibilita que, em determinadas situações, 
aquele paciente que precisa de continuidade de 
seus estudos, de seu tratamento, possa também 
entrar na regulação. Se eu entendi, foi isso. Não 
é, Daniel? Não é, Priscila?  

Então eu acho que isso já é um ganho 
porque, infelizmente, muitas vezes a gente tem 
até profissionais que querem fazer um 
atendimento social e tudo, mas se não 
estiverem ligados a uma instituição, como essa 
que tem já esse acordo de parceria com SUS, o 
tratamento dele, se precisar de 
encaminhamento, vai morrer ali, porque não 
tem como prosperar. Se eu entendi, é isso. Não 
é, Daniel? Não é, Priscila? (Pausa) 

Ok! 

 
A SR.ª PRISCILA LUBE MORAES – Bom 

dia a todos. Gostaria de agradecer a presença 
para a gente estar explanando sobre a nossa 
fundação, nossos serviços.  

Dr. Emílio, realmente, nós trabalhamos 
há oito anos sem essa parceria com serviço 
público. De 2009 a 2017, foi quando a gente, de 
fato, conseguiu o acordo de cooperação com a 
Secretaria de Saúde de Vila Velha. E um dos 
nossos limitadores era a continuidade do 
atendimento na saúde porque a gente fazia 
apenas o básico, a gente não podia possibilitar 
ao usuário que ele viesse fazer a 
complementação de especialidades, 
medicamentos, exames que são muito caros.  

Então, assim, a gente sempre trabalhou 
buscando a parceria e a continuidade do serviço 
para ser prestado da melhor forma ao usuário. 
Estamos complementando o atendimento junto 
com o SUS, estamos em conjunto para que a 
gente possa buscar o melhor para as famílias e 
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para os pacientes que a gente trabalha. E a 
partir do momento que a gente possibilitou esse 
acordo de cooperação, a gente conseguiu dar 
essa continuidade ao usuário e ele entra para a 
fila da regulação respeitando a referência de 
cada unidade, de cada área da sua região, de 
moradia, e que de fato o levantamento que o 
Doutor Hércules fez chama muito a nossa 
atenção porque hoje a gente tem municípios no 
estado do Espírito Santo que têm uma 
população muito menor do que uma região, por 
exemplo, que é a região 5 de Vila Velha e que a 
gente tá nas proximidades. 

A gente entende que no serviço de saúde 
existem diversas particularidades, diversos 
desafios que a gente precisa estar em conjunto, 
batalhando para que a gente possa estar 
melhorando. Então a gente gostaria de dizer 
que a gente está ali, que a gente está de portas 
abertas hoje com uma capacidade de instalação 
grande, que nós estamos numa área que a 
gente tem possibilidade de vir a fazer parcerias 
e convênios, inclusive, com o estado do Espírito 
Santo desde que assim seja entendido que a 
gente possa estar ajudando e oferecendo 
serviços que sejam possíveis de estar 
dialogando e que antes a gente estava em uma 
estrutura muito pequena. 

Não fizemos a inauguração do espaço 
físico ainda porque nós iniciamos as atividades 
no final de janeiro deste ano. A gente pensou 
em fazer no momento que a pandemia estava 
muito complicada, que foi o mês de abril, então 
ainda estamos fazendo essa proposta de 
agendamento para que a gente possa recebê-
los. Independente disso, já vamos deixar as 
portas abertas para qualquer um deputado, 
qualquer uma pessoa que esteja nos assistindo 
e queira conhecer de perto o nosso trabalho, a 
efetividade do serviço, que venha para somar, 
seja através de parcerias, de convênios, de 
trabalho voluntário. 

 E hoje a gente vai estar deixando para 
vocês uma emenda, o Doutor Hércules se 
antecipou, da última vez que a gente veio aqui a 
gente não pediu, então a gente já vai estar 
deixando uma solicitação de emenda para a 
Comissão de Saúde em especial e vamos estar 
passando em cada gabinete, em alguns 

gabinetes, e vamos estar entregando algumas 
emendas, solicitação de emenda, e dizer que 
para gente é importante a gente estar somando 
essas forças e para que a gente possa ampliar o 
atendimento dessas setecentas famílias que 
estão na lista de espera desde 2019, que não foi 
aberto novos cadastros desde então, que a 
gente de fato possa estar então ampliando esse 
atendimento. 

 Gostaria de agradecer a todos vocês por 
essa oportunidade. Se tiver dúvidas, estamos à 
disposição. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Daniel quer 
complementar mais alguma coisa ou é isso que 
você expôs? 

 
O SR. DANIEL WEISS – Só para completar 

o que Priscila falou, o nosso objetivo com o SUS 
é complementar o SUS, não a competição. A 
ideia é que nós sejamos necessidade. Na 
verdade a região 5 precisa de dois, três ou mais 
postos de saúde lá em Vila Velha. E é uma crítica 
ao sistema do SUS, qualquer país que você vá 
tem problemas na saúde. A ideia para nós é 
ajudar. Onde tem a falta de serviços, nós 
queremos ajudar; se nós fazemos próprio ou 
ajudar o SUS a fazer. Esse é nosso objetivo para 
tentar, como Priscila falou, dar o serviço total 
para as nossas famílias. 

É muito triste quando você tem uma 
família que você não pode ajudar, é isso que nós 
queremos tentar resolver, essas coisas para nós 
é o mais importante, resolução. A pessoa vem 
para nós com o problema, se nós não podemos 
resolver o problema nós queremos ter uma 
maneira de encaminhar eles para resolver essa 
situação. 

 
A SR.ª PRISCILA LUBE MORAES – Eu 

gostaria apenas de fazer uma complementação 
porque, assim, de fato é uma área muito grande 
e às vezes as pessoas podem estar se 
perguntando: como foi que surgiu tudo isso? 
Então, assim, a gente trabalha com orçamento 
fixo. A fundação Carmem Lúcia, que é aprovada, 
e Daniel participa das auditorias, passa pelo 
Ministério Público, é feita a prestação de contas 
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nos Estados Unidos do que eles têm fixo para 
nos possibilitar anualmente. 

 Essa área foi construída pelo filho da 
Carmem Lúcia com recurso próprio e ele fez a 
cessão do espaço. Então hoje essa área a gente 
fala que é a nossa sede, mas a gente não paga o 
aluguel igual a gente pagava anteriormente, 
mas nós temos a cessão de uso por tempo 
indeterminado. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Na verdade, vale a pena 
visitar, para ver a beleza daquela obra. Não a 
beleza arquitetônica, que é muito linda 
também, mas o acolhimento, a forma como 
vocês recebem as pessoas carentes lá.  
 Deputado Luciano Machado.  
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente Hércules, deputado Emílio, quero 
cumprimentar e agradecer a presença do Daniel 
e da Priscila. A Priscila, quando eu vi, eu senti 
que conhecia essa parte aqui dela. É igualzinha à 
mãe mesmo, nossa querida Solange.  

Mas a gente se admira de ver. Eu não 
conhecia a estrutura. Já tinha ouvido falar na 
Fundação Carmem Lúcia. Ainda não coloquei 
nenhum recurso, agora, eu estou intimidado e 
intimado a colocar o recurso das minhas 
emendas, não é, Dr. Emílio?! Eu vou também. 
Pode contar com a pequena parceria nossa, com 
muito carinho, respeito, sabendo vocês que eu 
conheço bem aquela região, uma região que, 
realmente, precisa mesmo, tem uma demanda 
muito reprimida.  

Quando o Governo do Estado assumiu, 
tínhamos dezenove mil cirurgias na fila de 
espera, como uma demanda reprimida. Veio 
caindo para umas treze mil – quer dizer, era 
ainda exorbitante –, veio a pandemia, e nós 
devíamos ter aí trinta mil cirurgias na fila de 
espera, ou mais.  

Então, a gente sabe que um projeto 
como este, como a Fundação Carmem Lúcia, 
minimiza bastante as demandas do Governo. 
Então, realmente, a gente precisa dar apoio 
para que a estrutura cada vez melhore mais. 

Vocês estão muito bonitos na foto, mas, 
quanto mais puder ser proativo, melhor. Então, 
conte comigo. Obrigado! 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputado Emílio, quer 
fazer mais alguma consideração?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Fazer, sim. Primeiro, só uma curiosidade: os 
familiares da Carmem Lúcia – inclusive, o filho, 
que nos possibilitou esse espaço maravilhoso – 
costumam fazer visitas aqui a essa entidade? 
Que são brasileiros também, não é? 
 
 A SR.ª PRISCILA LUBE MORAES – Na 
verdade, ela só tem um filho.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Só 
tem um filho. 
 
 A SR.ª PRISCILA LUBE MORAES – Só um 
filho. Na verdade, ele tem um irmão por parte 
de pai também.  

Ele mora nos Estados Unidos. Já esteve 
aqui, sim. Eles viriam para a inauguração que a 
gente tinha uma previsão de realizar, mas, em 
função da pandemia, ainda não existe essa 
possibilidade de ir e vir.  

A família dele mora aqui, ele tem tias, 
mas a participação da família não existe dentro 
do espaço da fundação. Justamente, quando 
eles fizeram a contratação do Daniel, foi para 
ter imparcialidade e executar da forma que não 
tivesse vínculo familiar. Mas ele acompanha 
tudo o que acontece, mesmo que de longe, e as 
prestações de contas que a gente precisa 
realizar a eles também. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Só 
curiosidade.  
 Agora, eu quero parabenizar o Daniel e a 
Priscila. O trabalho é brilhante. É um trabalho de 
comunidade. Eu entendo que, sem a 
participação da comunidade, nós não 
conseguimos levar o projeto adiante, porque 
tem que nascer dentro da estrutura da 
comunidade, nós não podemos impor nada. 
Tudo que a gente vem trazendo e colocando, 
parece que não tem valor, então, tem que ser 
uma conquista da comunidade, é importante a 
participação da comunidade. O trabalho é 
brilhante, reconhecido.  
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Evidentemente, não dá para atender 
todo mundo, é só uma complementação, mas 
traz um exemplo de como atender de uma 
maneira adequada, como tem que ser feito, o 
respeito à dignidade das pessoas. 

Evidentemente, não vai substituir o SUS, 
o objetivo não é substituir o SUS na região. A 
região tem mais de cem mil habitantes. 
Precisamos melhorar, como o Daniel falou, o 
atendimento do SUS com novas unidades de 
saúde.  

Eu não sei exatamente se o Programa 
Saúde da Família já está presente em cem por 
cento lá na Região 5. Nós procuramos chegar a 
esse patamar, o Governo do Estado tem essa 
preocupação. O secretário Nésio é uma pessoa 
que trabalha bem em todos os sentidos, mas ele 
é um grande defensor do trabalho na base, e o 
trabalho da base, naturalmente, é feito pelos 
Programas Saúde da Família. 
 Então, essa capilaridade do SUS é 
importante. Talvez, nós tenhamos, aqui no 
Brasil, com o nosso SUS, uma das maiores 
capilaridades que existe no mundo no que tange 
à saúde pública, saúde básica, mas nós 
precisamos melhorar a qualidade, a eficiência, 
os resultados.  

Não adianta também ter um 
profissional médico lá naquela região, se ele 
não é resolutivo, se ele não tem capacidade 
também de resolver uma boa parte dos 
problemas, porque, senão ele fica só 
encaminhando, encaminhando e 
encaminhando, e então vai criando outros 
problemas. 

Mais uma vez, parabéns! Grande 
trabalho que deve servir de exemplo para várias 
outras situações semelhantes que poderiam, 
também, estar prestando um serviço à 
comunidade, como vocês prestam. 

Muito bom, estamos presentes! Falando 
aqui em nome de Emílio Mameri e da comissão, 
que nós somos um grupo só, contem conosco. 
No que pudermos ajudar, estaremos à 
disposição para trabalhar junto e fazer com que 
essa instituição cresça e faça um trabalho maior 
ainda do que já vem sendo feito para toda a 
comunidade.  

Muito obrigado! 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Priscila e 
Daniel! Eu quero convidar vocês também para 
passar lá na sala 405. O Carlos Ajur está lá, foi 
ele quem me convidou para ir à fundação, e de 
lá partiu o convite nosso também para vocês 
virem aqui.  

O Carlos Ajur tem feito um trabalho 
muito interessante, muito bom de inclusão, e 
fizemos aqui. Eu agradeço ao presidente Erick 
Musso, que criou o núcleo, que se chamava, 
inicialmente, de 3.º Setor, se chama Otacílio 
Coser, que foi um grande homem, ele também 
tem uma fundação com o nome dele. Esse 
núcleo é para capacitar as organizações sociais 
para ter direito de acesso a todas as verbas, a 
todos os recursos do serviço público. Então, 
Carlos Ajur é a pessoa que lidera esse grupo, e 
que dia 15 nós vamos inaugurar, às onze horas 
da manhã, esse núcleo, no térreo. 

Daniel e Priscila, se vocês puderem e 
tiverem tempo de passar lá no 405, 403 é o 
nosso gabinete, vai ser um prazer muito grande. 
(Pausa) 

Estão brincando com o almoço, que o 
almoço vai ser lá! Nós não temos almoço aí não. 
Na verdade, essa água que eu tomo aqui eu 
compro. Não é nem da Assembleia.  

Priscila e Daniel, se quiserem continuar 
assistindo, será um prazer muito grande. Se 
tiverem que correr os gabinetes, podem fazer 
isso que vocês estão liberados. Mais uma vez, 
eu agradeço e reconheço o trabalho importante 
da fundação, esse trabalho muito mais 
importante do que só a saúde. É a integração, é 
colocar essas pessoas em risco social – que tem 
muitos naquela região –, num caminho melhor, 
num futuro melhor. Essa, naturalmente, talvez 
seja a maior proposta e a melhor da nossa 
Fundação Carmem Lúcia.  

 

A SR.ª PRISCILA LUBE MORAES – Apesar 
de a gente estar na Comissão de Saúde, a gente 
acabou não falando, mas, a gente, como 
fundação, entende que as políticas públicas 
precisam funcionar nos eixos: saúde, assistência 
e educação. Porque, senão, de fato, a gente não 
vai estar mudando a cultura e a posição que 
cada um assume dentro da sociedade. Então, é 
importante a gente deixar, também, essa 
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observação e dizer que a gente trabalha 
ativamente, e que a Conferência, por exemplo, 
da Assistência Social, a gente cedeu o espaço e 
aconteceu na última semana lá no nosso 
auditório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 
Muito importante realmente essa 

integração, e a nossa luta, aqui, muito grande 
pela inclusão. A Assembleia não tinha banheiro 
acessível, não tinha faixa táctil, não tinha 
sessões transmitidas em sinais de Libras, e hoje 
tem. Na verdade, é uma luta muito grande. 
Agora, com Carlos Ajur capitaneando esse 
espaço, esse núcleo de capacitação das 
associações, naturalmente nós teremos mais 
inclusão na nossa Casa. E assim eu tenho certeza 
de que é a fundação, porque eu conheço, estive 
lá mais de uma vez.  

Mais uma vez, eu agradeço a vocês. 
Vamos voltar, agora, à Ordem do Dia. 
Deputado Luciano Machado poderá 

continuar conosco? (Pausa) 
Muito bem! Então, Projeto de Lei n.º 

180/2020, 
 Projeto de Lei n.º 180/2020, do 
deputado Euclério Sampaio, nós já falamos? 
Agora é o próximo, o deputado Luciano 
Machado é o relator. O Projeto 490 é do 
deputado Capitão Assumção, dispõe sobre a 
inclusão da dosagem de vitamina D no rol dos 
exames de rotina, bem como a respectiva 
dispensação do medicamento nas unidades de 
saúde do Espírito Santo. 
 Peço, então, ao deputado Luciano 
Machado que faça o seu relato. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Doutor Hércules, antes de relatar, queria só 
saber se posso fazer o relato de uns quatro e 
deixar os outros quatro para a próxima, porque 
estou com compromisso. São oito. Tenho um 
compromisso às 10h, mas atraso um pouco meu 
compromisso, aí dá para a gente dar uma 
adiantada aqui. É ruim? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Tudo bem. Vamos relatar 
só os que estão... 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só se 
o senhor me prometer que não me puxa a 
orelha. Se o senhor puxar, faço todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Só peço, então, em vez de 
ler todo o parecer da comissão, que o deputado  
resuma se é favor, se é contra, então, a gente 
pode avançar mais. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Este 
Projeto n.º 490, é de autoria do deputado 
Capitão Assumção, tem por finalidade de incluir 
o exame laboratorial e dosagem sérica de 
vitamina D no rol dos exames de rotina, bem 
como a respectiva dispensação do medicamento 
vitamina nas unidades da rede pública estadual 
de saúde. 
 A justificativa traz a posição técnica do 
doutor Cícero Galli Coimbra, médico e professor 
da Universidade Estadual de São Paulo, Unifesp, 
fundador e presidente do Instituto de 
Investigação e Tratamento de Autoimunidade, 
especialista que acumula grande experiência no 
uso de vitamina D.  
 Uma pessoa com níveis adequados de 
vitamina D consegue evitar agressões no 
organismo dando o exemplo de que, em 1909, 
cientistas dos Estados Unidos e da Europa 
detectaram falta de vitamina D em pessoas 
acometidas por endemia de raquitismo, 
acompanhado de deformidades ósseas. 
 Diante do mérito, o projeto apresenta-se 
apto e uníssono aos anseios do interesse local. 
 Vale afirmar que o efeito normativo à 
aplicação do Projeto de Lei n.º 490 atenderá 
efetivamente ao interesse público na 
conformidade da análise do mérito próprio. 
 A Comissão de Saúde é pela aprovação, 
mas temos uma emenda em que fica suprimido 
o art. 3.º do Projeto de Lei n.º 490, 
renumerando-se os demais. 
 Pela aprovação, com a emenda. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Vou colocar em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
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 Acompanho o relato do nosso querido 
deputado Luciano Machado. 
 Aprovado. 
 O próximo Projeto é o 157/2019, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre a 
prioridade na marcação de consultas 
dermatológicas e psicológicas às pessoas com 
vitiligo no estado do Espírito Santo. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Como já foi lido, Projeto n.º 157, o vitiligo é uma 
doença caracterizada pela perda de coloração 
da pele. As lesões se formam devido à 
diminuição ou à ausência de melanócitos, 
células responsáveis pela formação de 
melanina, pigmento que dá cor à pele, nos 
locais afetados. 
 A despigmentação pode afetar qualquer 
área do corpo, incluindo boca, cabelo e olhos. 
Costuma ser mais perceptível em pessoas de 
pele mais escura. 
 O tratamento pode melhorar a aparência 
da pele, mas não cura a doença. 
 Revela-se estreme de dúvidas o mérito 
da proposição em apreço, na medida em que 
seus preceitos normativos voltam-se, em último 
plano, à preservação da vida e saúde humana. 
 A Comissão de Saúde e Saneamento é 
pela aprovação do Projeto n.º 157. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Acompanho naturalmente o voto a favor 
do relato do deputado Luciano Machado. 
 Projeto de Decreto Legislativo n.º 
10/2021, da Mesa Diretora, reconhece para fins 
do disposto no art. 65, da Lei Complementar 
Federal n.º 101, de 4 de maio de 2000, a 
ocorrência de estado de calamidade pública no 
município de Marataízes. 
 Eu peço ao deputado, por gentileza, para 
relatar. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Registra-se que a justificativa para indicar a 
calamidade pública é decorrente de desastre 
natural classificado como grupo biológico, 

epidemias e tipo de doenças infecciosas e virais 
como parâmetros de pandemia mundial oriundo 
do novo coronavírus. Vale afirmar que o efeito 
normativo da aplicação do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 10/2021, atenderá efetivamente 
ao interesse público. Nós somos pela aprovação 
do projeto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Coloco em discussão. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Eu voto e acompanho o relato do 
deputado Luciano Machado.  
 Aprovado. 
 Projeto de Decreto Legislativo n.º 
13/2021, da Mesa Diretora, reconhece para fins 
do art. 65, da Lei Complementar Federal n.º 
101, de 4 de maio de 2000, a ocorrência de 
estado de calamidade pública no município de 
São Mateus. 
 Deputado, por gentileza, para relatar. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – É 
indiscutível que o Brasil vive sob a égide de uma 
crise humanitária, pandemia internacional 
ocasionada pelo novo coronavírus, com 
impactos diretos e profundos na saúde pública. 
Portanto, a solidariedade, o apoio, a instrução e 
a conscientização do corpo social no momento 
enseja o melhor remédio. Pelas considerações 
supramencionadas, a aprovação da propositura 
em foco é a medida adequada e a Comissão de 
Saúde e Saneamento é pela aprovação do 
referido decreto, o 13/2021, de autoria da Mesa 
Diretora. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Eu voto a favor e acompanho 
naturalmente o relato de V. Ex.ª. 
 Aprovado. 
 Projeto de Decreto Legislativo n.º 
15/2021, que reconhece para fins de disposto 
no art. 65, já li isso várias vezes, é a mesma 
coisa, só muda o município, desta feita para o 
município de Vila Velha.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 57 

 Eu peço ao deputado que faça o seu 
relato. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu só 
relato favorável se o Doutor Hércules garantir 
que ama Vila Velha. 
 Nós estamos também de acordo com os 
pareceres anteriores por citado o mesmo 
assunto. Somos pela aprovação na Comissão de 
Saúde e Saneamento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu amo Vila Velha, e Vila 
Velha me ama também. 

 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
sei. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Cinco vezes vereador de 
Vila Velha e quatro vezes deputado. Todas as 
quatro vezes o mais votado de Vila Velha. Então, 
eu amo o povo de Vila Velha, e o povo de Vila 
Velha me ama também. 
 Muito obrigado, deputado. Eu 
acompanho o relato de V. Ex.ª e voto a favor. 
 Projeto de Lei n.º 441/2020, do 
deputado Torino Marques, dispõe sobre a 
permanência de acompanhante dos pacientes 
com deficiência ou com transtorno de espectro 
autista e com covid-19, também internos nas 
unidades públicas do estado do Espírito Santo. E 
particular também. 
 Eu peço ao deputado que faça o seu 
relato. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – A 
justificativa é que o presente projeto de lei tem 
por finalidade garantir que a pessoa com 
deficiência, a pessoa com transtorno de 
espectro autista, TEA, no estado do Espírito 
Santo, que necessite de internação para 
tratamento de covid-19 seja acompanhado por 
uma pessoa responsável pelos seus cuidados.  

A Comissão de Saúde e Saneamento é 
pela aprovação do projeto de autoria do 
deputado Torino, que dispõe sobre a 
permanência do acompanhante dos pacientes 
com deficiência ou com transtorno de espectro 

autista, TEA, internado nas unidades de saúde 
pública ou particular com covid-19 no âmbito do 
estado. Pela aprovação. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu também acompanho, 
aprovado. 
 Quero fazer até um comentário. Ontem, 
na sessão ordinária, o nosso deputado Luciano 
Machado votou comigo também contra o veto 
do Governo. Em um dos vetos, não dá para 
entender por que não pode ficar com a 
parturiente o acompanhante, a mãe, o pai, o 
marido, enfim, alguém que ela indicar como 
acompanhante.  
 O nosso projeto, o Governo vetou e, eu 
fico com pena do governador Renato 
Casagrande, por algumas assessorias que ele 
tem, que o está levando para o buraco, porque 
não tem sentido uma coisa dessa, vetar um 
projeto desse, que não traz despesa nenhuma 
para o Governo e, ademais, traz conforto para a 
parturiente; inclusive, incrimina algumas 
manobras, tem artigos da lei que eu propus, 
incrimina algumas manobras obstétricas que já 
foram usadas no passado, que muitas mulheres 
que são mães sabem o que é isso, é o chamado 
por vácuo, isso aí é uma manobra, chama-se 
manobra de Kristeller. Kristeller foi o cara que 
inventou isso, uma besteira muito grande, igual 
Fórceps, de Simpson; num congresso nacional 
eu falei que esse tipo de parto, à moda Fórceps, 
de Simpson, foi o cara que inventou isso 
também. Se pega a cabeça da criança com duas 
colheres que se cruzam, pega a cabeça da 
criança dentro do útero da mãe ainda; o médico 
bota o pé na mesa e puxa a criança.  
 Realmente, quando eu mostrei várias 
lesões na face, lesões na coluna cervical, várias 
pessoas totalmente imóveis do tórax para baixo, 
num congresso brasileiro, eu tive que, fui muito 
combatido nessa época, mas defendi a minha 
posição; não tem parto normal do que esse, ou 
o parto muito normal, igual foram dos meus 
filhos, que eu fiz o parto da minha mulher, do 
meu filho, que tem quarenta e um anos, que é 
médico, é professor de medicina hoje, e a minha 
filha, que é advogada; eu fiz parto normal. 
Então, não tem que ser tudo cesariana também, 
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mas é preciso que a paciente, ela tenha a 
condição de escolher o procedimento para ela; 
isso é respeitar a paciente, é respeitar o parto 
humanizado. 
 Então, o deputado Luciano Machado 
votou comigo, agradeço por essa compreensão. 
 O próximo projeto de lei é o 414/2019, 
da deputada Raquel Lessa, que altera o Art. 1.º, 
da Lei n.º 4.956 de 1994, acrescentando o Inciso 
V, incluindo doadores de sangue como 
beneficiários de atendimento prioritário. 

Deputado Luciano Machado, por 
gentileza, vai fazer o relato. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 
Projeto de Lei n.º 414, tem por finalidade 
incentivar a doação voluntária de sangue, na 
tentativa de superar a carência nos serviços de 
saúde do Estado. 

Sendo assim, nota-se que a presente 
proposição em análise visa resguardar o 
interesse público, na medida em que pretende 
incluir no rol de pessoas com atendimento 
prioritário disposto na Lei n.º 4.956/1994, as 
pessoas que, nos últimos cento e vinte dias 
tenha realizado a doação de sangue, mediante 
apresentação de comprovante de doação, 
visando assim, beneficiar essa parcela da 
sociedade que se propõe a fazer esse gesto tão 
importante, com o fim de criar com isto, um 
incentivo para os doadores de sangue. 

Ressalte-se, por fim, que o projeto em 
tela não traz implementação de despesa pública 
e nem implica em reorganização do Estado ou 
de criação de nova atribuição para nenhum dos 
Poderes.  

Por isso, a Comissão de Saúde e 
Saneamento, relata pela aprovação do projeto. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Leitura dinâmica, mas eu 
garanto que a Taquigrafia vai ter que copiar 
aqui, porque não vai dar para apanhar. 
 Então, eu voto a favor. 
 A Taquigrafia, mais uma vez, é um dos 
serviços mais importantes que nós temos aqui. 
A Taquigrafia é a arte de se escrever na 
velocidade que se fala. Nessa velocidade eu 
duvido.  

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
fui até lento, não fui? 
   
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – A Taquigrafia vai ter que 
recorrer aqui, à comissão.  
 Muito bem; eu também acompanho o 
relato e considero aprovado. 
 O próximo projeto e o último que o 
deputado vai relatar, agradeço inclusive, ele tem 
outro compromisso; ficou aqui para relatar os 
projetos que estão sob a responsabilidade dele. 
Projeto de Lei n.º 32/2019, do deputado Marcos 
Garcia. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Marcos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Está escrito Márcio Garcia. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 
meu está correto. (Pausa) 
 É, aí está Márcio. 
 Pode fazer a leitura do parecer? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Sem comentários, mas é 
deputado, realmente, Marcos Garcia. 
 Determina a alimentação diferenciada a 
crianças e adolescentes portadores de 
intolerância à lactose na merenda escolar em 
instituições da rede estadual de ensino. 
 O seu relato, por favor. 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 
Projeto de Lei n.º 32/2019, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, tem por finalidade 
determinar a alimentação diferenciada a 
crianças e adolescentes portadores de 
intolerância à lactose na merenda escolar em 
instituições da rede estadual de ensino. 
 Já o Projeto de Lei n.º 736, de autoria do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre o 
fornecimento da merenda escolar diferenciada 
para os alunos com diagnóstico de diabetes 1 e 
2 e doença celíaca nas escolas da rede pública 
do estado. 
 Verifica-se que as proposições 
legislativas em exame vão ao encontro do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 59 

interesse público, pois visam atender 
importantes necessidades de saúde dos grupos 
que foram mencionados.  

Esse, na verdade, é o Projeto n.º 736, de 
autoria do Doutor Hércules, apensado ao 
Projeto de Lei n.º 32, de autoria do deputado 
Marcos Garcia. 
 Então, baseado em que há o interesse 
público e também uma questão de saúde 
pública, a Comissão de Saúde e Saneamento é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 32, de 
autoria do deputado Marcos Garcia e do Projeto 
de Lei n.º 736, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, bem como pela aprovação das 
emendas aprovadas pela Comissão de Justiça, 
Serviço Público e Redação.  
 Quer que eu leia as emendas, Doutor 
Hércules? (Pausa) 
 Não precisa, não. 
 Então, nós somos pela aprovação. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho o relato de 
V. Ex.ª e considero aprovado. 
 Bom, os outros projetos todos estão 
distribuídos para o deputado Emílio Mameri, 
mas ele teve que se ausentar para outro 
compromisso, nós vamos deixar para a próxima 
reunião. Aí vamos, se Deus quiser, limpar a 
pauta. 
 Lembrando que terça-feira que vem é dia 
07 de setembro, feriado nacional, então, nós 
estaremos de volta no dia 14. 
 Quero fazer algumas comunicações aqui. 
 Agradecer ao deputado Luciano, que 
tinha outro compromisso e ficou aqui até agora 
para fazer o relato dos projetos que estavam 
sob a sua responsabilidade. 
 A comissão estará recebendo a visita de 
Maria dos Santos Machado, coordenadora da 
Central Estadual de Transplantes, na reunião 
ordinária do dia 14, terça-feira, às nove da 
manhã, aqui no plenário Rui Barbosa, para 
discorrer sobre o tema: Os Efeitos da Pandemia 
diante do processo de Doação de Órgãos.  
 Lembrar também que o dia 27 de 
setembro é Dia do Doador de Órgão, Setembro 
Verde, uma lei de nossa autoria também. 
 A Comissão de Saúde estará realizando 
audiência pública para debater a 

Universalização do Saneamento Básico na 
Grande Terra Vermelha, por solicitação do 
presidente da Federação Metropolitana Popular 
da Grande Vitória, a realizar-se no dia 15 de 
setembro, quarta-feira, às dezenove horas, no 
auditório da Escola de Ensino Médio Mário 
Gurgel, em Jabaeté, Terra Vermelha, sob 
também o meu requerimento. 
 Deputado, quer se retirar? (Pausa) 
 Muito obrigado. 
 Vai em paz e com Deus! Obrigado! 
 Então, lembrar, dia 15 de setembro, uma 
quarta-feira, à noite, nós estaremos na escola 
Mário Gurgel, em Jabaeté. 
 A Comissão de Saúde também estará 
realizando audiência pública para debater o 
tema: Fundação Inova Capixaba: Regimento 
Interno, Capacitação e Qualificação de Mão de 
Obra, atendendo à solicitação do nosso querido 
deputado Bruno Lamas, através do ofício 
251/2021,  a ser realizada em conjunto com a 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos, a 
realizar-se no dia 30 de setembro, quinta-feira, 
às 16h, no auditório Dirceu Cardoso, que é o 
nosso auditório maior. Mais uma vez, repetindo, 
vai ser no dia 30 de setembro, quinta-feira, às 
16h. 

Muito bem, estamos chegando ao final 
da nossa reunião. Quero agradecer a todos, 
agradecer a Deus, agradecer ao meu gabinete, à 
Comissão de Saúde, ao presidente da 
Assembleia, à Diretoria das Comissões 
Permanentes, especialmente Pedro Henrique, 
aos servidores da Engenharia, Tecnologia, 
repórter da TV Assembleia e Taquigrafia, que 
registrou a nossa fala até agora. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando todos 
para o dia 14, 9h da manhã, aqui. 

Obrigado. Bom dia a todos! 

 
(Encerra-se a reunião às 

10h22min) 
 

 
DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO 

ORDINÁRIA VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE DEFESA DA 
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CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS, 
REALIZADA EM 31 DE AGOSTO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Décima segunda reunião 
ordinária da terceira sessão legislativa ordinária 
da décima nona legislatura. Havendo número 
legal, declaro abertos os trabalhos desta 
comissão. 

Quero saudar o deputado Bruno Lamas, 
a deputada Iriny Lopes, o público presente, os 
servidores desta Casa e os que nos assistem pela 
TV Assembleia e pelas plataformas digitais, 
YouTube, Facebook. 

Dispenso a leitura da ata da décima 
primeira reunião ordinária, realizada em 17 de 
agosto do corrente ano, uma vez que já 
encaminhamos para ciência dos deputados, 
membros efetivos dessa comissão.  

Coloco a referida ata em discussão.  
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação. (Pausa) 

Como vota o deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Pela 

aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Como vota a deputada Iriny 
Lopes? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Aprovo a 

ata, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Então, aprovada por 
unanimidade por todos os presentes. 

Eu solicito ao servidor Moisés Spadetti 
que proceda à leitura do expediente. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
Ofício n.º 135/2021 - do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Alexandre Xambinho, 
justificando ausência na reunião ordinária desta 

comissão, realizada no dia 17 de agosto de 
2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – À secretaria da comissão 
para incluir na frequência dos deputados. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
Ofício n.º 176/2021, do Excelentíssimo 

Senhor Deputado Emílio Mameri, solicitando à 
participação em reunião desta Comissão de 
Defesa da Cidadania e dos Direitos Humanos 
da professora doutora Brunela Vieira de 
Vincenzi, docente da Universidade Federal do 
Espírito Santo, e do defensor público federal 
João Freitas de Castro Chaves, com data a ser 
definida por este colegiado. Na oportunidade os 
mesmo irão apresentar o trabalho desenvolvido 
por eles nos diversos âmbitos que atuam. 
  

Ofício n.º 304/2021, do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Bruno Lamas, solicitando que 
seja submetido à aprovação deste colegiado o 
pedido de Sessão Solene para a entrega 
da Comenda Maria da Penha. O evento será 
realizado dia 09 de novembro de 2021, às 19 
horas, no Plenário Dirceu Cardoso nesta Casa de 
Leis.  

A Resolução n.º 4.296, proposta pelo 
excelentíssimo deputado estadual Bruno Lamas, 
vice-presidente desta comissão, entrou em vigor 
em 2 de maio de 2016 nesta Casa de Leis.  

 

Ofício n.º 56/2021, da senhora Caroline 
Cabreira, solicitando a indicação de dois 
parlamentares deste colegiado para ocuparem o 
cargo de titular e suplente no Conselho de 
Direitos Humanos, no biênio 2021/2023. 

 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 530/2020 
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto. 
Ementa: Dispõe sobre o sigilo das 
informações sobre os dados pessoais das 
servidoras públicas estaduais, sob o 
alcance de medidas protetivas, 
divulgadas no Portal da Transparência do 
Governo do Estado do Espirito Santo. 
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Projeto de Lei n.º 285/2020 
Autor: Deputado Gandini. 
Ementa: Altera a Lei ... 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Moisés, esse Projeto de Lei 
n.º 530, eu quero designar a matéria para relato 
da deputada Iriny Lopes, caso ela concorde. Ela 
sempre concorda! A deputada Iriny tem muita 
disposição. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

Projeto de Lei n.º 285/2020 
Autor: Deputado Gandini. 
Ementa: Altera a Lei nº 10.829, de 06 de 
abril de 2018, que obriga os 
estabelecimentos comerciais e 
empresariais prestadores de serviços de 
assistência técnica de qualquer natureza, 
localizados no Estado do Espírito Santo, a 
fornecerem aos consumidores protocolo 
de atendimento e dá outras 
providências. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Designo a matéria em pauta 
para o deputado Bruno Lamas fazer o relato.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deixa eu fazer um 
comentário também. Sempre com muita 
disposição, está sempre à disposição. Obrigado, 
deputado Bruno! 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 624/2019 
Autora: Deputada Iriny Lopes. 
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. 
Relator: Deputado Luciano Machado. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 

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

desta comissão, deputado Luciano Machado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Agora, nós vamos deliberar a 
participação nesta Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos da professora 
doutora Brunela Vieira de Vincenzi, docente da 
Universidade Federal do Espírito Santo, e do 
defensor público federal João Freitas de Castro 
Chaves, para explanarem sobre o trabalho 
desenvolvido por eles nos diversos âmbitos que 
atuam, com a data a ser definida por este 
colegiado, por solicitação do excelentíssimo 
senhor deputado Emílio Mameri.  

Coloco em discussão a participação 
desses dois profissionais na nossa comissão. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, a minha tendência é votar favorável, 
mas eu não localizei qual é o tema que o 
deputado propõe. Mas conhecendo o deputado 
Mameri como conhecemos, deputado sério que 
é, eu tenho certeza que é um tema relevante. 
Deu para perceber que são dois profissionais 
que atuam na área do Direito, da Defensoria 
Pública, mas eu não fiquei à vontade em relação 
ao tema. Vou votar na base da confiança do 
trabalho do deputado Mameri na sua 
propositura aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – É, realmente não está 
explícito, não está contemplado o tema 
definido. Parece que eles vão fazer uma 
explanação geral da atuação deles. Eu acredito 
que seria nesse sentido.  

Votou favorável.  
Deputada Iriny, como vota?  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Bom, eu 

estou na mesma posição do deputado Bruno. 
Conheço a doutora Brunela, não conheço o 
defensor.  Eu acho que nossa comissão está 
sempre aberta ao debate dos temas relativos 
aos direitos humanos. Vou votar favorável, mas 
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também fico assim: qual é a abordagem? Qual 
será a questão abordada? Qual é a temática que 
vai ser apresentada?  

Então, a gente aprova. Minha sugestão é 
que a gente aprove, mas que solicite ao 
deputado que nos envie, antecipadamente, qual 
é a temática que será abordada.  

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Peço licença. Nós, da comissão, eu, enquanto 
supervisor, recebemos um ofício do deputado 
Emílio Mameri, e eu questionei a questão do 
tema. Eles falaram que iriam encaminhar, mas 
até o presente momento nós não recebemos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) –  Mas, de qualquer forma  a 
colocação do deputado Bruno e da deputada 
Iriny tem todo sentido. E aí eu peço a você, 
Moisés, que é supervisor da comissão, que 
sempre coloque isso como uma coisa definitiva, 
que o tema tem que ser abordado.  

Está aprovado por unanimidade, claro, 
com essas ressalvas.  

Nós vamos deliberar sobre a sessão 
solene para a entrega de Comenda do Mérito 
Legislativo Lei Maria da Penha, que será 
realizada dia 09 de novembro de 2021, às 19h, 
no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa de Leis, 
por solicitação do excelentíssimo senhor 
deputado Bruno Lamas.  

Coloco em discussão.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, quero pedir o voto da colega e do 
presidente. Essa comenda já está 
institucionalizada na Casa, por força de lei, e a 
ideia aqui é fazer através desta Comissão de 
Cidadania, prestigiando a comissão e 
homenageando aqueles que realmente atuam 
na temática, na defesa, no combate ao 
feminicídio e à violência doméstica. E, desde já 
pedindo, e os membros permitindo, e 
solicitando que os membros desta comissão 
possam encaminhar nomes, também, e 
sugestões de pessoas a serem agraciadas. Nós 
estamos procurando, assim, prestigiar a 
Comissão de Cidadania, tá bom?  

Eu voto favorável.  

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) –  O voto da deputada Iriny.  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom, para 

mim é uma honra, como relatora da Lei Maria 
da Penha na Comissão de Constituição e Justiça 
da Câmara Federal, que eu possa participar de 
uma sessão solene para entrega dessas 
comendas. Então, meu voto é mais do que 
afirmativo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) -  Aprovado por unanimidade 
essa solenidade tão importante.  

Vamos deliberar a participação dos 
responsáveis pelo projeto Sahuv - Serviço de 
Atendimento Humanizado a Vítimas de Violação 
de Direitos Humanos, em reunião 
extraordinária, com data a ser definida por este 
colegiado, por solicitação do presidente desta 
comissão, vulgo Luciano Machado.  

Eu quero colocar em discussão.  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero 

que retire de pauta o vulgo. O nobre, querido 
deputado Luciano Machado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) –  Está certo. Obrigado!  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) –  Obrigado! 
Deputada Iriny?   

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Eu quero 

que retire dos Anais desta Casa o vulgo, e voto 
pela aprovação, com certeza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) - Luciano Machado, este 
deputado que vos fala.  

Aprovado por unanimidade.  
Concordei já. Ordem dada, ordem 

cumprida.  
Vamos deliberar sobre a participação dos 

responsáveis pelas associações de surdos de 
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Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra, Colatina, 
Linhares, Cachoeiro de Itapemirim, em reunião 
extraordinária, com data a ser definida por este 
colegiado, por nossa solicitação.  

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

votação.  
Como vota o deputado Bruno?  
 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
favorável, senhor presidente. E quero aproveitar 
a justificativa do meu voto para poder 
parabenizar os servidores desta comissão. Na 
reunião passada, fiz isso virtualmente. Além de 
trabalharmos em sintonia, e é muito bom isso 
para a sociedade, tenho certeza que esse 
carinho todo aqui, essas xícaras, esses copos, 
não é a Assembleia Legislativa que fornece isso. 
Isso não é uma crítica à Casa. É um elogio ao 
Moisés e aos servidores desta comissão pelo 
carinho, pela sensibilidade. Isso não é vaidade. 
Isso é reconhecimento. Está bom? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Bem registrado, deputado 
Bruno. 
 Deputada Iriny. 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – O meu voto 
é favorável com toda certeza. 

Na última reunião, fiz uma fala que, 
inclusive, me emocionou, sobre o 
funcionamento da nossa comissão. Então, hoje 
o nosso colega Bruno materializou tudo o que 
eu quis dizer aqui, deste cuidado. Então, eu 
me sinto mais do que representada pela fala do 
Bruno. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Que bom. 
 Foi aprovado por unanimidade. 
 Agora vamos deliberar a indicação de 
dois parlamentares deste colegiado, para 
ocuparem os cargos de titular e de suplente no 
Conselho Estadual de Direitos Humanos para o 
biênio 2021/2023.  
 Coloco em discussão. (Pausa)  

Esses dois deputados representantes são 
escolhidos em data posterior, meu querido 

Moisés? Os dois deputados que vão representar 
a Comissão de Cidadania vamos deliberar a 
aprovação. Na reunião seguinte, definimos os 
deputados. 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – A 

correspondência chegou, deputado, na 
Comissão de Cidadania, na sexta-feira, agora, e 
eles pediram um retorno até o dia 03 de 
setembro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Então, temos que definir.  
Deputado Luciano e deputada Iriny, na 

ordem de titular e suplente. Se deputada Iriny 
definir, se ela preferir ser titular, aceito ser 
suplente e vice-versa. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Posso 

aceitar, mas preciso também ser bastante 
honesta devido à quantidade de trabalho que 
tem no conselho. Então, essa titularidade e essa 
suplência acho que deveríamos tratá-las 
informalmente. Acho que deveríamos fazer um 
entendimento entre nós, de fazer uma escala de 
quem estará presente às reuniões e também 
dos temas, quem vai ficar com tema tal, quem 
vai ficar com tema tal, senão a gente não dá 
conta, e a gente fica na comissão proforma, e 
isso não é bom nem para o conselho e nem para 
a nossa Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bom, deputada Iriny. 
Inclusive, participei como suplente da reunião 
do Conselho... (Pausa)  

Isso. Acabei participando.  
Na deliberação, vamos informar os 

nomes, deputado Luciano e deputada Iriny, e a 
gente define titular e suplente. Mas vamos, 
informalmente, definindo quem participa. 

Então, coloco em discussão. (Pausa)  
Já está discutido. 
Coloco em votação. 
Como vota o deputado Bruno, com os 

nomes Iriny e Luciano? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

favorável. Coloco-me à disposição para ajudar 
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também. E aproveito a oportunidade, 
presidente, para registrar, entre nós, entre o 
público presente, o ex-prefeito de Domingos 
Martins, Ivan Paganini, que está aqui conosco. 

 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Muito bom! Ivan foi prefeito 
contemporâneo meu. Fomos do mesmo 
período, Ivan. 

Como vota a deputada Iriny? Já se 
manifestou favorável. 

Aprovado por unanimidade. 
Em comemoração à Semana Nacional da 

Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla, 
recebemos, nesta tarde, representantes de 
associações de nosso estado que lutam pela 
inclusão social.  
 Lógico que pelo tempo ser exíguo não 
estamos com representantes de todos os 
usuários, mas quero me comprometer com 
todos que faremos, em um momento oportuno, 
o convite para a presença de todos aqui, que é 
muito importante. Precisamos nos manter 
sempre integrados, unidos e corrigindo alguns 
pequenos defeitos. Então, isso aí vai ser algo 
que vamos avançar. Sintam-se todos 
contemplados com a presença dos que estão 
aqui.  
 Gostaria de registrar a presença da 
Federação das Apaes do Estado do Espírito 
Santo, na presença do senhor Vanderson 
Roberto Pedruzzi Gaburro, presidente; das 
senhoras Daniele Inacio e Ilma Geovanini, 
secretárias executivas; do senhor Wilson Souza 
Silva Junior, assessor de comunicação. Também 
da Associação dos Amigos dos Autistas do 
Espírito Santo, a senhora Polyana Paraguassú, 
presidente; da senhora Heloisa Moraes, 
tesoureira; da senhora Adriana Freire, assistente 
social. Também a presença da Vitória Down, 
Associação de Pais, Amigos e Pessoas com 
Síndrome de Down do Espírito Santo, a senhora 
Lisley Sophia Nunes Dias, presidente; da 
senhora Amanda Thebaldi Rosa, analista de 
Desenvolvimento Institucional; da senhora 
Carolina Brancato, coordenadora do Centro de 
Atenção Integral à Família; da Federação das 
Associações Pestalozzi do Estado do Espírito 
Santo, senhor Luiz Carlos Cuerci Fedeszen, nome 

chique, presidente; da senhora Sandra Regina 
Ferreira dos Santos, vice-presidente; do senhor 
Vítor Alexandre Teixeira de Souza, assessor 
contábil. E da Cariacica Down, Associação de 
Pais, Amigos e Pessoas com Síndrome de Down, 
a senhora Paula Schaydegger, presidente; e a 
senhora Jackeline Barbosa, coordenadora.  
 E é tempo de transformar conhecimento 
em ação! É o tema deste ano da Semana 
Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
Múltipla, que ocorreu do dia 21 a 28 de agosto. 
A campanha anual é desenvolvida desde 63, 
pela Federação Nacional das Apaes, Associação 
de Pais e Amigos dos Excepcionais, no período 
de 21 a 28 de agosto. A data foi instituída pela 
Lei n.º 13.585/2017, e busca conscientizar a 
sociedade acerca da luta pelos direitos das 
pessoas com deficiência, além de divulgar 
conhecimentos sobre as condições sociais dessa 
população, como meio de transformação da 
realidade e superação das barreiras que as 
impedem de participar, coletivamente, em 
igualdade de condições, com as demais pessoas. 
 Neste momento vou dar oportunidade, e 
a nossa Comissão de Defesa da Cidadania e dos 
Direitos Humanos vai dar oportunidade, para 
que os presentes possam relatar a importância 
do trabalho desenvolvido nesta semana, o 
trabalho desenvolvido neste período de 
pandemia da covid-19, entre outros temas que 
os mesmos queiram abordar. 
 Então, para iniciar, passo a palavra para 
o presidente da Federação da Apaes, o senhor 
Vanderson Gaburro, pelo tempo regimental de 
cinco minutos, podendo extrapolar. 
 
  O SR. VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI 
GABURRO – Boa tarde a todos. 

Agradeço o convite mais uma vez e 
quero cumprimentar, aqui, o nosso querido 
presidente da Comissão, deputado Luciano 
Machado; o deputado Bruno Lamas; e a 
deputada Iriny Lopes. 
 A gente já teve a oportunidade de estar 
aqui, em outra oportunidade, usando deste 
espaço, um espaço tão potente. E repito uma 
fala que fiz naquela oportunidade: Que bom que 
é ter três parlamentares, à frente desta 
comissão, muito engajados com esta pauta. Esta 
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pauta não é estranha ao mandato de nenhum 
de vocês três.  Então, é muito importante para a 
gente ter parlamentares tão engajados com esta 
luta, com esta causa, e deixar este espaço tão 
aberto para a gente, um espaço tão potente de 
debater questões importantes dos Direitos 
Humanos, da pessoa com deficiência.  
 Então, queria agradecer muito esta 
oportunidade, por estar aqui falando. Queria 
cumprimentar todos os presentes que estão 
aqui. Cumprimentar a Lisley, presidente da 
Vitória Down; a Polyana, presidente da Amaes, 
duas coirmãs que estão conosco lá; 
cumprimentara Paula, presidente da Cariacica 
Down. Cumprimentar em especial o nosso 
amigo Luiz Carlos, presidente da Federação das 
Pestalozzi. A Pestalozzi é uma coirmã nossa, e 
Luiz Carlos é um sobrevivente da Covid. E faço, 
Luiz, publicamente, esse registro da minha 
felicidade de estar com você mais uma vez, da 
nossa amizade, da parceria, e de tudo que você 
passou nesse contexto tão difícil da pandemia. 
Muito bom ter você conosco nesta caminhada.  
 Saudar a todos, antes de mais nada. 
Como foi dito, a gente acabou de fechar uma 
semana importante para a gente, de 21 a 28 de 
agosto, Semana Nacional da Pessoa com 
Deficiência Intelectual e Múltipla, um marco, 
certamente, na luta de direitos do Brasil. Uma 
semana histórica, muitos anos de luta, e que 
desde 2017 se tornou uma lei. 

E a gente usa e tem usado muito este 
espaço esta semana para fortalecer um debate 
importante sobre direito, sobre causa, sobre 
pessoa com deficiência, sempre na intenção de 
encerrar uma questão que a gente fala com 
bastante frequência, que é o ciclo da 
invisibilidade. A pessoa não é vista. Se ela não é 
vista, não é lembrada. Se ela não é lembrada, 
ninguém pensa nela. Se ninguém pensa nela, 
não muda absolutamente nada na sociedade, e 
por não mudar nada na sociedade, ninguém vai 
ver ela de novo porque ela não vai conseguir 
usar os espaços. E assim a gente vai rodar 
sempre neste mesmo ciclo. 

Então, este tipo de evento, e o espaço 
que a gente está tendo aqui, e falar de como foi 
importante a semana para nós, o primeiro 
ponto que a gente queria destacar é esse: é um 

espaço que nos ajuda a interromper o ciclo da 
invisibilidade. A gente estar nos lugares, falar 
desta causa e colocar esta causa na pauta da 
sociedade. 

O tema deste ano, como o presidente 
bem mencionou, é Tempo de Transformar 
Conhecimento em Ação, é um tema bastante 
provocador para a gente, porque o Brasil tem 
uma das legislações mais avançadas do mundo 
na defesa e garantia do direito da pessoa com 
deficiência. Nossa lei brasileira de inclusão é 
uma lei de vanguarda, é uma lei copiada 
inclusive por outros países, mas entre o marco 
legal e a construção de políticas públicas e de 
uma sociedade mais justa, nós temos um 
gargalo imenso. Então, muitas vezes, o que está 
previsto em legislação não se concretiza em 
ação social ou em questões de políticas públicas. 
E este é o grande mote deste tema da 
campanha deste ano, que para além dos ganhos 
daquilo que está regulamentado, a gente 
precisa construir uma sociedade mais justa e 
estimular políticas públicas, para que de fato as 
garantias legais que a gente tem se 
transformem em uma ação prática que melhora 
a qualidade de vida da pessoa com deficiência. 

E aí, como reflexo desta semana, como 
eu falei, bastante movimentada, as instituições 
todas fizeram muitas ações importantes, 
sobretudo neste contexto de pandemia, que nos 
tem afetado demais. A gente tem falado muito 
que a pandemia afeta todos, todos estão 
afetados, mas ela é muito mais cruel com as 
minorias, muito mais cruel. E do ponto de vista 
das pessoas com deficiência, sobretudo as 
pessoas com deficiência intelectual, ela é mais 
cruel sob dois aspectos fundamentais.  

O primeiro é a taxa de letalidade. A 
nossa taxa de letalidade da pandemia, no 
Espírito Santo, fica em torno de 2,2 %. Quando a 
gente faz o recorte só para pessoa com 
deficiência, esta taxa salta para 5,2 %. Ou seja, é 
quase três vezes maior a chance de uma pessoa 
com deficiência evoluir a óbito se ela pegar 
covid, do que uma pessoa que não tem. Por isso 
tanto esforço para as questões de vacinação, 
tanto esforço para as questões de proteção. 

E a outra questão que também nos toca 
muito no conjunto da pandemia é justamente a 
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invisibilidade. Durante décadas nós, que 
militamos na área da pessoa com deficiência, 
lutamos muito para tirar essas pessoas de casa, 
para que elas tivessem espaço coletivo, 
tivessem a sua vida cotidiana normal. Neste 
contexto de pandemia trouxemos esta pessoa 
para dentro de casa novamente, e isso tem um 
impacto muito duro do ponto de vista da pessoa 
com deficiência intelectual. E o risco de 
regredirem direitos para a gente era e sempre 
foi uma preocupação latente ao longo desta 
pandemia.  

Um dos pontos importantes nisso, acho 
que o papel das instituições, dos movimentos 
sociais, que é o que nós somos, as Apaes do 
Espírito Santo, as Pestalozzis, as nossa coirmãs 
aqui presentes, nós somos antes de mais nada 
movimentos sociais, sociedade civil organizada, 
e o nosso papel, neste contexto, foi 
fundamental. Em muitos lugares, em muitas 
ações, só chegou a gente. O Poder Público não 
conseguiu dar conta deste processo e deste 
olhar tão específico que foi para a causa da 
pessoa com deficiência. 

Então, este papel, eu acho que ele foi 
bastante ressaltado ao longo deste processo. E 
falando especificamente da semana, quatro 
pontos têm chamado bastante atenção, eu 
acho, como reflexão importante para esta 
semana, que já se encerrou, mas a gente 
considera hoje como o encerramento do ciclo 
de ações que nós fizemos. 

A primeira questão que acho que é 
importante é que a gente precisa, de fato, 
começar a olhar para essa pessoa com 
deficiência não pela ótica da deficiência, mas 
pela ótica do sujeito. A deficiência daquela 
pessoa, e Polyana fala muito isso com relação à 
questão dos autismos, volta e meia vem à tona, 
mas isso vale para todas as pessoas com 
deficiência, a deficiência não pode se sobrepor à 
pessoa. Aquela pessoa não é o autista, não é o 
síndrome de Down, não é o paralisado. Ele é 
uma pessoa, ele tem nome, ele tem identidade 
e é para essa pessoa e essa identidade que a 
gente precisa olhar, para o sujeito, não para a 
deficiência.  

Porque se eu olho para a deficiência, 
deputado, eu vou sempre dizer daquilo que ele 

não pode fazer e vou perder um pouco a 
dimensão desse sujeito, que é um sujeito 
coletivo, que é um sujeito que está em 
sociedade, que é um sujeito que, estando em 
sociedade, está sujeito a todas as outras 
intempéries da vida social, sobretudo as 
questões de direitos humanos. Nós estamos 
aqui numa Comissão de Direitos Humanos, 
então, todos os princípios básicos de direitos 
humanos: liberdade, igualdade, autonomia, 
fraternidade, essa pessoa com deficiência 
também está antenada e atrelada a esse 
processo. E como sujeito social, ele também 
está atrelado a tudo que é mais complexo na 
sociedade. E eu destaco, sobretudo, duas 
questões, que é primeiro a exclusão social.  

Nós temos uma sociedade bastante 
excludente e essa pessoa com deficiência 
também está inserida nisso, a família dela está 
inserida nisso. E para aquele contexto social, 
muitas vezes, a deficiência apenas potencializa a 
exclusão que já existe anteriormente. Então 
quando a gente fala de deficiência, a gente não 
pode deslocar essa luta de uma questão 
também social, de um olhar social sobre as 
questões de moradia, de trabalho, de 
transporte, de dignidade, de lazer. Todos esses 
aspectos que são fundamentais para exclusão 
social e que tocam todas as pessoas, também 
tocam as pessoas com deficiência. E, muitas 
vezes, a deficiência é apenas um ponto e, 
muitas vezes, a gente ouve, de famílias, que ele 
nem é o ponto principal, de carências e de 
dificuldades que aquela família passa e 
sobrevive.  

E disso, quer dizer, dessa nossa 
dificuldade de olhar esse sujeito coletivo, esse 
sujeito em sociedade e de entender que ele é 
fruto também dessa exclusão social, vêm dois 
princípios difíceis para a gente entender, que é a 
dificuldade que a gente tem do estranho e como 
essa sociedade não consegue lidar com o 
diferente. A gente não consegue incutir, na 
sociedade, uma cultura de que o diferente é 
normal, a gente não consegue enxergar esse 
contexto social, e nessa dificuldade de construir 
que o diferente é normal, Polyana, a gente fica 
com o estranhamento. O estranhamento está 
sempre no outro. O outro dessa história é 
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sempre a pessoa com deficiência, que é o 
estranho, que é o diferente, que é o que tem 
que ser normalizado para estar em sociedade.  

Então todo esse caso nos leva para a 
última questão que é a inclusão, por que a gente 
tem tanta dificuldade de fazer inclusão. Eu 
tenho falado muito que inclusão é prática. Ela 
não é teoria. Inclusão é prática. Se eu não 
absorver esses conceitos importantes de olhar 
essa pessoa pela ótica do sujeito, de entender 
que os princípios de direitos humanos estão 
presentes na vida, que a gente precisa atacar a 
desigualdade social e a exclusão social, que a 
gente precisa criar uma cultura de alteridade, de 
reconhecer que a diferença é importante e faz 
parte da vida, nós vamos estar sempre em busca 
da inclusão e nunca vamos alcançá-la.  

E isso explica um pouquinho por que 
temos tanta dificuldade, voltando para a 
questão do tema da semana, de transformar 
conhecimento em ação. Por que a gente tem 
tanta dificuldade em transformar uma legislação 
potente que nós temos, deputado, para uma 
ação social importante, consistente, de políticas 
públicas? Por que a gente não consegue unir 
esses pontos todos e fazer uma grande frente 
de enfrentamento que não isole essa pessoa e 
que não fale só da deficiência, não fale só 
daquilo que, muitas vezes, ela não é capaz de 
fazer? Acho que esse é o papel nosso de 
movimento. Esse é o papel nosso neste espaço 
tão potente que é aqui esta Comissão de 
Direitos Humanos, debater isso mais 
profundamente.  

Agradeço, mais uma vez, o espaço. 
Agradeço muito às instituições, o trabalho que 
tem sido feito lá pela federação, pelo instituto 
e por todas as Apaes do Espírito Santo e todas 
nossas coirmãs.  

Penso que ações contundentes como 
fizemos ao longo dessa semana ajudam a 
gente a interromper esse ciclo de 
invisibilidade e ajudam a gente a estar nos 
espaços falando sobre isso e pensando em 
proposições para que a gente não desloque a 
pessoa do seu tempo, da sua vida e da sua vida 
em sociedade, e a gente não simplifique uma 
discussão que é complexa, mas que é possível se 

resolver com um pouco mais de envolvimento e 
de entendimento de que a gente precisa 
construir uma sociedade melhor, mais justa e 
que esse é um compromisso de todos nós. Não 
é só um compromisso do poder público, nem da 
sociedade civil, é um compromisso de todos 
nós, das entidades religiosas, da sociedade 
como um todo. Esse é o nosso esforço. 

Então, agradecendo mais uma vez. Acho 
que eu usei bem, estourei bastante, deputado, a 
sua concessão do tempo, mas queria agradecer 
mais uma vez, parabenizar e dizer da importância 
de como a gente está feliz de estar aqui, 
agradecer o espaço e valorizar todo o esforço das 
entidades e movimentos sociais ao longo dessa 
semana tão importante. 

Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Eu agradeço, presidente 
Vanderson Gaburro. Quero, se os meus nobres 
colegas deputados concordarem, deixar os 
comentários para depois de todas as falas, que 
aí faz um resumo, né? (Pausa) 

Então, agora, a palavra com a nossa 
presidente da Amaes, a senhora Pollyana 
Paraguassú. 

 

A SR.ª POLLYANA PARAGUASSÚ – Boa 
tarde a todos! 

Gostaria de cumprimentar deputado 
Luciano Machado, deputado Bruno Lamas, 
deputada Iriny Lopes. Dizer a imensa alegria de 
ter uma Mesa composta por parceiros da 
Amaes. Acho que é uma alegria para a gente. 

Dizer o quanto a nossa instituição 
cresceu e, se hoje nós vamos fechar 2021 com 
mais de seis mil e setecentos atendimentos, é 
devido à parceria de vocês, independente de 
estarmos ou não com algumas atividades 
presenciais ou remotas, mas todo apoio à 
família tem sido feito. 

Quero cumprimentar os colegas que aqui 
estão, que, com muita persistência – que é o 
que nós temos que ter – com muita resiliência, 
estão na luta desse terceiro setor, como o 
Vanderson disse, de uma parte da sociedade 
com grande vulnerabilidade social, ainda muito 
invisível. 
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Hoje eu queria falar um pouquinho mais 
sobre a Lei Brasileira de Inclusão, porque tem 
outras, várias outras convenções, mas ela veio 
como uma lei que poderia ser bem completa em 
relação a tudo que nós lutamos e nós ainda 
encontramos várias dificuldades. 

Existem barreiras de diversas naturezas 
que afetam significativamente as pessoas com 
deficiência no acesso aos mais variados 
ambientes sociais. Tal condição despertou a lei, 
que é a 13.146/2015, que tem a finalidade de 
colocá-las no nível de igualdade social, 
priorizando questões como conscientização e 
educação. Eles se consubstanciam, portanto, na 
defesa da dignidade da pessoa humana, na 
equidade entre todas as pessoas e melhoria da 
qualidade de vida e existência. 

O direito à inclusão tem ganhado espaço, 
como este aqui, nos debates, principalmente, 
por se mostrar necessário para a equidade geral 
dos povos e sociedades, havendo grandes 
exemplos que batalham por essa questão. Por 
isso, tem sido cada vez mais defendido e 
considerado como um dos direitos humanos. 

A lei trouxe garantias fundamentais para 
a equiparação das pessoas com deficiência em 
relação à sociedade. Num conceito claro, ela 
considera como pessoa com deficiência: 
 

Aquela que tem impedimento de 
longo prazo de natureza física, 
mental, intelectual ou sensorial, o 
qual, em interação com uma ou 
mais barreiras, pode obstruir sua 
participação plena e efetiva na 
sociedade em igualdade de 
condições com as demais pessoas. 

 
 Na prática, isso significa que a lei serve 
para ampará-las no convívio social, regulando as 
relações em busca da diminuição da 
desigualdade, a fim de que ninguém se sinta 
inferior e excluído. 
 Essa importante luta, no entanto, não 
acaba com a aprovação da lei, mas apenas 
avança um passo. Por isso, mesmo com tudo em 
vigor, todos nós devemos, ainda, lutar 
diariamente pela efetivação desses direitos e 
sua regulamentação. 

 Vale ressaltar que não basta a lei no 
papel para garantir os direitos. É preciso que ela 
seja implementada, de fato, inibindo qualquer 
tipo de preconceito e exclusão no convívio por 
parte de pessoas que ignoram aspectos legais 
sobre o tema. 
 Ela trouxe realmente várias vantagens. 
Ela prevê o início formal da criação de uma 
cultura de inclusão a fim de fazer com que toda 
a sociedade dizime quaisquer preconceitos 
contra as pessoas com deficiência; incentiva 
ações diárias que têm como intuito reprimir 
qualquer ato preconceituoso ou de exclusão. 

Além disso, a lei dispõe sobre diversas 
questões técnico-legais acerca das pessoas com 
deficiência, se constituindo em um verdadeiro 
estatuto de direitos e deveres. Ela trouxe muitos 
avanços relevantes no campo civil, profissional e 
educacional, além das garantias de 
acessibilidade, acompanhamento, projeto 
pedagógico inclusivo, entre outros.  
 Apesar de a lei já estar em vigência, 
ainda é necessário fazer com que os direitos 
vindos com ela produzam efeitos reais. Na 
teoria, o avanço foi muito grande, mas é preciso 
que a sua prática tenha condições de produzir 
efeitos satisfatórios, garantindo realmente que 
todos os direitos sejam efetivados. Mas que 
apenas existir na legislação, é necessária uma 
fiscalização em cima que todos os direitos, a fim 
de fazer com que condomínios, parques, como o 
Vanderson falou, ou outros espaços públicos e 
privados tenham acesso obrigatório às pessoas 
com deficiência.  
 A fiscalização, aliás, é algo que precisa 
ser reforçado, não apenas pela sociedade civil, 
como também pelos responsáveis do poder 
público, pela fiscalização, que precisam também 
estar preparados para situações que envolvam 
pessoas com deficiência, assim como cursos de 
capacitação, campanhas de conscientização.  
 No Brasil, isso ainda é um caso sério. 
Todos os dias se nós fizermos uma busca pelo 
Google, por exemplo, ou do nosso lado nós 
vamos ter várias histórias de pessoas que 
passam por discriminação.  
 A lei, portanto, é um importante passo 
para garantir a legitimidade à luta, mas sua 
implementação e obediência dependem ainda 
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da conscientização das autoridades, da 
população em geral, sobre a necessidade do 
respeito.  
 Então, nós temos que lutar pela garantia 
desses direitos, defesa e garantia dos direitos, 
que é o que nós, enquanto instituição, estamos 
fazendo. E nós estamos, em relação às políticas 
públicas, ainda aquém do que essa parcela e 
grande parte da sociedade precisa.  
 Eu deixo aqui os meus agradecimentos. 
Também é uma forma que nós fizemos, além de 
falarmos bastante sobre a divulgação do 
autismo, da pessoa com deficiência, mas 
também de cobrarmos o que está na lei. Nós 
precisamos que seja feito na prática. Chega uma 
hora que a gente não precisa só andar com a 
cuia na mão. Nós precisamos que ela realmente 
seja efetivada.  
 Deixo os meus cumprimentos e 
agradecimentos.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Agradecemos à senhora 
Pollyana Paraguassú. 
 Agora, com a palavra, a senhora Lisley 
Sophia Nunes, da Vitória Down. 

 
 A SR.ª LISLEY SOPHIA NUNES DIAS – Boa 
tarde a todos e todos. Boa tarde, deputado 
Luciano, Bruno, Iriny. É um prazer estar aqui. É 
uma alegria. E a gente gostaria muito de 
agradecer pela oportunidade.  
 Nós trouxemos uma apresentação.  
 Quero cumprimentar, enquanto entra a 
apresentação, todos e todas que estão 
presentes, os companheiros de movimento 
social e todos os convidados.  
 Nós trouxemos uma breve apresentação 
da Associação, que agora em setembro 
comemora vinte e três anos. Iniciamos em 
Jardim da Penha, junto a Associação de 
Moradores de Jardim da Penha, que nos 
ofereceu o espaço. Lá estamos, ficamos muito 
tempo, depois disso, agora nos últimos quatro 
anos, mudamos para um imóvel no bairro 
República.  
 Tem um videozinho institucional que é 
esse daí. Podemos rodar? 

 O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – É 
o que está no YouTube, Daniel, por gentileza.  
 

A SR.ª LISLEY SOPHIA NUNES DIAS – É 
bem rapidinho, deputado. 
 
  (É exibido o vídeo) 

 
A SR.ª LISLEY SOPHIA NUNES DIAS – 

Então, como a gente pode ver no vídeo, nós 
trabalhamos em três frentes. Durante a 
pandemia, foi um grande desafio. Como o 
Vanderson falou, a gente tem um compromisso 
com os usuários, com as famílias, e, no período 
de pandemia, nós tivemos um grande desafio.  

Nós não deixamos de atender nenhum 
dia. Fechamos na sexta feira, definimos na 
segunda, dia 17, por não abrir, e aí a gente teve 
que se reinventar. E nós nos reinventamos bem, 
porque a gente nunca está preparado, não é, 
Vanderson? Mas a gente tem que correr atrás e 
se preparar. Então a gente encontrou muitos 
desafios. O primeiro: a dificuldade de acesso das 
famílias à internet. Fomos, de todas as 
maneiras, lutando em busca de organizar a 
associação para que a gente pudesse atender.  

Tivemos um atendimento crescente 
nesse período. A pandemia trouxe muitas coisas 
ruins, mas trouxe também alguns benefícios. 
Nós conseguimos atender a famílias do estado 
todo e muitas coisas, eu quero até aproveitar a 
comissão, nós estamos sendo procurados 
sempre, semanalmente, por famílias que têm os 
seus direitos violados: direitos à saúde, direitos 
à educação de qualidade. E quando nós nos 
constituímos como uma associação de luta e 
garantia de direitos, há vinte e três anos, a 
gente já falava das habilidades. 

Eu tenho um filho com síndrome de 
Down de vinte e quatro anos, que foi o que me 
motivou a ser uma das cofundadoras da 
associação, e a gente não olha para a 
deficiência. A deficiência é apenas uma 
característica que ele tem, assim como eu tenho 
as minhas e todos aqui têm as suas deficiências 
em alguns pontos. 

Então, a associação recebe essas 
demandas e ela busca alternativas. Então, a 
gente está o tempo todo transformando esse 
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conhecimento em prática, e durante essas 
semanas... 

Ali tem também uma apresentação que 
eu posso deixar com vocês, onde tem as 
atividades que nós desenvolvemos, porque, 
como eu disse, a gente atende tanto os usuários 
quanto as famílias, por acreditarmos que a 
família é o primeiro núcleo social de que essa 
pessoa faz parte, e que se ela não for incluída 
nessa família, a possibilidade de sucesso é 
pequena. É importante que a família crie 
vínculos, vínculos fortes, comece a lutar por eles 
para que, depois, eles possam lutar por si só. 

Então, a gente também, durante esta 
semana, conseguiu formar o grupo de 
autodefensoria, que era um desafio. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Esses são os centros de que a gente já 

falou no vídeo.  
E aí tem um pouquinho dos números dos 

atendimentos, onde a gente vem mostrando o 
crescente da associação em número de 
atendimentos, e agora, em 2021, até julho, nós 
já realizamos seis mil, duzentos e oitenta e três 
atendimentos. Como eu falei, todos os 
atendimentos on-line.  

Estamos voltando agora para uma forma 
híbrida, depois de muita segurança, depois de 
todos serem vacinados com as duas doses. A 
gente sabe o quanto foi a luta - né, Vanderson? - 
para a gente conseguir essa vacina, e ainda 
estamos aguardando. E peço o apoio de todos 
no sentido da vacinação dos adolescentes de 
doze a dezessete, que ainda não conseguiram 
ser vacinados e ainda estão em casa em total 
isolamento, dado o grande número de 
letalidade. 

Nós participamos, então, das atividades 
propostas pela Federação Estadual das Apaes. O 
Samuel, à esquerda, foi o nosso usuário que 
teve covid. Ficou entre a vida e a morte por 
muitos dias, mas é um sobrevivente também, 
Luiz. Então a gente ficou muito feliz. Ele fez o 
desenho dele no hospital e os aparelhos a que 
ele ficou ligado. É um desenho bastante 
expressivo. Tem um videozinho dele também e 

do Renato, acho que dez segundos cada vídeo. É 
bem rapidinho, não sei se a gente consegue... 
Consegue, Moisés? 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

Vamos colocar para apresentação, por gentileza. 
(Pausa)  

 
(São exibidos os vídeos) 

 
A SR.ª LISLEY SOPHIA NUNES DIAS – 

Então a gente vê que são sonhos tão fáceis de 
serem realizados, e tão possíveis! Basta a gente 
ter um pouquinho de boa vontade e fazer 
acontecer e dar as oportunidades que eles 
precisam. 

Eu não sei se tem mais algum que 
poderia passar, mas eu acho que, depois desses, 
tem a frente da nossa sede com as nossas redes 
sociais. 

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Quero dizer que a Federação fez esse 

convite para a gente participar desses desenhos 
e desses vídeos, e a exposição ainda está no ar. 
Não é, Vanderson? 

Vanderson, leia para mim a exposição, 
fazendo favor. 

 
O SR. VANDERSON ROBERTO PEDRUZZI 

GABURRO – www.exposicaoexpressoes.com.br 
é a exposição que tem esses desenhos da Vitória 
Down e também dos usuários da Amaes, e a 
ideia da exposição é a pessoa com deficiência 
falando deste momento de pandemia, quais 
foram os desafios, e ela expressa isso através de 
escrita, de desenhos e de vídeo.  

Está lá, no ar, para todo mundo 
acompanhar. 

 
A SR.ª LISLEY SOPHIA NUNES DIAS – 

Ficou muito bacana, vale a pena porque é a 
gente dando voz a quem tem de direito, aos 
sujeitos de direito que eles são e não à 
deficiência que são. 

Então eu quero, mais uma vez, 
agradecer, pedir o apoio da deputada, dos 
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deputados nessas questões que a gente tem 
que enfrentar diariamente, que são as defesas 
dos direitos, principalmente a educação 
inclusiva, que a gente vem sendo ameaçado ao 
homeschooling, que nós somos totalmente 
contra.  

E estamos aí à disposição para contribuir 
com o nosso conhecimento acumulado nessas 
discussões tão importantes para toda a 
sociedade. 

Também não posso deixar de aproveitar 
a oportunidade, com a Iriny aqui presente, e 
pedir por essas mulheres que são mães, grande 
maioria abandonada, mães sozinhas, mães que 
têm os seus companheiros que quando têm um 
filho com deficiência acabam abandonando-as. 
E nós temos um grande número de mulheres 
que estão em total situação de vulnerabilidade 
social. Então pela primeira vez a associação vem 
dando todo apoio a essas mulheres, desde 
cestas básicas a cursos de profissionalização; 
fizemos algumas parcerias, criamos um grupo 
de empreendedorismo e são mulheres que têm 
os direitos violados diariamente. 

Como a gente falou aqui à Mesa, muitas 
leis são de vanguarda, mas a gente precisa 
colocá-las em prática. Então eu agradeço muito 
a oportunidade por essa fala e peço, realmente, 
o apoio de todos vocês.  

Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Nós que agradecemos, 
senhora Lisley. E agora vamos ouvir as palavras 
da senhora Paula, da Cariacica Down. Mas 
também quero destacar aqui que veio, 
acompanhando a Paula, o autodefensor Vitor 
Elias Melhor, que está aqui presente. 

Paula, fique à vontade.  
 

A SR.ª PAULA SCHAYDEGGER – Estamos 
muito felizes, deputado, por estarmos aqui e 
por recebermos esse convite do senhor. 

Quero cumprimentar o deputado 
Luciano, o deputado Bruno, a deputada Iriny, e 
agradecer por este momento nosso. É a 
primeira vez que estamos aqui. Cariacica Down 
ainda é novinho, só tem quatro anos, mas 
estamos aqui para, justamente, mostrar a nossa 
luta, que tem sido diária. 

Vou pedir para soltar um vídeo para 
apresentar um pouquinho do nosso Cariacica 
Down nesses quatro anos. 

 
(É exibido o vídeo) 

 
A SR.ª PAULA SCHAYDEGGER – Tem um 

PowerPoint, Moisés. Vou pedir para colocar 
também, só para ir reforçando a minha fala. 
(Pausa) 

Então, há quatro anos nós nascemos lá 
em Cariacica. Eu sou fundadora do Cariacica 
Down, hoje sou presidente-gestora. A gente 
acumula um pouquinho de funções lá, porque a 
Cariacica Down ainda trabalha pelo voluntariado 
e nós temos crescido. Hoje nós temos uma rede 
de mais de duzentas famílias. São duzentas e 
quinze pessoas envolvidas ao todo no Cariacica 
Down. De profissionais que atuam dentro da 
instituição são mais ou menos trinta e uma 
pessoas diretas. O atendimento hoje se dá 
através de fono, físio, terapeuta ocupacional, 
assistente social, psicólogos, professores de 
música, professores de arte, natação, 
hidroterapia, neuropediatria...  

Então é uma rede que compreende, 
atendendo hoje, por exemplo, nós fechamos o 
mês com sete mil e duzentos atendimentos ao 
mês até agora. O mês não, até agora, este mês. 

Então, o nosso trabalho, o Cariacica 
Down, surgiu de um sonho. Nós não 
queríamos... Nós queríamos lutar pela inclusão 
total e irrestrita da pessoa com Síndrome de 
Down. Nós acreditávamos na potencialidade de 
cada um deles, de como a gente poderia 
empoderá-los para eles, então, serem inseridos 
na sociedade. 

A filosofia do Cariacica Down é 
totalmente pela inclusão. Nós trabalhamos de 
forma que hoje os nossos associados, os pais, 
eles tenham consciência de que seus filhos não 
vão ficar na instituição. Eu quero, o nosso 
sonho, a nossa filosofia é colocá-los para 
estarem em sociedade. 

Em março de 2020, nós tínhamos vários 
planos e, de repente, nos vimos no meio de uma 
pandemia. E agora, o que nós vamos fazer? 
Criamos, então, um chamado Comitê de Crise e 
nos amadurecemos, nos ajudamos 
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mutuamente, começamos a dividir a equipe: a 
equipe clínica, a equipe pedagógica e a equipe 
assistencial. E a equipe começou a se ajudar e a 
procurar as famílias para, então, trabalhar essas 
famílias. E nós trabalhamos essas famílias on-
line o tempo todo, com a rede assistencial de 
psicóloga, assistente social. Muitas famílias, 
principalmente em meu município, que é um 
município bem carente. Hoje, graças a Deus, 
estamos evoluindo bastante. Muitos pais 
perderam seus empregos na pandemia. E, aí, 
nós tivemos que entrar também, porque o 
Cariacica Down tem uma filosofia de trabalhar a 
família. A pessoa com Síndrome de Down, 
quando ela chega no Cariacica Down, o serviço 
social é totalmente preparado para apoiar essa 
família. Então, existe uma rede de apoio familiar 
ali. 

 E aí nós pegamos e começamos a 
trabalhar essas famílias. Muitas famílias, 
ajudamos com portas de emprego, com o nosso 
jurídico atuando nas questões jurídicas que 
precisavam ser atuadas. Leis mudaram e os pais, 
às vezes, perdidos em relação aos seus 
empregos. E fomos ajudando e fomos crescendo 
essa rede. 

Com o tempo, com o nosso jurídico, nós 
conseguimos implantar o compliance na 
associação e começamos dar visibilidade. Nós 
queríamos crescer, nós precisávamos crescer e, 
por incrível que pareça, nós crescemos muito. 
Triplicamos nossos atendimentos, mais pessoas 
foram conhecendo o trabalho do Cariacica 
Down de perto, a importância dele para 
sociedade e, aí, demos muita visibilidade às 
nossas redes sociais e começamos, através das 
pessoas que ajudavam o Cariacica Down, a 
fidelizar essas ajudas. E, aí, conseguimos, então, 
sobreviver. Estamos aqui. Estamos crescendo a 
cada dia. Como eu falei, os atendimentos têm 
crescido a cada dia.  

Conseguimos também entrar para a 
Federação de Síndrome de Down Nacional e 
começamos, então, o trabalho com o grupo 
acima de quatorze anos, de alto gestor. O Vitor 
está aí, ele é um exemplo disso. O Vitor, além 
disso, ele é campeão também de natação. 
Então, para ele foi mais fácil começar esse 
trabalho. Porém, o que eu percebia: as nossas 

crianças não são mais crianças, são jovens 
adultos. Estavam querendo voar, mas os seus 
pais tinham uma mente retrógrada, achavam 
ainda que eles eram aqueles bebezinhos. E 
começamos, então, um grupo de apoio somente 
para essas famílias dos maiores de catorze anos, 
fazendo as famílias enxergarem que seus filhos 
podiam. Havia famílias que chegavam para mim 
e falavam: Minha filha não vai trabalhar porque 
eu não quero. Então, começamos a trabalhar 
com o psicólogo e assistente social, mostrando 
que há, sim, possibilidade dele trabalhar. Então, 
essa rede foi criada dentro da Cariacica Down e 
começamos, então, a empoderar também as 
famílias. Além dos meninos, empoderávamos 
também as famílias.  

Então, é com muita alegria que a gente 
tem crescido, tem demonstrado muito 
trabalho. Hoje nós conseguimos também o 
título de utilidade pública estadual. E temos 
atendido não só Cariacica, mas toda a Grande 
Vitória tem nos procurado para a gente poder 
estar dando um atendimento adequado, 
qualificado e especializado na Síndrome de 
Down. 

É com muita alegria que a gente 
participa também da federação. A Lisley está 
aqui. A gente participa da região Sudeste aqui e 
a gente tem visto um crescimento muito grande 
com os nossos meninos. Hoje o Vitor mais a 
Alice estão no grupo, podendo representar o 
Cariacica Down já na federação. 
 Então, sobre a minha fala da semana, é 
com muita alegria que nós da Cariacica Down 
recebemos este convite para estarmos aqui 
hoje, principalmente nesta semana, como diz o 
Vanderson, para a gente termina aqui, hoje. 
Para nós da Cariacica Down nós somos uma 
rede de apoio à Educação. Nós somos o apoio!  

Então, nós acreditamos sim, na inclusão! 
Nós não podemos voltar ao que era. Então nós 
pedimos que a comissão olhe para isso com 
carinho, porque se hoje tendo a possibilidade 
dos nossos filhos estudarem numa escola 
inclusiva, numa escola dita com pessoas típicas, 
é difícil. Nós precisamos batalhar todos os dias. 
Todos os dias, deputado, eu tenho que olhar a 
escola se ela tem um professor especializado, se 
ela tem um cuidador. É uma batalha constante. 
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Se hoje, tendo essa liberdade que nós 
temos, nós temos essa dificuldade, vocês 
imaginam se esse decreto passar, se esse 
retrocesso vier como que vai ser. Nós vamos 
voltar àquela era lá passada. 

 Além de mãe da Isabela, com síndrome 
de Down, hoje, com quinze anos, eu fui irmã 
especial. E eu lembro que quando eu saía para a 
minha escola, eu estudava no Colégio 
Americano Batista, o meu irmão ia para uma 
determinada instituição. E lá, naqueles idos 
anos 80, era como se existissem dois tipos de 
pessoas, uma pessoa da escola especial e a 
pessoa da escola regular. Então vencer essa 
barreira foi uma luta de direitos conquistados 
muito grande. Foram anos de conquista. Então 
hoje, em 2021, você ouvir que isso pode voltar 
àquele passado, é doído, porque nós temos 
pessoas hoje muito capacitadas; doutores que 
têm uma deficiência e estão aí exercendo 
lindamente seu trabalho. 

 Então, nós pedimos à Comissão que 
nesta semana leve esse pedido nosso e observe 
com carinho para que isso não retroceda. 
Porque quando você estuda com uma criança 
especial você dá oportunidade à pessoa típica 
de conhecer o especial e ele se tornará um 
adulto forte, um adulto que conviveu com as 
diversidades. Mas imagina você separar essa 
diversidade. Então, quando ele for adulto, ele só 
vai ouvir falar. Eu ouvi falar de uma pessoa com 
síndrome de Down, eu não convivi. Então, 
quando você convive, você conhece, você tem 
prioridade de falar. Então, é por isso que nós 
estamos aqui hoje lutando para isso. Tá bom?  

Muito obrigada! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – A gente que agradece, Paula, 
da Cariacica Down. 
 E, agora, vamos ouvir o senhor Luiz 
Carlos, pela Federação das Associações 
Pestalozzi do Espírito Santo. 
 

O SR. LUIZ CARLOS CUERCI FEDESZEN – 
Meus cumprimentos aos nobres deputados; 
deputado Luciano, Bruno, Iriny. 

 Eu sou lá da cidade de Águia Branca. A 
senhora visitou lá esses dias, né? Tenho muitos 
amigos lá.  

Cumprimentando o Vanderson, nosso 
parceiro da Federação das Apaes, eu 
cumprimento a todos. E é um prazer muito 
grande estar aqui com pessoas que lutam por 
algo que acreditam, a defesa e garantia de 
direito das pessoas com deficiência e suas 
famílias. Obrigado pelo seu carinho.  

Realmente foram cinquenta dias de 
hospital, quinze intubado e quarenta na UTI. E 
nesses dias que eu estava lá, perdi meu pai e 
minha mãe com diferença de trinta dias um do 
outro. Então, a pandemia vai deixar marcas que 
jamais sairão das nossas vidas. Então, quando 
eu me refiro a meu pai e a minha mãe, eu 
jamais pensei que eu não veria o meu pai e a 
minha mãe assim que eles falecessem. Eu não 
tive essa oportunidade. Então, vamos nos cuidar 
porque a coisa não é brincadeira, não. 

Em 2019, a Assembleia Legislativa 
aprovou a Lei n.º 11.034, instituindo o Dia do 
Movimento Pestalozziano no Espírito Santo, dia 
31 de agosto. Então, nós estamos aqui hoje no 
Dia do Movimento Pestalozziano no Espírito 
Santo. 

Nós somos trinta e cinco Pestalozzis. Nós 
assumimos a Federação em 2018. Já fizemos 
inúmeras visitas a essas instituições que atuam 
com projetos e programas na área de 
assistência social, saúde e educação, em prol 
dessas pessoas. 

A Semana da Pessoa com Deficiência, eu 
costumo dizer, é uma semana de reflexão e 
ação, como você bem colocou. Porque se a 
gente só falar e não agir se torna uma coisa 
vazia.  

E além dos temas propostos pela 
Federação Nacional das Apaes, pela Federação 
Nacional das Pestalozzis, a Federação do Espirito 
Santo – a Fepestalozzi-ES -, em sintonia com as 
trinta e cinco instituições,  nós puxamos um 
subtema, por entender que esse subtema é de 
relevância muito grande para nós.  Atendimento 
humanizado à mulher com deficiência na saúde. 

 A mulher com deficiência ela chega ao 
hospital, geralmente muitas moram sozinhas, 
ela não tem o atendimento que ela necessita. 
Primeiro porque algumas têm dificuldade na 
comunicação, e o profissional de saúde, muitas 
vezes, ele não está preparado - e aqui eu posso 
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dizer por conhecimento de causa -, não tem a 
paciência necessária para lidar com essa mulher, 
que tem as suas dificuldades.  Mas a mulher 
com deficiência ela tem direito a todos os 
programas e serviços da saúde. Ela tem direitos 
aos preventivos, ao atendimento, aos exames.  

E nós começamos nesta semana pedindo 
que se fizesse um levantamento nas Pestalozzis, 
como que está a situação da mulher com 
deficiência que está nas nossas instituições. O 
que ela apresenta? O que ela está deixando de 
ter acesso? Porque nós podemos ter uma 
pessoa, uma mulher severamente 
comprometida, mas ela tem todas – vamos dizer 
assim... preciso achar a palavra certa – as 
características que uma mulher dita normal, 
tem, precisando desse atendimento médico. 

 Então, nós batemos nessa tecla para que 
expandíssemos essa questão do atendimento 
humanizado à mulher com deficiência na saúde. 
E foi muito bacana. Nós pedimos que começasse 
com visitas às unidades de saúde da cidade. 
Como é que está, quando chega fulano aqui? 
Que jeito que ele é recebido? Então, mostrar 
esse outro lado.  

Então, foram realizadas rodas de 
conversa, aproveitando os programas de 
rádio, houve momentos de encontro com 
profissionais da saúde, e a receptividade foi 
muito boa, por quê? Eles também mostram 
que não foi feito nada até então, para que 
eles tivessem essa facilidade de se comunicar, 
porque, nas unidades de saúde menores, por 
exemplo, a vida do profissional é muito 
corrida etc. etc. E quando chega a mulher com 
deficiência, é mais uma.  

Eu acredito que, com essa 
sensibilização que nós estamos fazendo nessa 
questão, aos poucos nós vamos lançando a 
semente. Quando chegar uma pessoa que 
apresenta alguma deficiência nos hospitais e 
nas unidades de saúde, ela terá um olhar 
diferenciado.  E se nós conseguimos isso, nós 
avançamos muito nessa questão.  

Então, como o Vanderson destacou, 
como os meus colegas destacaram, nesta 
semana foram feitas muitas atividades. Ai das 
pessoas com deficiência e suas famílias se nós 

não existíssemos. Ai das pessoas. Acho que elas 
estariam seriamente prejudicadas.  

Então, além de todas as atividades 
importantes, de suma importância, alguém 
ainda está fazendo nesta semana ainda, nós 
quisemos dar esse subtema.  

As Pestalozzis estão aí, juntamente às 
demais instituições. Já conhecemos todas, 
visitamos todas, e estamos refazendo o caminho 
dessa federação. Contamos com o apoio do meu 
amigo aqui, que já tem uma vasta experiência, e 
assim nós continuamos servindo à pessoa com 
deficiência e suas famílias, que essa é nossa 
finalidade.  Nós só existimos por essa causa e 
com esse objetivo.  

Eu agradeço a oportunidade e faço 
minhas as palavras de todos os colegas que 
foram colocadas até agora. 

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) –  Nós que agradecemos.  
Quero agora, já que ouvimos todas as 

representações aqui, passar a palavra para o 
Bruno, e passar a presidência também. Vou sair 
por um minutinho, e já volto deputado Bruno.  

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) –  Bom, boa tarde a todos vocês que nos 
visitam, à deputada Iriny,  a todos que nos 
acompanham aqui, através da TV Assembleia, 
capixabas por este estado todo, aos servidores  
da Casa, sempre muito dedicados, não só desta 
comissão,  mas de toda a Casa.  

O deputado Luciano só foi ao toalete, tá, 
pessoal? Já está voltando, vai bebendo água 
aqui.  

Aproveitar para dar celeridade aos 
trabalhos e dar minha contribuição.  

Primeiro quero parabenizar o presidente 
desta comissão pela iniciativa de receber, de 
abrir as portas. Estar com vocês aqui, hoje, além 
de fazer bem para a alma, faz bem para a nossa 
vida, e é um aprendizado. Eu sou um aprendiz 
das causas.  

Estou tendo a oportunidade de conhecer 
aqui hoje a Lisley. Estou tendo a oportunidade 
de estar com o senhor Luiz Carlos, já estive por 
inúmeras vezes com a Pollyana e estou tendo a 
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oportunidade de conhecer também a Paula 
Schaydegger, que, quando eu vi o nome aqui, 
falei: deve ser parente do Rogério e da Marcelly. 
Quando ela falou que estudou no Colégio 
Americano, eu tive certeza. São duas referências 
muito positivas. A Marcelly trabalhou conosco, 
uma excelente profissional, e o Rogério com sua 
dedicação ao Colégio Americano. 
 Eu estava aqui pensando ao ouvir o 
testemunho do Luiz Carlos. Presidente, já te 
parabenizei pela iniciativa. Nós temos 
problemas, nós temos circunstâncias. Aliás, a 
nossa passagem aqui na Terra é cercada de 
circunstâncias. Fui a um casamento domingo, e 
a noiva disse para o marido – aliás, eles tiveram 
que casar na pandemia só eles e eles fizeram a 
festa um ano depois, uma festa dentro dos 
protocolos – que, neste mundo, nós vivemos 
cercados de circunstâncias e dificuldades, mas 
nós temos os nossos momentos de alegria. Eu 
acredito que a nossa paz virá quando Jesus 
voltar e estivermos com ele. Eu digo isso porque 
nós temos as nossas circunstâncias.  

Hoje mesmo é um dia em que eu estou 
um pouco triste. O ser humano é assim. Hoje eu 
estou um pouquinho mais triste, mas, quando 
eu ouço o testemunho de vocês, não só do Luiz 
Carlos, mas especialmente o dele, um homem 
que perdeu o pai e a mãe sem poder sepultá-
los, sem poder vê-los no sepultamento, que 
esteve entubado, que a gente percebe aqui a 
marca do tubo na traqueia, o que são as minhas 
circunstâncias? Que pequenez que, às vezes, eu, 
no meu caso, a gente se posiciona? Quais são as 
minhas circunstâncias diante do que vocês 
vivem diariamente como pais, como mães, 
como trabalhadores dedicados? O que é 
montar, fundar uma associação, uma entidade, 
um trabalho como este na raça, como diz o dito 
popular, para poder produzir, para poder fazer 
seis mil, sete mil e duzentos, onze mil seiscentos 
e oitenta e três atendimentos para cuidar de 
trinta e cinco Pestalozzis e federações?  

Então, dedicar aqui toda a honra, todo o 
nosso reconhecimento ao trabalho de vocês. Eu, 
sempre que procurado, procuro aprender e 
colaborar.  

Partindo para o campo da ação e não só 
da reflexão, deputado presidente, eu quero 

propor aqui uma nota de repúdio ao ministro da 
Educação por sua fala. Eu me recuso a repetir o 
que ele falou. Todo mundo já sabe. Eu me 
recuso a falar, neste microfone, o que ele falou, 
mas que, na Taquigrafia, constem as 
manifestações absurdas dele, em especial em 
relação à temática.  

 
Algumas crianças com deficiência 

são de “impossível convivência” 
 
No mesmo dia, Ribeiro afirmou 
que, quando um aluno com 
deficiência é incluído em salas de 
aula comuns, ele não aprende e 
ainda "atrapalha" a 
aprendizagem dos colegas. 
 
“Nós temos, hoje, 1,3 milhão de 
crianças com deficiência que 
estudam nas escolas públicas. 
Desse total, 12% têm um grau de 
deficiência que é impossível a 
convivência. O que o nosso 
governo fez: em vez de 
simplesmente jogá-los dentro de 
uma sala de aula, pelo 
'inclusivismo', nós estamos 
criando salas especiais para que 
essas crianças possam receber o 
tratamento que merecem e 
precisam", afirmou, em visita ao 
Recife. 
 

Eu queria que esta comissão votasse essa 
nota de repúdio e que ela fosse devidamente 
encaminhada e protocolada, como diz o jurídico, 
protocolizada lá no Ministério da Educação. Nós 
não merecemos isso enquanto sociedade. Eu 
não estou falando de partido. Eu estou falando 
de quem exerce autoridade. Tem que ter 
dignidade de reconhecer que o Brasil é um país 
sério, um país importante, um país de lutadores, 
e nós não vamos aceitar. Então, eu peço essa 
nota de repúdio. 

Quero, para concluir, fazer um pedido ao 
Luiz Carlos: uma ajuda à Pestalozzi de Jacaraípe. 
O senhor conhece as dificuldades, as questões 
administrativas. Eu fui secretário de Estado. É 
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um serviço tão importante. Eu quero me colocar 
à disposição, pedir a ajuda de vocês com a 
Pestalozzi Serra, que fica lá em Jacaraípe, 
reconhecer o trabalho de vocês e fazer uma 
pergunta. Eu fui a um município do interior 
recentemente e visitei um grupo de mães: 
autismo, Polyana. O testemunho dos pais é: 
Para entender o meu filho, eu entrei no mundo 
dele. Eu levei aos melhores psicólogos, gastei 
tudo o que eu podia, vendi patrimônio, casa. 
Aqui nenhuma crítica aos psicólogos. Muito pelo 
contrário. Não é este o meu objetivo. Eu 
consegui melhorar a qualidade de vida dele e a 
nossa vida a partir do momento em que nós 
entramos no mundo dele, na vida dele, no que 
ele vive. Eles criaram uma associação, que tem 
um nome. Vou preservar neste momento. Ele 
pegou a casa dele e transformou a casa na sede 
dessa associação, e estão lá no finalmente para 
registrar a associação e dar aquele espaço que 
vocês conhecem bem. Aí a pergunta é: qual a 
orientação que nós damos? Pisa no acelerador e 
cria a sua associação, a sua identidade? Nós 
sabemos a seriedade, as dificuldades. Ou busca 
o apoio de quem já atua na causa? Aqui nós 
temos uma, duas, além das federações. Porque 
naquele momento ali ficou o prefeito da cidade 
dizendo: Vamos fazer através da Pestalozzi? 
Vamos fazer um convênio? A própria emenda 
que o deputado quer destinar, faça para a 
Pestalozzi. 
 Eu não quero colocar vocês aqui numa 
saia justa. Não é esse objetivo. Mas eu queria 
entender o que dizer neste momento e qual 
orientação passar. Eu sei que encontrei pessoas 
aguerridas, mulheres valentes, homens valentes 
e, ao mesmo tempo, sensíveis. 
 No mais, dizer mais uma vez da alegria 
de participar desta comissão ao lado da Iriny, a 
gente se respeita e se gosta tanto, e do Luciano. 
Porque Parlamento nem sempre vive isso aqui, 
não, gente. Isso é digno de registro. A sessão de 
ontem foi digna de apagar da história dos anais 
desta Casa. Não é por conta de divergência, não. 
É por conta de outras coisas. É uma Casa que 
trabalha muito, bem presidida pelo Erick, mas o 
Parlamento tem trinta pessoas e nem todos têm 
esse equilíbrio. Eu mesmo já fui vítima de 
agressões e Deus me deu resiliência para 

responder com tranquilidade, dignidade, mas 
com posicionamento firme. 
 São essas as minhas contribuições, 
presidente. E mais convencido ainda, todos 
vocês contem comigo, quero ajudar, quero 
participar. Um beijo no coração de vocês e a paz 
de Cristo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Muito obrigado, deputado 
Bruno Lamas. Eu passo a palavra para a 
deputada Iriny. 
 Antes disso, deputada Iriny, antes de V. 
Ex.ª usar a palavra, posso, então, deliberar a 
proposta do deputado Bruno? (Pausa) 
 Então, vamos deliberar a proposta do 
deputado Bruno para que a Comissão de Defesa 
da Cidadania e dos Direitos Humanos 
encaminhe uma nota de repúdio ao Ministério 
da Educação diante das falas do ministro. Todos 
aprovam? 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Apoiado. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Pode votar 

mais de uma vez? 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Então, eu quero pedir à 
supervisão que providencie. Veja com o 
deputado Xambinho e com a deputada Janete, 
que são também componentes da comissão, se 
querem assinar conosco. 

 
O SR. MOISÉS SPADETTI DE RESENDE – 

O pessoal irá providenciar, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Deputada Iriny.  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –   Novamente 

boa tarde a todas, a todos e todes que estão 
aqui conosco, nossos convidados, os meus 
colegas, o presidente, que é autor aqui desta 
audiência, meu colega querido Bruno, quem nos 
acompanha em casa, através das diversas redes 
de comunicação da Assembleia Legislativa. 
 A data, Luiz, é bastante significativa 
mesmo. Como eu não acredito em 
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coincidências, então era para que a gente, de 
fato, pudesse discutir este tema, neste dia.  

Eu, como militante de direitos humanos, 
tenho ao longo da minha vida trabalhado no 
enfrentamento e na superação de todo tipo de 
exclusão, todo tipo de exclusão. A exclusão é 
construída na nossa sociedade e a 
desconstrução é muito difícil. Os dias que nós 
vivemos agora são mais agudos do que dias que 
nós já vivemos, porque tem uma parcela da 
nossa população que saiu definitivamente do 
armário e eu acho que não voltará. São pessoas 
que assumidamente acreditam num nível de 
perfeição da sociedade que não existe. E essa 
perfeição é criada a partir do que é projetado e 
do que é introjetado na cabeça dessas pessoas.  

Portanto, eu não sei que tamanho terá, 
mas eu acho que uma parcela vai ficar aí, e não 
vai ser mais envergonhadamente como era 
antes, assim, meio escondidinho, que se 
posicionava – não se posicionar também é uma 
posição – a respeito de todos os temas das 
desigualdades e das violações de direitos 
humanos que nós vivenciamos no nosso mundo. 

Eu espero, e acho que será uma parcela 
pequena. Então eu, com essa parcela, 
decididamente não quero perder o meu tempo 
e nem a minha energia. Eu gostaria muito de 
gastar nossa energia naquelas pessoas que 
estão abertas a conhecer, que estão abertas a 
vivenciar, que estão abertas a participar. Com 
essas pessoas nós eventos gastar toda a energia 
que a gente possa.  

Portanto, eu queria aqui fazer duas 
proposições, presidente. A primeira delas é que 
esta comissão trabalhe junto ao presidente da 
Casa, para que a gente tenha uma campanha 
permanente nas nossas redes, monitoradas e 
dialogadas com as entidades, para que a gente 
possa, o tempo todo, trabalhar nas duas 
vertentes. 

A primeira. Normalidade é uma coisa que 
não existe, tá certo? Existe a minha 
normalidade, a dele, a dele, a dele. Então, 
portanto, não tem uma. Eu não sei, tem que dar 
uma forma de comunicação a isso para poder 
falar dos diferentes, tá certo?  

E a segunda, é uma campanha 
permanente sobre a inclusão. E aí, desde o 

conceito do que é inclusão, passando por todo o 
processo legislativo e programático, os 
programas que já existem, que são políticas 
públicas instaladas, no sentido do apoiamento à 
sua manutenção. Por que, o que me incomoda - 
não chega a ser um incômodo, chega a ser uma 
preocupação real - é como está sendo fácil 
desconstituir direitos neste país, neste período. 
Assim, foram ceifados, assim, com uma foice, 
assim, como a gente lá na roça conhece, direitos 
seculares. As pessoas acham que nós perdemos 
direitos que conquistamos no Governo do Lula. 
Não. Não. Os Governos do Luiz Inácio foram 
ótimos. Mas não foram esses os direitos que nós 
perdemos. Nós perdemos direitos que foram 
conquistados no início do século passado. 

Então, quando vocês falam nas famílias 
que estão vivendo em situação de precarização, 
essas são as vítimas dos direitos que foram 
ceifados. E, no meio desse problema que atinge 
a todas, uma parcela delas tem a convivência 
com pessoas com deficiência. Então, portanto, o 
problema torna-se um pouco mais grave, um 
pouco mais difícil de ser tratado. 

Então, assim, eu acho que esta Casa 
precisa colocar os seus meios de comunicação à 
disposição de vocês. E acho que isso é 
permanente. A minha proposta é que esta 
comissão proponha que seja permanente, 
política da Casa, não pode ser alterada porque 
mudou o presidente a, b, c ou d. Política da 
Casa, Comissão de Direitos Humanos.  

Aqui tem uma questão de Cidadania, 
primeiro, que eu não entendo. Não é que eu 
não entendo, eu não concordo muito, eu acho 
que deveria ser Direitos Humanos e Cidadania, 
mas que seja um compromisso permanente da 
Casa. E, junto com vocês, ter uma comissão que 
efetivamente discuta com os comunicadores da 
Casa para que tenha efeito, tenha um nível de 
eficiência. Não é só para ocupar espaço na 
grade da mídia nossa, mas que tenha uma 
eficiência.  
 E nós, deputados, e aí eu concluo, nós 
temos a obrigação constitucional de fazer a 
fiscalização. Então, eu acho que não seria 
demais solicitar a vocês um relatório 
circunstanciado, que pudesse nos municiar aqui 
de onde nós devemos priorizar a fiscalização. 
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Fiscalização não é brigar com ninguém, não é 
ser oposição a Governos, é ir lá, ver se está 
funcionando, verificar o problema e ser parceiro 
na solução. Só devemos ter um enfrentamento 
na hipótese de que o Executivo não queira 
cumprir o seu papel, o que não acredito que 
seja o caso do atual Governo.  
 Então, essas eram as minhas 
contribuições. Eu sou procuradora, Luiz, da 
Mulher da Assembleia. Nós já vamos começar 
com essa questão aqui do atendimento 
humanizado e a questão das mães, na educação 
inclusiva das mães, especialmente as mães que 
são monoparentais, nas famílias monoparentais.  
 Muito obrigada!  

 
 O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Obrigado, deputada Iriny! 
Nós podemos discutir a inversão, deputada 
Iriny. Vamos só falar nisso em outra 
oportunidade, mas parece pertinente, sim.  

Fazer parte desta comissão, que tem 
pessoas como Bruno Lamas e Iriny, me dá muita 
alegria e muita segurança. São duas pessoas que 
pautam suas vidas em busca de políticas 
públicas da valorização do ser humano. Então, 
tenho muita honra de estar com vocês na 
comissão, porque realmente tem uma 
importância acima do comum a gente debater 
os temas tão importantes. E, como a deputada 
Iriny acabou de dizer, estamos num momento 
de correr risco de algumas perdas.  

Debatemos aqui, na comissão, há pouco 
tempo, a questão dos fundos. Se você quiser 
achar defeito, vai achar em tudo. Então, quando 
a gente coloca em risco a manutenção dos 
fundos, que são direitos adquiridos ao longo de 
décadas, nós temos que bater muito firme 
quanto a isso. Então, na comissão, nós temos 
feito a nossa parte. Nós fizemos comunicado a 
todas as Comissões de Cidadania do País, para 
que todos possam se pronunciar contra essa 
ideia principal que vem da esfera superior, para 
que a gente possa manter a possibilidade de 
não ter prejuízo, não ter retrocesso.  

Tenho até uma dificuldade de concordar 
com o tema Pessoas com Deficiência. Eu não 
gosto muito desse tema. Fui presidente da Apae 
num período em que a gente dizia pessoas 

especiais. Porque, deficiência eu tenho, e não 
tem quem não tenha. O Bruno tem e qualquer 
um de nós aqui tem alguma deficiência. O 
Ayrton Sena tinha, como melhor piloto do 
mundo; o Zico, como melhor jogador que eu vi 
jogar, tinha as deficiências. Então, todos têm.  

Mas o importante é que a gente saiba 
que somos diferentes – até o Messi tem –, mas 
nós não podemos ser desiguais. É lutar, 
realmente, cada vez mais, pelo avanço.  

Ontem participei do evento da Sedu, 
Governo do Estado, lançando vários projetos 
importantes para o desenvolvimento da 
educação do Estado e falou na educação 
inclusiva, uma proposta pedagógica que 
acredito que teve alguns avanços importantes 
ali, educação especial contemplada nesse 
anúncio. 

Então é importante que vocês... E vejo 
vocês cinco, que representam essas entidades 
importantes, falando aqui; como têm o 
sentimento do pertencimento. Vocês não são 
presidentes por vaidade, mas por vocação, por 
necessidade de ter alguém que tem esse 
sentimento de pertencimento liderando. 

Então quero encerrar, porque passamos 
do tempo. O pessoal fala que o político não 
trabalha, mas ontem não consegui almoçar, e 
nem hoje. E a gente não sente nem fome. Tomei 
tanta água, que tive que dar uma saidinha de 
um minuto aqui. 

Mas a gente agradece. 
Você fez uma pergunta, mas acredito 

que a gente possa ter essa resposta de uma 
forma, talvez até... Porque acho que estamos 
extrapolando mesmo o tempo. Mas vocês têm o 
meu contado, o do Bruno, o da Iriny. Por favor, 
encaminhem essa resposta para nós. A gente vai 
anunciá-la na próxima reunião. Pode ser, Bruno? 

Então, gente, agradeço muito a Deus a 
oportunidade. Vamos em frente, sempre 
lutando por melhores dias e por avanços. 

 

O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Com licença, deputado. A 
Heloísa só quer fazer um comentário rápido, por 
gentileza, da Amaes. 

 

O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 
MACHADO – PV) – Fala, Heloísa. Sábado eu sei 
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que tem algo importante ali para gente 
participar, lá no bairro perto da Rodoviária, no 
Sambão. 

 
A SR.ª HELOÍSA MORAES – Boa tarde! 

Como o tema é pessoa com deficiência, vim aqui 
como pessoa deficiente, pessoa com deficiência 
que sou. Venho reforçar o pedido das entidades 
do terceiro setor: que as políticas públicas sejam 
efetivas, eficazes e que os nossos direitos sejam 
fiscalizados. Porque, para finalizar, inclusão é 
direito de todos. Só isso. 

Obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE – (LUCIANO 

MACHADO – PV) – Agradeço. 
Agradecendo a todos a participação, a 

presença, o carinho e o que contribui com o 
Espírito Santo à frente desses temas e dessas 
políticas, quero encerrar. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, ordinária, dia 14 de setembro, 
às 13h, no plenário Judith Leão Castelo Ribeiro. 

Muito obrigado a todos! 
 

(Encerra-se a reunião às 14:43) 
 

_______________________________________ 

 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 31 DE AGOSTO DE 2021. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 
presença em plenário os 
senhores deputados Adilson 
Espindula, Bruno Lamas, Capitão 
Assumção, Carlos Von, Dary 
Pagung, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hércules, 
Freitas, Iriny Lopes, Janete de Sá, 
Marcelo Santos, Marcos Garcia, 
Renzo Vasconcelos, Sergio 
Majeski e Torino Marques; 

registraram presença virtual os 
senhores deputados Alexandre 
Xambinho, Coronel Alexandre 
Quintino, Dr. Emílio Mameri, Dr. 
Rafael Favatto, Engenheiro José 
Esmeraldo, Erick Musso, Gandini, 
Hudson Leal, Luciano Machado, 
Luiz Durão, Marcos Madureira, 
Pr. Marcos Mansur, Raquel 
Lessa, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Há quorum para abertura da 
sessão de acordo com o painel eletrônico, onde 
temos as presenças dos ilustres parlamentares, 
tanto na sessão presencial quanto na virtual.  
 Solicito ao meu assessor Marcos que me 
dê aqui o rito da sessão. Ele que neste momento 
está fazendo a leitura, revisando, inclusive esse 
rito. Marquinhos é muito atencioso. Muito 
obrigado.  
 Havendo número legal, declaro aberta 
esta sessão. 

Invocando a proteção de Deus, convido 
ele, o Delegado Danilo Bahiense, que já passou 
da casa dos trinta mil bandidos que botou na 
cadeia, para proferir a leitura de um versículo da 
Bíblia.  
 Sendo assim, solicito a todos, homens e 
mulheres, que se coloquem em posição de 
respeito.  
 
  (O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere João, 01:1-3) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, Danilo.  
 Certa feita, Danilo Bahiense, ainda 
delegado de polícia na ativa, preocupado com 
um cidadão, que transitava por uma avenida, 
tossindo, ele perguntou: O senhor fuma? E o 
rapaz respondeu: Não, mas se o senhor quiser, 
eu volto a fumar. Era esse o respeito que tinham 
com o Delegado Danilo Bahiense.  
 Antes, porém, de pela ordem, eu quero 
dispensar a leitura da ata da sessão anterior, 
declarando a mesma aprovada conforme 
disponibilizada no site da Assembleia.  
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 Ouço agora o nosso deputado Adilson 
Espindula.  
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Cumprimentando o nosso querido vice-
presidente, que ora preside esta sessão, 
deputado Marcelo Santos, cumprimento todos 
os parlamentares aqui presentes.  
 Quero apenas, senhor presidente, fazer 
um registro. Agradecer a visita da minha amiga 
Laura Schroeder Tesch, lá da comunidade de 
Melgaço, no município de Domingos Martins. É 
a primeira vez que a Laura está visitando a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo. Ela tem um trabalho social muito grande 
na comunidade de Melgaço.  
 Quero desejar para a senhora, Laura, e 
para todos os seus familiares, que Deus possa 
lhe abençoar e abençoar todos os seus 
familiares ricamente. Muito obrigado de 
coração, em nome de todos os deputados que 
compõe este Poder Legislativo Estadual, pela 
sua presença e visita no dia de hoje. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Adilson, por registrar e nos dar a oportunidade 
de termos aqui conosco nesta tarde a dona 
Laura, que faz um trabalho bacana, repercutido 
por V. Ex.ª, e também conhecido por todos, esse 
trabalho. Que ela continue a exercer esse bem 
maior que é ajudar as pessoas, como ela faz ao 
longo de sua vida. Parabéns! Está registrado em 
nome do Poder Legislativo, que abraça a 
senhora.  

Passamos, então, à primeira fase do 
Expediente, neste caso para simples despacho.  

Desculpa, eu ouço as senhoras e 
senhores deputados caso algum parlamentar 
queira fazer registro de um minuto de silêncio. 
(Pausa) 

Não havendo, primeira parte do 
Expediente, para simples despacho.  

 

1. Mensagem n.º 195/2021, encaminha 
o Projeto de Lei Complementar n.º 21/2021, 
que "reorganiza a Estrutura Organizacional 
Básica da Fundação de Amparo à Pesquisa e 
Inovação do Espírito Santo – FAPES e dá outras 
providências". 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117327&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/117327-
202108201750561169-assinado.pdf#P117327 

 

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

 
2. Mensagem n.º 219/2021, encaminha 

o Projeto de Lei n.º 456/2021, que "Abre o 
Crédito Especial no valor de R$ 100.000,00 
(Cem mil reais), em favor da Secretaria de 
Estado de Meio Ambiente e Recursos Hídricos". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117790&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/117790-
202108231942051847-assinado.pdf#P117790 

 

À Comissão de Finanças.  

 
3. Projeto de Lei n.º 464/2021, do 

deputado Marcelo Santos, que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia do 
Aniversário do município de Ibatiba, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 07 do mês de 
novembro, incluindo-o no Calendário Oficial do 
Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118868&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/118868-
202108301027532172-assinado.pdf#P118868 

 

À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  
Solicito, inclusive, ao Marcos que 
encaminhe urgentemente a essa referida 
comissão. 

 

4. Projeto de Lei n.º 466/2021, do 
deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
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item ao Anexo II da Lei n.º 10.973, de 15 de 
janeiro de 2019, instituindo o Dezembro 
Transparente, dedicado à promoção de ações 
que visem à implantação de uma cultura de 
transparência, de prevenção e de combate à 
corrupção durante todo o ano. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119017&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/119017-
202108301512291460-assinado.pdf#P119017 

 

À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  

 
 5. Projeto de Lei n.º 467/2021, do 
deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao Anexo II da Lei n.º 10.973, de 15 de 
janeiro de 2019, instituindo o “Dia Estadual do 
Congo”, a ser lembrado no dia 26 de dezembro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119161&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/119161-
202108310835355624-assinado.pdf#P119161 

 

 À Comissão de Justiça, também na forma 
do art. 276 do Regimento Interno. 
 

 6. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
44/2021, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
santense a senhora Fernanda Helena 
Guimarães Costa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119106&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/119106-
202108302006304824-assinado.pdf#P119106 
 
 Às Comissões de Justiça e Cidadania, na 
forma do art. 276 do Regimento Interno. 
 

 7. Parecer n.º 360/2021, da Comissão de 
Justiça, pela manutenção do veto parcial, do 

Projeto de Lei n.º 163/2021, oriundo da 
Mensagem Governamental n.º 48/2021, do 
governador do Estado, encaminhando que 
dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e 
execução da Lei Orçamentária para o exercício 
de 2022 e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=113726&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/MV322021/865191-
202108111120369540-assinado.pdf#TRA865191 
 
 Inclua-se na Ordem do Dia para a 
próxima sessão. 
  
 8. Requerimento de Informação n.º 
992/2021, do deputado Carlos Von ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Emenda Parlamentar à Lei 
Orçamentária Anual, sendo partes a Secretaria 
de Estado da Saúde e a Associação Evangélica 
Beneficente Espírito Santense. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118850&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118850-
202108301009412772-assinado.pdf#P118850 

 
 Oficie-se.  
 Do item 9 ao item 25, trata-se de 
requerimentos de informação de autoria do 
deputado Capitão Assumção.  
 

9. Requerimento de Informação n.º 
993/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre o processo de n.º 2021-
HV43H. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118997&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118997-
202108301427136399-assinado.pdf#P118997 

 
10. Requerimento de Informação n.º 

994/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
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secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre o contrato n.º 0093/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118994&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118994-
202108301425167178-assinado.pdf#P118994 
 

11. Requerimento de Informação n.º 
995/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre o contrato n.º 0094/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118993&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118993-
202108301424405927-assinado.pdf#P118993  

 

12. Requerimento de Informação n.º 
996/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre o contrato n.º 0091/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118992&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118992-
202108301423007488-assinado.pdf#P118992 
 

13. Requerimento de Informação n.º 
997/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Gestão e recursos 
Humanos, solicitando informações sobre a 
PORTARIA N.º 071-R. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118991&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118991-
202108301422202018-assinado.pdf#P118991 
 

14. Requerimento de Informação n.º 
998/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando informações sobre o 
processo de n.º 2021-K2DNW. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118988&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118988-
202108301417013417-assinado.pdf#P118988 
 

15. Requerimento de Informação n.º 
999/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Agricultura, solicitando 
informações sobre o Aviso de Licitação 
0090/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118986&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118986-
202108301416407479-assinado.pdf#P118986 
 

16. Requerimento de Informação n.º 
1000/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Agricultura, solicitando 
informações sobre o processo de n.º 88741141. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118985&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118985-
202108301415350135-assinado.pdf#P118985 
 

17. Requerimento de Informação n.º 
1001/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Agricultura, solicitando 
informações sobre o Aviso de Licitação 
0089/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118984&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118984-
202108301416093416-assinado.pdf#P118984 
 

18. Requerimento de Informação n.º 
1002/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
690/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118983&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118983-
202108301415074352-assinado.pdf#P118983   
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19. Requerimento de Informação n.º 
1003/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2427/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118981&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118981-
202108301414216538-assinado.pdf#P118981 
 

20. Requerimento de Informação n.º 
1004/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, 
solicitando informações sobre o contrato n.º 
007/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118980&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118980-
202108301413504975-assinado.pdf#P118980 
 

21. Requerimento de Informação n.º 
1005/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2445/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118979&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118979-
202108301413323569-assinado.pdf#P118979 
 

22. Requerimento de Informação n.º 
1006/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2449/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118976&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118976-
202108301412061068-assinado.pdf#P118976 

 

23. Requerimento de Informação n.º 
1007/2021, do deputado Capitão Assumção ao 

secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2444/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118974&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118974-
202108301411156065-assinado.pdf#P118974  
 

24. Requerimento de Informação n.º 
1008/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações sobre a Ordem de Fornecimento 
2442/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118973&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118973-
202108301410344502-assinado.pdf#P118973 
 

25. Requerimento de Informação n.º 
1009/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Segurança Pública, 
solicitando informações sobre a elevação nos 
índices de violência em nosso Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118953&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/118953-
202108301332231170-assinado.pdf#P118953 
 

 Oficiem-se. 
 Segunda parte do Expediente, sujeito a 
deliberação. 
 

 26. Requerimento de Urgência n.º 
164/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, para o Projeto de Lei n.º 391/2021, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
178/2021, que “institui o Programa Capixaba 
de Fomento à Implementação de Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental em Tempo 
Integral e dá outras providências”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=114564&arquivo=Arqui
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vo/Documents/RU/114564-
202108101626244734-assinado.pdf#P114564  

 
 Coloco a matéria em discussão.  
 Nesse caso eu ouço o líder do Governo 
para encaminhar a votação. E ouço também o 
líder da oposição caso queira se manifestar.  
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 
presidente, deputado Marcelo Santos. Gostaria 
de orientar e pedir atenção a todos os 
deputados e deputadas para que nós possamos 
votar os Requerimentos de Urgência n.º 164, 
181, também o 195 e 196. Todos pedidos de 
urgência, de nossa autoria, de mensagem do 
Governo do Estado que é de suma importância 
para a população capixaba. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a negativa do líder da 
oposição e da liderança dos independentes, 
coloco a matéria em votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovado. 
Pois não. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 

gostaria de justificar o voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª, como lord, tem direito 
de justificar o voto. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

obrigado. Presidente, esse projeto que o 
deputado Dary Pagung está pedindo urgência, 
vindo do Governo, eu não vejo problema 
nenhum que o Estado repasse verba aos 
municípios. De tempos em tempos nós criamos 
na educação, como em outros setores, algo que 
vira uma panaceia, como se fôssemos resolver o 
problema com aquela solução mágica. 

Nos últimos tempos é o chamado ensino 
integral. Quem estuda educação, e eu falo com 
propriedade, pelo tempo de sala de aula, por ser 
mestre em educação, por ser um pesquisador 
da área, por conhecer bem o arcabouço legal 

que rege a educação brasileira, que não é o 
ensino integral ou o ensino regular de meio 
turno que faz a educação ser boa ou ruim. É 
uma miríade de fatores que resultam na 
educação de qualidade.  

Prova disso é que, se você observa, por 
exemplo, as melhores escolas particulares, 
historicamente, sempre funcionaram em meio 
período. A maioria delas não são escolas de 
tempo integral. Nesse projeto que o Governo 
repassará, então, ao longo de cinco anos 
oitocentos e dez milhões para os municípios que 
aderirem à modalidade ensino integral.  

Nada contra, porque, para as pessoas 
entenderem claramente o que eu estou falando, 
municípios, estados e a União trabalham em 
regime de parceria. Por exemplo, se o 
município, ele não tem condição de bancar a 
sua educação naquilo que é obrigação, que seria 
o Ensino Fundamental I e II, estados e União 
têm que socorrê-lo de tal forma que ele tenha o 
mínimo de investimento para isso. Isso que o 
Governo do Estado está fazendo não é uma 
obrigação do Estado. E eu fico me perguntando, 
deputado Marcelo Santos, que nós, na rede 
estadual, que é uma obrigação do Estado, temos 
uma quantidade imensa de problemas.  
 Recentemente eu fiz indicações para a 
quadra de esportes. Tem, pelo menos, noventa 
escolas da rede estadual, das quatrocentas e 
trinta, quatrocentos e cinquenta escolas que 
nós temos, que não têm quadra de esporte. Das 
duzentos e noventa escolas que eu visitei, mais 
de setenta por cento não têm auditório e não 
têm laboratório de Química e Física.  
 Então, o Estado, primeiro, eu acho que 
ele deveria responder as questões fundamentais 
da rede estadual, porque isso é fundamental e 
todos esses problemas nós conhecemos bem. 
Ontem repercutimos aqui a questão do número 
de profissionais DTs que tem a rede estadual. 
 É até de certa forma estranho que o 
Estado irá repassar, a partir do momento que se 
fizer o acordo entre Estado e Município, três mil 
por aluno por tempo de três anos, que também 
para o Município é uma faca de dois gumes. 
Porque, para o prefeito que está agora assumir 
uma escola de tempo integral com esse repasse, 
que vai valer apenas por três anos, terminados 
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três anos, só Deus sabe se os Municípios 
conseguirão manter isso. 
 É uma reflexão que eu faço, deputado 
Marcelo Santos, que seria fundamental que o 
Estado justificasse mais claramente isso, uma 
vez que ensino integral não é a necessidade. 
Mas as pessoas dizem: Olha, mas está previsto 
no Plano Nacional, no Plano Estadual, nos 
Planos Municipais. Como estão previstas as 
outras dezenove metas. A maioria delas, muito 
mais importante do que essa para conquistar a 
qualidade de educação para todos e de forma 
igualitária. 
 Obrigado, deputado Marcelo! 

 
 O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Nós que agradecemos... 

 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Marcelo! 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – ...esse debate que V. Ex.ª faz, 
com riqueza de informação, até porque é da 
área. 
 Com a palavra o deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu penso que 

esse será um debate extraordinário, que 
enriquece esta Casa, que enriquece a proposta 
do Governo do Estado. É óbvio que eu acredito 
que o céu a gente só vai ver em outra dimensão 
da vida. Só que para alcançar o céu, vai ter que, 
primeiro, morrer.  

Definitivamente, a melhor qualidade que 
a gente alcançar aqui, em qualquer quesito, aqui 
definitivamente não será o céu; dificuldade a 
gente terá sempre. Agora, o que me encanta, 
neste momento que a gente vive, é a busca de 
fazer com que o Estado alcance dígitos bem 
avaliados em todos os quesitos, em todas as 
faixas etárias. Porque é óbvio que a escola que o 
Governo faz gestão, necessariamente é a escola 
de ensino médio, necessariamente é a escola de 
ensino médio. 

E a gente sabe a penúria, o pires na mão 
que os municípios passam, as dificuldades. Isso 
é para todos os municípios? Definitivamente 

não é para todos os municípios; é para os 
municípios que tiverem capacidade de aderirem 
a essa situação.  

E tem municípios que já fazem esforço 
enorme para fazer o tempo integral, que é um 
dos quesitos que a gente precisa alcançar e aí o 
Estado oportuniza o município que já faz, ou o 
município que quer fazer e que não tem 
capacidade financeira de fazer, que o município 
possa fazer, porque é responsabilidade dos 
municípios o Ensino Básico, a Pré-Escola, o 
Fundamental I até o quinto ano, o Fundamental 
II, então isso é obrigatoriedade dos municípios 
e, às vezes, os municípios têm dificuldade de 
fazer. 

Então, o Estado coloca à disposição dos 
municípios a oportunidade, nesse tempo em 
que nós ficamos quase dois anos com aluno fora 
da sala de aula. É óbvio que o ensino público é o 
ensino que tem a maior dificuldade de se 
implementar a tecnologia em que oportuniza os 
alunos a aprenderem de casa.  

Nós precisamos recuperar esses 
meninos. Onde estavam esses meninos durante 
a pandemia, se não estavam na sala de aula? 
Principalmente esses da escola pública. Os pais 
trabalhando...  

Não vai ser com um ano ou dois que a 
gente vai recuperar o que foi perdido na educação 
e é óbvio que tem que se imaginar que muitos 
desses meninos migraram para a violência. Essa 
ausência da sala de aula, quanto tempo? Vai 
demorar uma década para trazer esses alunos? 
 Então, quanto mais ofertas a gente tiver 
que tornem toda escola atrativa de Ensino 
Fundamental, de Ensino Médio atrativa, nós 
vamos recuperar mais rápido esses meninos.  

Não é à toa que o estado do Espírito Santo 
tem o melhor Ensino Médio do Brasil. É óbvio que 
não é aquela coqueluche toda, mas dentre os 
estados brasileiros, nós somos os melhores, 
porque tem feito um bom trabalho na educação 
de Ensino Médio e assim nós queremos 
oportunizar para os meninos do Ensino 
Fundamental. 

Tenho dito, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Vigésimo sétimo item da pauta, 
Requerimento de Urgência n.º 181/2021. 
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27. Requerimento de Urgência n.º 
181/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, para o Projeto de Lei Complementar 
n.º 19/2021, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 168/2021, que “Institui o 
Estatuto Estadual da Microempresa, da 
Empresa de Pequeno Porte e do 
Microempreendedor Individual, e dá outras 
providências". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116333&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/116333-
202108171507562646-assinado.pdf#P116333  

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Neste caso, aprovado. 
 
28. Requerimento de Urgência n.º 

195/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, para o Projeto de Lei n.º 456/2021, 
oriundo da Mensagem Governamental n.º 
219/2021, que “abre o crédito especial no valor 
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), em favor da 
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos.”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118701&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/118701-
202108270908104829-assinado.pdf#P118701 
 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. 

 
29. Requerimento de Urgência n.º 

196/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 

Governo, para o Projeto de Lei Complementar 
n.º 21/2021, oriundo da Mensagem 
Governamental n.º 195/2021, que "reorganiza 
a Estrutura Organizacional Básica da Fundação 
de Amparo à Pesquisa e Inovação do Espírito 
Santo – FAPES e dá outras providências". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118699&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/118699-
202108270906275921-assinado.pdf#P118699  
 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovado. 
 

30. Requerimento de Urgência n.º 
198/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense e outras ao Projeto de Lei n.º 
439/2021, de sua autoria, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de colocação de placa 
informativa com informação acerca das cores 
de bengalas utilizadas por pessoas com 
deficiência visual nos estabelecimentos 
comerciais do estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118904&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/118904-
202108301130332568-
assinado(31598)(31597).pdf#P118904   
 

Coloco a matéria em discussão.  (Pausa) 
Com a palavra o autor, Delegado Danilo 

Bahiense, para discutir e encaminhar a votação 
também. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, o nosso Projeto de 
Lei n.º 198, dispõe sobre a obrigatoriedade de 
colocação de placas informativas com relação as 
cores das bengalas dos deficientes visuais. 

Muito importante esse projeto, porque 
grande parte da população, senão a maioria, 
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não sabe o que quer dizer ou o que indica as 
cores das bengalas. O deficiente visual que usa 
uma bengala de cor branca, indica que essa 
pessoa é cega, é portadora de cegueira; o 
deficiente visual que usa a bengala de cor verde, 
indica que essa pessoa tem baixa visão, ela 
enxerga alguma coisinha e tem baixa visão; mas 
o deficiente visual que usa bengala branca com 
cores também vermelhas, esse cidadão além de 
ser cego, ainda é deficiente auditivo. 

Então, é um projeto muito importante. 
Eu peço aos nossos pares que votem pela 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Encaminhamento do autor, que 
eu quero parabenizar e dizer que a Mesa abraça 
esse projeto importante. Digo isso, inclusive, 
enquanto presidente desta sessão, eu 
desconhecia de tal. 

Neste momento, terminada a discussão, 
coloco a matéria em votação, o requerimento. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado. Mais uma vez, parabéns ao 
autor. 

 

31. Requerimento de Urgência n.º 
199/2021, do deputado Dr. Emílio Mameri, 
líder do PSDB, ao Projeto de Lei n.º 361/2021, 
de sua autoria, que institui a Política Estadual 
para a População Migrante, dispõe sobre seus 
objetivos, princípios, diretrizes e ações 
prioritárias no estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118584&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/118584-
202108261521273708-
assinado(30511)(30510).pdf#P118584   

 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovado. 

Do item n.º 32 ao n.º 157, trata-se de 
indicações dos senhores e senhoras deputadas.  
 

32. Indicação n.º 3724/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Linhares, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116852&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116852-
202108191320487621-
assinado(25962)(25961)(25963).pdf#P116852 
 

33. Indicação n.º 3725/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Laranja da Terra, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116851&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116851-
202108191318542618-
assinado(25957)(25956)(25958).pdf#P116851  

 
34. Indicação n.º 3726/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de João Neiva, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116850&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116850-
202108191316499178-
assinado(25952)(25951)(25953).pdf#P116850 

 
35. Indicação nº 3727/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jerônimo Manteiro, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116848&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116848-
202108191314148862-
assinado(25947)(25946)(25948).pdf#P116848 
 

36. Indicação n.º 3728/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jaguaré, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116847&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116847-
202108191311378859-
assinado(25942)(25943).pdf#P116847 
 

37. Indicação n.º 3729/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Iúna, para instituir piso 
salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116846&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116846-
202108191309203543-
assinado(25938)(25937)(25939).pdf#P116846  

 

38. Indicação n.º 3730/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itarana, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116845&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116845-
202108191305520726-
assinado(25933)(25932)(25934).pdf#P116845 

 

39. Indicação n.º 3731/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itapemirim, para instituir 
piso salarial estadual digno. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116843&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116843-
202108191303282598-
assinado(25928)(25927)(25929).pdf#P116843 
 

40. Indicação n.º 3732/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itaguaçu, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116842&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116842-
202108191301254314-
assinado(25923)(25922)(25924).pdf#P116842 
 

41. Indicação n.º 3734/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Iconha, para instituir piso 
salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116840&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116840-
202108191256293526-
assinado(25913)(25912)(25914).pdf#P116840 

 
42. Indicação n.º 3735/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ibitirama, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116838&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116838-
202108191250320080-
assinado(25908)(25907)(25909).pdf#P116838  

 
43. Indicação n.º 3736/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116848&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116848-202108191314148862-assinado(25947)(25946)(25948).pdf#P116848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116848&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116848-202108191314148862-assinado(25947)(25946)(25948).pdf#P116848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116848&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116848-202108191314148862-assinado(25947)(25946)(25948).pdf#P116848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116848&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116848-202108191314148862-assinado(25947)(25946)(25948).pdf#P116848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116848&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116848-202108191314148862-assinado(25947)(25946)(25948).pdf#P116848
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116847&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116847-202108191311378859-assinado(25942)(25943).pdf#P116847
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116847&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116847-202108191311378859-assinado(25942)(25943).pdf#P116847
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116847&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116847-202108191311378859-assinado(25942)(25943).pdf#P116847
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116847&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116847-202108191311378859-assinado(25942)(25943).pdf#P116847
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116847&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116847-202108191311378859-assinado(25942)(25943).pdf#P116847
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116846&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116846-202108191309203543-assinado(25938)(25937)(25939).pdf#P116846
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116846&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116846-202108191309203543-assinado(25938)(25937)(25939).pdf#P116846
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116846&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116846-202108191309203543-assinado(25938)(25937)(25939).pdf#P116846
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116846&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116846-202108191309203543-assinado(25938)(25937)(25939).pdf#P116846
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116846&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116846-202108191309203543-assinado(25938)(25937)(25939).pdf#P116846
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116845&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116845-202108191305520726-assinado(25933)(25932)(25934).pdf#P116845
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116845&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116845-202108191305520726-assinado(25933)(25932)(25934).pdf#P116845
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116845&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116845-202108191305520726-assinado(25933)(25932)(25934).pdf#P116845
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116845&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116845-202108191305520726-assinado(25933)(25932)(25934).pdf#P116845
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116845&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116845-202108191305520726-assinado(25933)(25932)(25934).pdf#P116845
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116843&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116843-202108191303282598-assinado(25928)(25927)(25929).pdf#P116843
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116843&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116843-202108191303282598-assinado(25928)(25927)(25929).pdf#P116843
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116843&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116843-202108191303282598-assinado(25928)(25927)(25929).pdf#P116843
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116843&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116843-202108191303282598-assinado(25928)(25927)(25929).pdf#P116843
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116843&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116843-202108191303282598-assinado(25928)(25927)(25929).pdf#P116843
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116842&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116842-202108191301254314-assinado(25923)(25922)(25924).pdf#P116842
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116842&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116842-202108191301254314-assinado(25923)(25922)(25924).pdf#P116842
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116842&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116842-202108191301254314-assinado(25923)(25922)(25924).pdf#P116842
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116842&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116842-202108191301254314-assinado(25923)(25922)(25924).pdf#P116842
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116842&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116842-202108191301254314-assinado(25923)(25922)(25924).pdf#P116842
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116840&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116840-202108191256293526-assinado(25913)(25912)(25914).pdf#P116840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116840&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116840-202108191256293526-assinado(25913)(25912)(25914).pdf#P116840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116840&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116840-202108191256293526-assinado(25913)(25912)(25914).pdf#P116840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116840&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116840-202108191256293526-assinado(25913)(25912)(25914).pdf#P116840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116840&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116840-202108191256293526-assinado(25913)(25912)(25914).pdf#P116840
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116838&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116838-202108191250320080-assinado(25908)(25907)(25909).pdf#P116838
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116838&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116838-202108191250320080-assinado(25908)(25907)(25909).pdf#P116838
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116838&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116838-202108191250320080-assinado(25908)(25907)(25909).pdf#P116838
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116838&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116838-202108191250320080-assinado(25908)(25907)(25909).pdf#P116838
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116838&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116838-202108191250320080-assinado(25908)(25907)(25909).pdf#P116838
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ibiraçu, para instituir piso 
salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116837&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116837-
202108191248199765-
assinado(25902)(25903)(25904).pdf#P116837 

 
44. Indicação n.º 3737/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ibatiba, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116836&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116836-
202108191246294450-
assinado(25898)(25897).pdf#P116836 

 
45. Indicação n.º 3738/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Guarapari, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116834&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116834-
202108191244178197-
assinado(25893)(25892)(25894).pdf#P116834 

 
46. Indicação n.º 3739/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Guaçuí, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116833&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116833-
202108191242097887-
assinado(25888)(25887)(25889).pdf#P116833 

47. Indicação n.º 3740/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Governador Lindenberg, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116832&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116832-
202108191240054910-
assinado(25883)(25882)(25884).pdf#P116832 

 
48. Indicação n.º 3741/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Fundão, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116831&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116831-
202108191238518346-
assinado(25878)(25877)(25879).pdf#P116831 

 
49. Indicação n.º 3742/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ecoporanga, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116830&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116830-
202108191234481309-
assinado(25873)(25872)(25874).pdf#P116830 

 
50. Indicação n.º 3743/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Dores do Rio Preto, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116829&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116829-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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202108191232288494-
assinado(25868)(25867)(25869).pdf#P116829 

 
51. Indicação n.º 3744/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Mimoso do 
sul, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116828&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116828-
202108191231170992-
assinado(25863)(25862)(25864).pdf#P116828 
 

52. Indicação n.º 3745/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Domingos Martins, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116827&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116827-
202108191230134272-
assinado(25858)(25857)(25859).pdf#P116827 
 

53. Indicação n.º 3746/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Marilândia, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116826&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116826-
202108191229341458-
assinado(25853)(25852)(25854).pdf#P116826 

 

54. Indicação n.º 3747/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Divino São Lourenço, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116825&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116825-
202108191228123019-
assinado(25848)(25847)(25849).pdf#P116825 
 

55. Indicação n.º 3748/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Marechal 
Floriano, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116824&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116824-
202108191227575051-
assinado(25843)(25842)(25844).pdf#P116824 
 

56. Indicação n.º 3749/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Conceição do Castelo, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116822&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116822-
202108191226159891-
assinado(25834)(25832)(25833).pdf#P116822 

 

57. Indicação n.º 3750/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Marataízes, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116822&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116822-
202108191226159891-
assinado(25834)(25832)(25833).pdf#P116822  
 

58. Indicação n.º 3751/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Mantenópolis, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116821&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116821-
202108191224115358-
assinado(25828)(25827)(25829).pdf#P116821 
  

59. Indicação n.º 3752/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Conceição da Barra, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116820&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116820-
202108191223544107-
assinado(25823)(25822)(25824).pdf#P116820 
 

60. Indicação n.º 3753/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Colatina, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116819&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116819-
202108191221244572-
assinado(25818)(25817)(25819).pdf#P116819 

 

61. Indicação n.º 3754/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Linhares, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116818&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116818-
202108191221062541-
assinado(25813)(25812)(25814).pdf#P116818 
 

62. Indicação n.º 3756/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Laranja da 
Terra, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116816&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116816-
202108191219164726-
assinado(25803)(25802)(25804).pdf#P116816 

 
63. Indicação n.º 3757/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de João Neiva, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116815&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116815-
202108191217272848-
assinado(25798)(25797)(25799).pdf#P116815 

 
64. Indicação n.º 3758/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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prefeito municipal de Cariacica, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116814&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116814-
202108191216445660-
assinado(25793)(25792)(25794).pdf#P116814 

 
65. Indicação n.º 3759/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 
Monteiro, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116813&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116813-
202108191215065658-
assinado(25788)(25787)(25789).pdf#P116813 

 
66. Indicação n.º 3760/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116812&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116812-
202108191214090500-
assinado(25785)(25782)(25783).pdf#P116812 

 
67. Indicação n.º 3761/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116811&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116811-
202108191213050499-
assinado(25778)(25777)(25779).pdf#P116811 

 
68. Indicação n.º 3762/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Brejetuba, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116810&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116810-
202108191211256122-
assinado(25773)(25772)(25774).pdf#P116810 
 

69. Indicação n.º 3763/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Bom Jesus do Norte, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116809&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116809-
202108191153393441-
assinado(25768)(25767)(25769).pdf#P116809 
 

70. Indicação n.º 3764/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Boa Esperança, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116807&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116807-
202108191150507500-
assinado(25763)(25762)(25764).pdf#P116807 

 

71. Indicação n.º 3765/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Barra de São Francisco, 
para instituir piso salarial estadual digno. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116806&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116806-
202108191146034684-
assinado(25758)(25757)(25759).pdf#P116806 

 
72. Indicação n.º 3766/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Baixo Guandu, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116805&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116805-
202108191143360147-
assinado(25753)(25752)(25754).pdf#P116805 

 
73. Indicação n.º 3767/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Iúna, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116804&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116804-
202108191142349365-
assinado(25748)(25747)(25749).pdf#P116804 

 
74. Indicação n.º 3768/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Atílio Vivacqua, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116803&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116803-
202108191140152329-
assinado(25743)(25742)(25744).pdf#P116803 

75. Indicação n.º 3769/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Itarana, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116802&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116802-
202108191140478737-
assinado(25738)(25737)(25739).pdf#P116802 

 

76. Indicação n.º 3771/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Aracruz, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116799&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116799-
202108191137428108-
assinado(25723)(25722)(25724).pdf#P116799 
 

77. Indicação n.º 3772/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Irupi, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116798&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116798-
202108191135273261-
assinado(25718)(25717)(25719).pdf#P116798 
 

78. Indicação n.º 3773/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Apiacá, para instituir piso 
salarial estadual digno. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116797&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116797-
202108191132548257-
assinado(25713)(25712)(25714).pdf#P116797 
 

79. Indicação n.º 3774/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Iconha, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116796&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116796-
202108191133350133-
assinado(25708)(25707)(25709).pdf#P116796 
 

80. Indicação n.º 3775/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116795&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116795-
202108191131479193-
assinado(25703)(25702)(25704).pdf#P116795 

 

81. Indicação n.º 3776/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Anchieta, para instituir 
piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116793&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116793-

202108191130563567-
assinado(25698)(25697)(25699).pdf#P116793 
 

82. Indicação n.º 3777/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116792&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116792-
202108191130011222-
assinado(25693)(25692)(25694).pdf#P116792 
 

83. Indicação n.º 3778/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Alto Rio Novo, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116791&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116791-
202108191125456060-
assinado(25688)(25687)(25689).pdf#P116791 

 

84. Indicação n.º 3779/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116790&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116790-
202108191127049812-
assinado(25683)(25682)(25684).pdf#P116790 
 

85. Indicação n.º 3780/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Guarapari, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116789&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116789-
202108191125052309-
assinado(25678)(25677)(25679).pdf#P116789 
 

86. Indicação n.º 3781/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116788&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116788-
202108191123245432-
assinado(25673)(25672)(25674).pdf#P116788 

 
87. Indicação n.º 3782/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Governador Lindenberg, para disponibilizar 
uma equipe técnica psicossocial e equipe 
técnica de interpretação de libra e braille em 
todos os serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116787&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116787-
202108191121210898-
assinado(25668)(25667)(25669).pdf#P116787 

 
88. Indicação n.º 3783/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

presidente da Câmara Municipal de Fundão, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116785&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116785-
202108191119379646-
assinado(25663)(25662)(25664).pdf#P116785 
 

89. Indicação n.º 3784/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Ecoporanga, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116784&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116784-
202108191117503706-
assinado(25658)(25657)(25659).pdf#P116784 

 
90. Indicação n.º 3785/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Dores do 
Rio Preto, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116783&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116783-
202108191116020110-
assinado(25653)(25652)(25654).pdf#P116783 

 
91. Indicação n.º 3786/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Domingos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116785&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116785-202108191119379646-assinado(25663)(25662)(25664).pdf#P116785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116785&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116785-202108191119379646-assinado(25663)(25662)(25664).pdf#P116785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116785&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116785-202108191119379646-assinado(25663)(25662)(25664).pdf#P116785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116785&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116785-202108191119379646-assinado(25663)(25662)(25664).pdf#P116785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116785&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116785-202108191119379646-assinado(25663)(25662)(25664).pdf#P116785
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116784&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116784-202108191117503706-assinado(25658)(25657)(25659).pdf#P116784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116784&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116784-202108191117503706-assinado(25658)(25657)(25659).pdf#P116784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116784&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116784-202108191117503706-assinado(25658)(25657)(25659).pdf#P116784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116784&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116784-202108191117503706-assinado(25658)(25657)(25659).pdf#P116784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116784&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116784-202108191117503706-assinado(25658)(25657)(25659).pdf#P116784
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116783&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116783-202108191116020110-assinado(25653)(25652)(25654).pdf#P116783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116783&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116783-202108191116020110-assinado(25653)(25652)(25654).pdf#P116783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116783&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116783-202108191116020110-assinado(25653)(25652)(25654).pdf#P116783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116783&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116783-202108191116020110-assinado(25653)(25652)(25654).pdf#P116783
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116783&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116783-202108191116020110-assinado(25653)(25652)(25654).pdf#P116783


96 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 

Martins, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116781&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116781-
202108191113578388-
assinado(25646)(25647)(25648).pdf#P116781 
 

92. Indicação n.º 3787/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Divino São 
Lourenço, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116780&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116780-
202108191111515573-
assinado(25641)(25642)(25643).pdf#P116780 
 

93. Indicação n.º 3788/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116779&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116779-
202108191110024320-
assinado(25636)(25637)(25638).pdf#P116779 
 

94. Indicação n.º 3789/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Marilândia, 
para humanização dos espaços físicos das 
sedes dos conselhos tutelares. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116777&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116777-
202108191100449308-
assinado(25632)(25633)(25630).pdf#P116777 

 
95. Indicação n.º 3790/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
da Barra, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116775&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116775-
202108190956410784-
assinado(25626)(25627)(25628).pdf#P116775 
 

96. Indicação n.º 3791/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Colatina, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116774&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116774-
202108190954531250-
assinado(25621)(25622)(25623).pdf#P116774 

 

97. Indicação n.º 3792/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Castelo, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116773&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116773-
202108190952486404-
assinado(25616)(25617)(25618).pdf#P116773 
 

98. Indicação n.º 3793/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Cariacica, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116772&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116772-
202108190951103745-
assinado(25611)(25612)(25613).pdf#P116772 
 

99. Indicação n.º 3794/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116771&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116771-
202108190949271868-
assinado(25606)(25607)(25608).pdf#P116771 

 

100. Indicação n.º 3795/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116768&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/116768-
202108190947525929-
assinado(25601)(25602)(25603).pdf#P116768 

 
101. Indicação n.º 3796/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 
do Norte, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116767&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116767-
202108190945257800-
assinado(25596)(25597)(25598).pdf#P116767 
 

102. Indicação n.º 3797/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Boa 
Esperança, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116766&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116766-
202108190943094828-
assinado(25591)(25592)(25593).pdf#P116766 

 
103. Indicação n.º 3799/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marilândia, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos 
conselhos tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116765&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116765-
202108190942359047-
assinado(25587)(25585)(25588).pdf#P116765 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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104. Indicação n.º 3800/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal Barra de São 
Francisco, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116763&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116763-
202108190941328732-
assinado(25581)(25582)(25583).pdf#P116763 
 

105. Indicação n.º 3801/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Baixo 
Guandu, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116761&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116761-
202108190939404825-
assinado(25576)(25578)(25577).pdf#P116761 
 

106. Indicação n.º 3802/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Atílio 
Vivacqua, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116758&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116758-
202108190936523726-
assinado(25571)(25573)(25572).pdf#P116758 
 

107. Indicação n.º 3803/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Aracruz, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116756&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116756-
202108190935158255-
assinado(25566)(25568)(25567).pdf#P116756 
 

108. Indicação n.º 3804/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Apiacá, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116754&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116754-
202108190933212784-
assinado(25561)(25563)(25562).pdf#P116754 

 
109. Indicação n.º 3805/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Anchieta, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116752&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116752-
202108190931461376-
assinado(25556)(25558)(25557).pdf#P116752  

 
110. Indicação n.º 3807/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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presidente da Câmara Municipal de Alto Rio 
Novo, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116751&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116751-
202108190929526061-
assinado(25550)(25553)(25552).pdf#P116751 

 
111. Indicação n.º 3808/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marataízes, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos 
conselhos tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116749&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116749-
202108190926293556-
assinado(25547)(25545)(25548).pdf#P116749 

 
112. Indicação n.º 3809/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116748&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116748-
202108190927156682-
assinado(25541)(25543)(25542).pdf#P116748 

 
113. Indicação n.º 3810/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Alegre, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 

de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116747&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116747-
202108190925285742-
assinado(25536)(25537)(25538).pdf#P116747 

 
114. Indicação n.º 3811/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Águia 
Branca, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116745&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116745-
202108190923577928-
assinado(25531)(25532)(25533).pdf#P116745 
 

115. Indicação n.º 3812/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Água Doce 
do Norte, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116744&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116744-
202108190922245113-
assinado(25526)(25528)(25527).pdf#P116744 
 

116. Indicação n.º 3813/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Afonso 
Cláudio, para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116742&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116742-
202108190920206673-
assinado(25521)(25523)(25522).pdf#P116742 
 

117. Indicação n.º 3814/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vitória, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116731&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116731-
202108190807017668-
assinado(25516)(25518)(25517).pdf#P116731 
 

118. Indicação n.º 3815/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Velha, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116730&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116730-
202108190805094543-
assinado(25511)(25513)(25512).pdf#P116730 
 

119. Indicação n.º 3816/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Valério, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116729&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116729-
202108190803158602-
assinado(25506)(25508)(25507).pdf#P116729 

 
120. Indicação n.º 3817/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Pavão, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116727&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116727-
202108190801303911-
assinado(25501)(25503)(25502).pdf#P116727 

 
121. Indicação n.º 3818/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Viana, para disponibilizar 
uma equipe técnica psicossocial e equipe 
técnica de interpretação de libra e braille em 
todos os serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116725&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116725-
202108190759395315-
assinado(25496)(25498)(25497).pdf#P116725 

 
122. Indicação n.º 3819/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Venda Nova do 
Imigrante, para disponibilizar uma equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braille em todos os 
serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116723&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/116723-
202108190757362500-
assinado(25491)(25493)(25492).pdf#P116723 

 
123. Indicação n.º 3820/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vargem Alta, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116722&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116722-
202108190755563591-
assinado(25486)(25488)(25487).pdf#P116722 
 

124. Indicação n.º 3821/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Sooretama, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116721&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116721-
202108190754097651-
assinado(25481)(25483)(25482).pdf#P116721 
 

125. Indicação n.º 3822/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Serra, para disponibilizar 
uma equipe técnica psicossocial e equipe 
técnica de interpretação de libra e braille em 
todos os serviços de saúde do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116720&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116720-
202108190752237336-
assinado(25476)(25478)(25477).pdf#P116720 

126. Indicação n.º 3823/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Roque do Canaã, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116718&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116718-
202108190750406084-
assinado(25471)(25473)(25472).pdf#P116718 
 

127. Indicação n.º 3824/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Mateus, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116716&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116716-
202108190748470768-
assinado(25466)(25467)(25469).pdf#P116716 
 

128. Indicação n.º 3825/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São José do Calçado, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116715&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116715-
202108190746348109-
assinado(25461)(25463)(25462).pdf#P116715 
 

129. Indicação n.º 3826/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Gabriel da Palha, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116714&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116714-
202108190744493263-
assinado(25456)(25458)(25457).pdf#P116714 
 

130. Indicação n.º 3827/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
prefeita municipal de São Domingos do Norte, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116712-
202108190741027477-
assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P11
6712 
 

131. Indicação n.º 3828/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Teresa, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116710-
202108190739227006-
assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P11
6710 
 

132. Indicação n.º 3829/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116709-
202108190737413410-
assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P11
6709 

 
133. Indicação n.º 3830/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Leopoldina, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116708-
202108190735598722-
assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P11
6708 

 
134. Indicação n.º 3831/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Rio Novo do Sul, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116707-
202108190734008093-
assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P11
6707  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116714&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116714-202108190744493263-assinado(25456)(25458)(25457).pdf#P116714
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116714&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116714-202108190744493263-assinado(25456)(25458)(25457).pdf#P116714
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116714&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116714-202108190744493263-assinado(25456)(25458)(25457).pdf#P116714
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116714&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116714-202108190744493263-assinado(25456)(25458)(25457).pdf#P116714
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116714&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116714-202108190744493263-assinado(25456)(25458)(25457).pdf#P116714
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116712-202108190741027477-assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P116712
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116712-202108190741027477-assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P116712
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116712-202108190741027477-assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P116712
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116712-202108190741027477-assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P116712
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116712-202108190741027477-assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P116712
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116712&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116712-202108190741027477-assinado(25451)(25453)(25452)(25450).pdf#P116712
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116710-202108190739227006-assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P116710
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116710-202108190739227006-assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P116710
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116710-202108190739227006-assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P116710
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116710-202108190739227006-assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P116710
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116710-202108190739227006-assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P116710
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116710&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116710-202108190739227006-assinado(25446)(25448)(25447)(25445).pdf#P116710
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116709-202108190737413410-assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P116709
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116709-202108190737413410-assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P116709
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116709-202108190737413410-assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P116709
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116709-202108190737413410-assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P116709
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116709-202108190737413410-assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P116709
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116709&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116709-202108190737413410-assinado(25441)(25443)(25442)(25440).pdf#P116709
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116708-202108190735598722-assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P116708
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116708-202108190735598722-assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P116708
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116708-202108190735598722-assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P116708
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116708-202108190735598722-assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P116708
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116708-202108190735598722-assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P116708
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116708&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116708-202108190735598722-assinado(25436)(25438)(25437)(25435).pdf#P116708
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116707-202108190734008093-assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P116707
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116707-202108190734008093-assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P116707
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116707-202108190734008093-assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P116707
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116707-202108190734008093-assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P116707
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116707-202108190734008093-assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P116707
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=116707&arquivo=Arquivo/Documents/IND/116707-202108190734008093-assinado(25431)(25433)(25432)(25430).pdf#P116707


Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 103 

135. Indicação n.º 3832/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Rio Bananal, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116706&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116706-
202108190732218091-
assinado(25426)(25428)(25427)(25425).pdf#P11
6706 
 

136. Indicação n.º 3833/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Presidente Kennedy, 
para disponibilizar uma equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braille em todos os serviços de saúde 
do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116705&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116705-
202108190730436994-
assinado(25421)(25423)(25422)(25420).pdf#P11
6705 

 

137. Indicação n.º 3834/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ponto Belo, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116704&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116704-
202108190726504333-
assinado(25416)(25418)(25417)(25415).pdf#P11
6704 

138. Indicação n.º 3835/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Piúma, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116703&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116703-
202108190725009643-
assinado(25411)(25413)(25412)(25410).pdf#P11
6703 

 

139. Indicação n.º 3836/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Pinheiros, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116702&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116702-
202108190723161515-
assinado(25406)(25408)(25407)(25405).pdf#P11
6702 
 

140. Indicação n.º 3837/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Pedro Canário, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116701&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116701-
202108190721261669-
assinado(25401)(25403)(25402)(25400).pdf#P11
6701 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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141. Indicação n.º 3838/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Pancas, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116700&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116700-
202108190719499011-
assinado(25396)(25398)(25397)(25395).pdf#P11
6700 
 

142. Indicação n.º 3839/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Nova Venécia, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116699&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116699-
202108190717326666-
assinado(25391)(25393)(25392)(25390).pdf#P11
6699  
 

143. Indicação n.º 3840/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Muqui, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116698&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116698-
202108190715381505-
assinado(25386)(25388)(25387)(25385).pdf#P11
6698  

144. Indicação n.º 3842/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Muniz Freire, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116697&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116697-
202108190713452284-
assinado(25381)(25383)(25382)(25380).pdf#P11
6697  
 

145. Indicação n.º 3843/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mucurici, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116696&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116696-
202108190711231812-
assinado(25376)(25378)(25377)(25375).pdf#P11
6696 
 

146. Indicação n.º 3844/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Montanha, para 
disponibilizar uma equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braille em todos os serviços de saúde do 
município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116695&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116695-
202108190708181964-
assinado(25371)(25373)(25372)(25370).pdf#P11
6695 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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147. Indicação n.º 5011/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de píeres atracadouros 
no canal de Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118846&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/118846-
202108301007010581-assinado.pdf#P118846 
 

148. Indicação n.º 5042/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica ou 
manutenção dos trechos precários da Rodovia 
ES-477 Manoel Loyola, no trecho situado entre 
a Rodosol e o Acquamania, em Guarapari-ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118908&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/118908-
202108301137424922-assinado.pdf#P118908 

 
149. Indicação n.º 5126/2021, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para reforço da segurança pública no 
bairro Bela Aurora, em Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118998&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/118998-
202108301432186564-assinado.pdf#P118998 

 
150. Indicação n.º 5127/2021, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para instalação de quebra-molas, na 
Rodovia Josil Espíndula Agostini, bairro Penha, 
município de Santa Teresa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118977&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/118977-
202108301412385755-assinado.pdf#P118977 

 
151. Indicação n.º 5128/2021, do 

deputado Torino Marques, ao governador do 

Estado, para elaboração e aplicação de um 
projeto/convênio de aquisição de armas 
apreendidas pelos Policiais Civis e Militares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118960&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/118960-
202108301347591347-assinado.pdf#P118960 
 

152. Indicação n.º 5129/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para que encaminhe, a este Poder, 
projeto de lei para assegurar o direito ao parto 
humanizado nos estabelecimentos públicos de 
saúde do Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119037&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/119037-
202108301620063114-assinado.pdf#P119037  
 

153. Indicação n.º 5130/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para reforma do Centro Assistencial 
Maria Giovannina Gallotti – CAMAG – lar dos 
velhinhos do Caparaó, no município de Irupi - 
ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119040&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/119040-
202108301625436559-assinado.pdf#P119040 

 
154. Indicação n.º 5131/2021, do 

deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para construção de Ginásio de Esportes 
do município de Irupi - ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119039&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/119039-
202108301624007338-assinado.pdf#P119039 

 
155. Indicação n.º 5132/2021, do 

deputado Dary Pagung, ao governador do 
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Estado, para construção de uma nova Escola 
com c mesma denominação da Escola Estadual 
de Ensino Fundamental e Médio José Pinto 
Coelho - EEEFM, localizada no município ne 
Santa Teresa, ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119034&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/119034-
202108301604375593-assinado.pdf#P119034 
 

156. Indicação n.º 5133/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para manutenção da 
Rodovia Leste-Oeste/ES-471. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119044&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/119044-
202108301652383001-assinado.pdf#P119044 
 

157. Indicação n.º 5159/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para aquisição de produtos através 
do PNAE – Programa Nacional de Alimentação 
Escolar 2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119049&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/119049-
202108301702167077-assinado.pdf#P119049 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 

Colocarei em conjunto a discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 

Aprovadas. 
Passamos, então... 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, somente para justificar voto 

aqui, rapidamente, se não for atrapalhar o 
andamento da sessão, que o senhor preside 
com maestria. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Eu autorizo. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Por 

favor, eu queria pedir a V. Ex.ª que informasse 
aos nossos telespectadores e internautas 
também, ao público que nos assiste e aos que 
estão aqui, que horas agora, deputado Marcelo? 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – São exatamente 15h19min. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – É 

justamente neste horário que eu vou falar sobre 

a minha indicação. São três indicações que eu fiz 

hoje, senhor presidente, ao Governo do Estado 

para que façam reforço da segurança pública no 

Bairro Bela Aurora, em Cariacica. Bairro Bela 

Aurora, da Grande Cariacica, precisa de um 

reforço na segurança. Muitos assaltos à luz do 

dia e também à noite eles estão à vontade.  

Senhor governador, senhor Governo do 

Estado, secretário de Segurança que melhorem 

a segurança pública do Bairro Bela Aurora, em 

Cariacica, na gestão do prefeito Euclério de 

Azevedo Sampaio, faz um belo trabalho como 

prefeito de Cariacica, mas essa ajuda seria 

muito bem-vinda na segurança de Bela Aurora. 

 Tenho também aqui outra indicação para 
elaboração e aplicação de um projeto, convênio 
de aquisição de armas apreendidas pelos 
policiais civis e militares, que hoje vai entrar um 
PL do meu grande amigo Danilo Bahiense, não 
é? Que vai ser colocado em pauta hoje, não é? E 
a gente vai tentar derrubar o veto total do 
Governo do Estado, mas, de antemão, já coloco 
ele como uma indicação.  
  E tenho outro aqui, senhor presidente, 
rodovia Josil Espíndola Agostini, no bairro da 
Penha, município de Santa Teresa. É uma região, 
uma reta. Ao chegar em Santa Teresa, você tem 
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essa reta ali, perto do pinicão de Santa Teresa. 
Vou falar assim, dar um nome bem fácil, né? 
Tem várias madeireiras naquela região. E é uma 
reta muito longa, não tem quebra-molas. Mas 
eu estava conversando com os donos das 
madeireiras, e eles disseram que não têm 
interesse que coloque quebra-molas, que seria 
um redutor de velocidade, com contagem. 
Aquele redutor com contagem regressiva e 
progressiva também.  
 Então, eu peço ao Governo do Estado 
essa atenção muito especial para a Rodovia Josil 
Espíndola Agostini, no bairro da Penha, 
município da minha querida e amada Santa 
Teresa, Terra dos Colibris.  
 Muito obrigado, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra agora o Delegado 
Danilo Bahiense; depois, o deputado Freitas, 
pelo tempo regimental.  

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, eu quero, neste 
momento, parabenizar os nossos pares pelas 
indicações e agradecer a todos os deputados 
que votaram à unanimidade as cento e quinze 
indicações da Comissão de Proteção à Criança e 
Política sobre Drogas. Agradecer aqui ao Capitão 
Assumção, meu vice-presidente, ao deputado 
Torino, ao deputado Luciano Machado e ao 
deputado Carlos Von.  
  Precisamos melhorar a vida de nossas 
crianças. Foram registrados, de janeiro a junho, 
sessenta e um homicídios de crianças e 
adolescentes, e nos últimos dois anos, somente 
na DPCA de Vitória, foram registradas e 
chegaram ao conhecimento da autoridade mais 
de três mil e quinhentas ocorrências de 
violência contra criança e adolescente.  
 Obrigado, presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, Danilo. 
 Com a palavra o deputado Freitas. 

 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Marcelo, que preside esta Casa, que preside a 

Comissão de Infraestrutura desta Casa; nobres 
colegas deputados e deputadas! 
 Senhor presidente, eu gostaria de 
chamar a atenção para um problema que se 
instalou ao longo de toda a BR-101, no âmbito 
do estado do Espírito Santo. Foram instalados... 
diminuição da velocidade, esses multadores 
eletrônicos, mas num volume absurdo – redutor 
de velocidade –, redutor eletrônico de 
velocidade ao longo da BR-101 em todo o 
trecho do estado do Espírito Santo.   
 A gente identifica a BR-101 como talvez 
uma das BRs mais longa do país, uma 
autoestrada. É denominada autoestrada. Agora, 
colocaram os redutores eletrônicos de sessenta 
quilômetros por hora em frente de cada posto 
de gasolina. É um absurdo. Se instala um posto 
de gasolina, quem entra e quem sai do posto de 
gasolina é óbvio que precisa ter atenção que ele 
está numa autoestrada. Eu não vejo isto em 
lugar nenhum do Brasil: redutor de velocidade 
no volume que está colocado na BR-101.  

Nós sabemos que existe um contrato de 
concessão. O contrato de concessão já não é 
cumprido. Então, não entrega para os usuários 
que pagam por essa duplicação a duplicação da 
BR-101, não atendem ao contrato. Além disso, 
colocaram agora um volume de redutores 
eletrônicos que têm a clara iniciativa de multar 
os usuários. É óbvio que a intenção é multar. De 
repente, quer acrescentar em cima do pedágio 
as multas para ajudarem a fazer a duplicação.  

E eu estou colocando isso aqui porque é 
óbvio que o Poder Legislativo do Estado do 
Espírito Santo precisa tomar uma posição diante 
dessa catástrofe que está acontecendo. Eu 
duvido que alguém consiga transitar à noite, do 
Norte, divisa da Bahia, até a Região 
Metropolitana, sem tomar uma única multa. 
Estão escondidos os redutores. Tem única 
sinalizaçãozinha num painel que só se vê 
sessenta. E às vezes a estrada vem com oitenta, 
oitenta; daí a pouco, você destampa com um 
sinal de sessenta e você não consegue frear. E 
se você frear, ainda você está colocando a vida 
das pessoas em risco de quem vem atrás e que 
te atropela.  

Então, sim, um verdadeiro absurdo, uma 
aberração o que estão fazendo na BR-101. Não 
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é que a gente é contra o redutor de velocidade, 
é contra a forma que foi colocado. Quando se 
tem uma localidade de risco, é preciso sinalizar, 
é preciso colocar um redutor que pisca, para 
observar que ali oferece risco ao usuário e, 
então, é identificado à distância. Agora, da 
forma que está sendo colocado, em subidas, em 
terceiras faixas, enfia um sinal de sessenta ao 
meio. Isso é um absurdo, senhor presidente! 
 Então, enquanto presidente desta Casa, 
que está neste momento, enquanto presidente 
da Comissão de Infraestrutura, eu penso que 
esta Casa precisa tomar uma posição com 
relação a esse absurdo que acontece na BR-101. 
 Devolvo a palavra, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Parabéns pela manifestação, 
deputado Freitas.  
 Último inscrito, deputado Bruno Lamas. 
 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Obrigado, presidente! 
 Já que a temática dos radares está à 
tona, e é normal isso, eu quero pedir a Mesa 
que retorne com o projeto de lei de nossa 
autoria, que proíbe os radares ocultos. Ele está 
com o regime de urgência aprovado, está com a 
Comissão de Justiça para relatar. Eu solicitei, 
anteriormente, que ele fosse baixado, não 
retirado, baixado de pauta. Então eu solicito que 
o mesmo volte à pauta com o seu requerimento 
de urgência. 

E eu agradeço a Mesa por ter feito a 
acolhida do nosso pedido anteriormente. 
Estamos prontos! A matéria está maturada, 
madura para ser votada. Não a radar oculto. 
Radar tem que ser daquele visível, que educa e 
pune quem erra.  

Eu faço esta solicitação à Mesa, então. 
 Muito obrigado, deputado Marcelo! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Ok! Deferindo a solicitação de V. 
Ex.ª, o retorno à pauta do referido projeto na 
data de amanhã, quarta-feira.  

Também a Mesa quer incorporar aqui a 
manifestação feita pelo deputado Freitas, 
seguida pelo deputado Bruno Lamas. Até 
porque as lombadas eletrônicas, os radares, são 

educativos. A punição é o último, é o extremo. 
Aí há uma inversão muito grande, quando se 
coloca uma lombada eletrônica numa via que é 
de subida, numa velocidade de baixa, onde 
pode inclusive gerar não o objetivo talvez 
principal e, sim, provocando acidentes e 
gerando aí problemas enormes. 

Passamos, então, aos comunicados: 
 

Considerando que o Projeto de Lei n.º 
463/2021, da deputada Janete de Sá, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de prestar socorro aos 
animais atropelados no estado do Espírito 
Santo, foi lido no Expediente do dia 30/08, 
recebeu o despacho desta presidência para que, 
após o cumprimento do art. n.º 120 do 
Regimento Interno, seja encaminhado às 
Comissões de Justiça, de Meio Ambiente, de 
Saúde e de Finanças. Considerando que o 
disposto no art. n.º 178 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis verificou-se haver correlação 
de objeto de presente proposição de n.º 
1037/2019, determino que o despacho desta 
presidência seja retificado o projeto, seja 
juntado ao Projeto 1037/2019. 

 
Outro comunicado: 

 
Considerando o disposto no art. n.º 178 

do Regimento Interno desta Casa de Leis, 
determino a juntada do Projeto de Lei n.º 
433/2021, de autoria do deputado Delegado 
Danilo Bahiense, ao Projeto de Lei n.º 624/2019, 
de autoria da deputada e ministra Iriny Lopes, 
por se tratarem de matérias correlatas. 

 
Passamos, então, à fase da Ordem do 

Dia, registrando aqui o belíssimo penteado do 
meu amigo e querido deputado Torino 
Marques.  

Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do 
veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 
241/2021, de autoria do deputado Bruno Lamas. 

Neste momento, eu convoco a CCJ, 
presidida pelo deputado Fabrício Gandini, que 
está com a palavra neste momento. (Pausa) 

Deputado Gandini, V. Ex.ª nos ouve? 
(Pausa) 
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O deputado Gandini não estando 
presente, eu consulto o vice-presidente se está 
apto a assumir a presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça, deputado Vanderson 
Leite.  

Eu acredito que o painel... Não está 
havendo conexão entre a Mesa e o painel, 
porque não aparece nenhum parlamentar na 
tela. (Pausa) 
   

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
ordem, senhor presidente! Enquanto nossa 
conectividade está sendo restabelecida, só 
queria voltar àquele assunto daquele radar 
eletrônico, na Avenida Agostini, ali em Santa 
Teresa, é pelo número de carros que passam em 
alta velocidade, desrespeitando as leis de 
trânsito, totalmente. Desrespeitam placas que 
têm lá, de limite de velocidade de sessenta 
quilômetros.  

Então, que o Governo dê uma olhada 
nisso, que coloque esse radar eletrônico o mais 
rápido possível para a vida das pessoas serem 
salvas, porque tem acidente ali constantemente.  

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

– PODEMOS) – Nós que agradecemos esse 
brilhante comunicado de V. Ex.ª.  

Neste momento, eu consulto mais uma 
vez a presença do deputado Fabrício Gandini. 
Problema de conexão, mas comunicou aqui...  

Vandinho Leite, V. Ex.ª está on-line? 
(Pausa) 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Bom, não tendo a presença dos 

respectivos parlamentares e vice, eu convido a 
deputada...  

Deputado Vandinho, V. Ex.ª está no 
plenário?  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Está me ouvindo?  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Estou. Agora nós ouvimos.  
Com a palavra V. Ex.ª, pela CCJ, para 

conduzir os destinos, o futuro e o presente 
dessa douta comissão.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Só estou me 
conectando aqui, Marcelo.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Ok. Quem está presidindo agora, neste 
momento, é o deputado Dary Pagung.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, neste 
momento, assumindo a Comissão de 
Constituição e Justiça, e havendo quorum, trata-
se do veto total, aposto ao Projeto de Lei n.º 
241/2021, matéria de autoria do deputado 
Bruno Lamas, que estabelece direitos e deveres 
do contribuinte de pedágio, em vias públicas de 
todo o território do estado do Espírito Santo e 
dá outras providências.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Vandinho, pela ordem! Faço uma 
questão de ordem a V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Concedo a palavra 
a V. Ex.ª.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Gostaria 

de fazer uma solicitação: se V. Ex.ª permite que 
eu faça, antes do seu relatório, uma curta 
explanação para contribuir com o mesmo, com 
o seu relatório.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – A minha ideia, 
neste momento, é passar o relatório para o 
deputado Marcelo Santos.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Ok. 

Então, peço ao deputado Marcelo. (Pausa) 
Ok. Obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Eu concedo, então, 
a palavra ao deputado Marcelo Santos, para 
relatar, deputado Bruno. Acho que este 
momento da relatoria, acredito eu, ser o 
momento adequado para a contribuição de V. 
Ex.ª. Ok?  
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O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Muito obrigado, pela relatoria, e, concedo, 
como relator, antes de apresentar meu 
relatório, a palavra ao autor do referido projeto, 
ora vetado pelo Governo, que possa fazer uma 
explanação.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Marcelo Santos, eu agradeço. 
Deputado Vandinho Leite, eu agradeço.  

Cumprimento todos os deputados e 
deputadas. A minha solicitação tem o respaldo 
do Regimento Interno. Eu entendo até que 
poderia ser um rito mais saudável, mas, enfim.  

O relatório, esse parecer que eu vou 
emitir é curto, de uma lauda, apenas, é 
referente ao Projeto n.º 241, de nossa autoria.  
 Senhores deputados, senhoras 
deputadas e todos que nos acompanham 
através da TV Assembleia, a matéria que este 
deputado, Bruno Lamas, apresentou e foi 
aprovada aqui em plenário por unanimidade, foi 
fruto inclusive de uma audiência pública 
promovida pela comissão presidida pelo 
deputado Marcos Garcia. Os responsáveis pela 
concessão da Rodosol vieram aqui, tiveram 
direito de se manifestar. Inclusive, disseram que 
faltam apenas dois anos para terminar a 
concessão. Essa é a primeira informação 
importante. Faltam apenas dois anos para 
terminar a concessão. 
 Esta matéria estabelece direitos e 
deveres do contribuinte de pedágio em vias 
públicas de todo o território do Espírito Santo. 
Só posso legislar em rodovias estaduais, pois 
sou um deputado estadual. 
 Relatório e fundamentação.  

Conforme a justificativa do Projeto de Lei 
n.º 241/2021, a proposição busca atender a 
necessidade do povo capixaba, decorrente da 
evolução tecnológica das formas de pagamento 
e tratamento adequado e célere dos 
consumidores e contribuintes nas rodovias, em 
todo o estado do Espírito Santo. Bom seria não 
pagar pedágio, mas essa não é uma realidade do 
nosso país, infelizmente. 
 Nos últimos anos, a carência de recursos 
públicos para a realização de investimentos em 
infraestrutura levou à adoção de uma política de 

concessão de rodovias à exploração por parte 
da iniciativa privada, mediante a cobrança de 
pedágio. Repito, o da Rodosol, o da Terceira 
Ponte falta apenas dois anos para terminar. 
Serão vinte anos de concessão. 

Tal movimento, que inclui os trechos 
rodoviários repassados à exploração comercial, 
viabilizou a implementação de melhorias 
importantes para a nossa malha rodoviária, sim, 
mas trouxe também inconvenientes que, só com 
o tempo, estão sendo percebidos e corrigidos. 

Assim, naquela oportunidade, foi 
requerido o auxílio dos pares para aprovar o 
Projeto de Lei n.º 241, e assegurar ao povo 
capixaba a fiscalização das receitas oriundas da 
arrecadação da tarifa do pedágio. 

O projeto de lei prevê a obrigatoriedade 
de emissão de nota fiscal pela concessionária 
responsável pelo pedágio, além de meios de 
pagamentos diversos, inclusive cartão de crédito 
e débito. Hoje só se paga com dinheiro esse 
pedágio. 

A Assembleia Legislativa aprovou a 
proposição e enviou ao governador do Estado 
para sanção ou veto, oportunidade que, 
através da Procuradoria, através de análise 
jurídica, considerou inconstitucional a 
proposição. 

Faço um alerta. Ocorre que, como 
entendemos, houve um equívoco interpretativo 
acerca do objeto e do conteúdo do Projeto de 
Lei n.º 241. A administração pública possui força 
direta do art. 37, da Constituição Federal de 88, 
e dever de cumprir o princípio da publicidade e 
da moralidade, assim, obrigar concessionárias 
de rodovias estaduais a emitirem nota fiscal e 
cumprirem o princípio da publicidade, que 
emana diretamente da Constituição. Não há, 
portanto, criação de dever ou desequilíbrio de 
contrato de concessão, mas, ao revés, mero 
cumprimento do texto da Constituição. 

Senhores deputados e senhoras 
deputadas, a jurisprudência citada no veto do 
projeto não se adequa ao projeto 241, deputado 
Marcelo. A jurisprudência citada no veto não se 
adequa ao projeto 241. Por quê? Porque todas 
as jurisprudências que eles citaram estavam em 
desacordo. Esta cria apenas formas de 
pagamento e de fiscalização. Por isso, não 
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cabem às jurisprudências citadas para efeito de 
justificativa deste veto. 

Assim, sugiro e peço aos nobres pares a 
derrubada do veto 027/2021 ao Projeto de Lei 
n.º 241, de nossa autoria. 

Muito obrigado. Agradeço a palavra, a 
oportunidade e devolvo ao deputado Marcelo 
Santos.  

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Muito obrigado, deputado Bruno Lamas. 
 Neste momento, eu passo a relatar a 
matéria, Mensagem de Veto n.º 27/21, e 
cumprimento o autor, o deputado Bruno Lamas 
que, inclusive, na Comissão de Constituição e 
Justiça, tive a oportunidade de votar favorável, 
tendo em vista que, neste caso específico, o 
autor não invade a competência, uma vez que 
legisla na defesa do consumidor. Ou seja, ele 
não está impondo nenhuma regra a não ser a 
obrigação de quem presta serviço e cobra emitir 
a sua nota fiscal, e garantir ao consumidor o 
direito de pagar não só com cash o que é 
cobrado, pagar com cartão de crédito, por 
aproximação, criar mecanismos para facilitar a 
vida do cidadão, que paga para nascer, paga 
para viver, paga para morrer e paga no pedágio. 
A única coisa que eu discordo do autor, e aí é 
meramente um detalhe, é que não é só no 
Brasil.  
 O pedágio nas concessões de rodovias é 
no mundo inteiro, seja na América do Sul, em 
toda América Latina, na Europa, na Ásia, em 
qualquer país do mundo, a concessão, onde tem 
capital privado deve-se cobrar. Agora, em 
qualquer lugar do mundo você paga com cartão 
de crédito, você paga em cash e você tem o 
direito a sua nota fiscal. Então, negar esse 
direito ao consumidor, na verdade, é não 
garantir a ele aquilo que está previsto no Código 
de Defesa do Consumidor. 
 Neste caso, o meu parecer, com toda 
vênia aqui, ao Executivo, que neste caso não é o 
governador, eu quero fazer justiça ao 
governador Renato Casagrande que, 
naturalmente, assinou o encaminhamento para 
cá desse veto porque a Procuradoria do Estado 
se manifestou. E nós estamos aqui relatando 
contrários à manifestação da Procuradoria-Geral 

do Estado, porque a matéria do autor, deputado 
Bruno Lamas, tem pertinência e ela meramente 
é concorrente porque Estado, União e 
Municípios podem, sim, legislar em defesa do 
consumidor. Neste caso, meu relatório, 
senhoras e senhores deputados, membros desta 
Comissão de Constituição e Justiça, é pela 
rejeição do veto aposto ao projeto de autoria do 
ilustre parlamentar. Deputado Bruno Lamas tem 
toda razão e, neste caso, há um equívoco da 
douta Procuradoria-Geral do Estado. 
 É assim que voto, senhor presidente. 
Devolvo a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo 
Santos, V. Ex.ª relatou pela manutenção ou pela  
rejeição do veto? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Pela rejeição, entendendo que o autor pode 
legislar sim, por se tratar de matéria 
concorrente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Pela rejeição do 
veto.  

Então, em discussão o relatório de V. 
Ex.ª.  

Neste momento, gostaria de colocar a 
matéria para discutir. (Pausa) 

O líder do Governo vai se posicionar ou 
não? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Vandinho, estou na 
Presidência e vou pedir ao nosso vice-
presidente... 

Não, não. Vou passar a Presidência para 
o deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Vandinho, pela ordem!  É deputado 
Bruno Lamas. Na ausência do deputado Gandini, 
eu sou suplente da Comissão de Justiça.  Está 
bom? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok, deputado 
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Bruno Lamas. V. Ex.ª está pedindo a palavra 
novamente? Não, né? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Não! Só 
na hora da coleta dos votos.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. Só gostaria de 
ouvir o líder do Governo, até para a base não 
ficar confusa.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 

Vandinho? Quero, a princípio, elogiar a iniciativa 
do deputado Bruno Lamas, de ter proposto esse 
projeto de lei na Casa, mas a Procuradoria-Geral 
do Estado entendeu que a matéria é de 
competência privativa do governador do Estado, 
por isso o presente projeto altera regras 
destinadas a serviço público concedido. O que 
importa é uma interferência indevida da gestão 
do contrato administrativo. 

Então, eu queria aqui pedir aos 
deputados e as deputadas, primeiro na 
Comissão de Justiça, o voto contrário ao relator.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Vandinho, faço novamente uma 
questão de ordem! 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Concedo a palavra 
ao deputado Bruno Lamas. 

E gostaria de afirmar que está de vaca 
desconhecendo o bezerro isso aqui, mas eu vou 
fazer os (Inaudível) necessários. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado líder, deputado Dary Pagung, nós 
estamos aqui, o que o deputado relator disse é 
o que estou reafirmando, a Procuradoria-Geral 
do Estado se equivocou. Nós não estamos 
criando descontos. Nós estamos ampliando a 
forma de pagamento, criando opções de 
pagamento e aumentando a fiscalização do 
Estado. Hoje existe uma possibilidade de fraude, 
de sonegação, quando se paga em dinheiro. O 
erro, o deputado Marcelo colocou aqui, nós não 
estamos colocando a culpa em a em b. A 
Procuradoria erra também e não foi a da Casa, 
não, foi a do Estado. Ela se equivocou. É isso. 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Bruno. Eu não quero discutir se equivocou ou 
não. Mas a constituição estadual é clara no 
artigo 63, inciso III: Organização administrativa e 
pessoal da administração do Poder Executivo é 
exclusiva do governador do Estado. Então, é a 
Constituição do Estado que fala.  
 E eu gostaria, como líder do Governo, 
orientar a comissão, os membros, primeiro, da 
Comissão de Justiça, pra votar contra o relatório 
do deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ainda em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Emílio Mameri? 

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

voto contra o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado... Gandini se encontra, não, né? 
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Excelência, eu voto contrário ao 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relator, deputado 
Vandinho. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Acompanha o 
relatório. 

O deputado Marcelo Santos já é o 
relator, são 2 votos a 2. 

Como vota a deputada Janete de Sá? 
 

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

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Sou 
suplente. Bruno Lamas é suplente do Gandini. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Sim. Só um minuto, 
deputado Bruno, porque acredito que está 
faltando alguém ainda que seja titular. 

Deputado Marcos Garcia, perdão. 
Esqueci de V. Ex.ª. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Eu vou 

votar a favor do relator porque eu também 
discuti essa matéria aqui e cobrei da comissão 
aqui, a qual era o presidente, da concessionária 
da Rodosol. E eu fiz essa discussão aqui junto 
com deputado Bruno e eu não posso votar 
contra o meu próprio pedido. Perdoe-me, 
governador, mas infelizmente eu já tinha 
discutido isso na Comissão de Assistência Social. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Deputado Vandinho, pela ordem! 
Só pra informar a V. Ex.ª que o deputado 

Coronel Alexandre Quintino não faz parte da 
Comissão de Constituição e Justiça. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Marcelo, 
quem eu substituí, então? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Vamos lá, então, no meu caso aqui, nós 
temos: Luiz Durão, Raquel Lessa, Marcos 
Mansur... 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Não, não! Não, 
não, não. Essa é a Comissão de Finanças. A de 
Justiça sou eu, V. Ex.ª, deputada Janete, 
deputado Rafael... 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Não, é Justiça. Estou te falando os suplentes. 
Os titulares: Gandini... 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Mas tem um titular 
que eu acho que esqueci. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Vamos lá: Gandini, V. Ex.ª, Emílio Mameri, 

Janete de Sá, Marcos Garcia, Marcelo Santos e 
Rafael Favatto, apenas. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. Então, 
deputado, acho que nem precisa de voto da 
suplência, né? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Gostaria 

de votar, como suplente! 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Eu acho que não 
precisa dos votos do suplente até porque... 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu 

gostaria de votar, deputado. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – No meu entender, 
pelas contas que eu fiz aqui, o relatório do 
deputado Marcelo Santos já foi aprovado. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Isso! 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – O relatório do 
deputado Marcelo Santos já foi aprovado.  
 Eu vou devolver a palavra novamente à 
presidência. 

Esta é a minha função neste momento, 
porque até o vice-líder do Governo votou contra 
o Governo, então, não tenho nada a fazer. 

Vou devolver a palavra ao presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok. Agora são 15h50min. O 
parecer da Comissão de Justiça foi pela rejeição 
do veto, mas quem vai decidir é o Plenário.  
 Passo a palavra ao líder do Governo.  

 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, só pedir à base, aos deputados e 
deputadas, que votem SIM, mantendo o veto. 
Orientação da liderança do Governo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. Encerrada a discussão.  
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Em votação. Só informando a todos os 
parlamentares, aqueles que votarem SIM 
mantém o veto... 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Votação 

nominal, senhor presidente. Solicito porque é 
veto. Peço votação nominal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Vai ser.  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – E gostaria 

de encaminhar a votação como autor.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Só um minuto. Só orientar 
os senhores e as senhoras deputadas. Quem 
vota SIM vota pela manutenção... 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, pela ordem. Gostaria de 
pedir um pela ordem. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quem 

votar SIM... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Vota pela manutenção do 
relatório da Comissão de Justiça. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – E assim 

derruba o veto. Quem votar NÃO... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Vota contra o relatório da 
Comissão de Justiça.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok.  
Pois não, deputado Vandinho.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, V. Ex.ª já vai entrar em fase 
de votação. Eu gostaria de sugerir ao líder do 
Governo, Dary Pagung, que na próxima matéria, 
com a experiência que tenho de três mandatos 
nesta Casa, gostaria de sugerir que a gente 

pudesse pedir vistas na próxima matéria e 
trancar a pauta, visto que eu estou percebendo 
uma desorganização na base e, acredito eu, que 
o melhor a se fazer é trancar a pauta para que o 
líder e o vice-líder consigam se reorganizar para 
as próximas sessões. Vai uma dica de um 
deputado de três mandatos para colaborar. É a 
dica na próxima pauta sobre isso. Devolvo a 
palavra a V. Ex.ª.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, estamos em votação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Vou colocar em votação.  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 

disse da próxima matéria, deputado Bruno. Não 
querendo atrapalhar nessa. Só deixando claro a 
V. Ex.ª, eu disse após a votação até porque já 
está em período de votação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Vou chamar nominalmente 
os senhores e as senhoras deputadas. Vamos 
apreciar o veto do governador nesse momento.  

Reafirmo aqui, aqueles parlamentares 
que votarem SIM mantém o veto do 
governador. Aqueles parlamentares que 
votarem NÃO rejeitam o veto do governador.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Não, é o 

contrário, presidente. Quem votar SIM... 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não. O 

presidente vai explicar direito. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É porque 

foi feito um relatório. Deputado Adilson, com 
permissão, agora nós vamos votar o veto. Mas o 
veto com base no relatório da Comissão de 
Justiça e o relatório da Comissão de Justiça 
relatou pelo SIM à matéria. Então o voto SIM é 
pela derrubada do veto. Ele relatou contra o 
veto. Mas o voto SIM é em favor do relatório 
que foi feito na Comissão de Justiça e não... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputada, com todo 
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respeito a V. Ex.ª, estou seguindo orientação da 
Mesa, e a orientação que eu tenho: para manter 
o veto do governador, vota SIM; e para rejeitar, 
vota NÃO.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Ok. 

Então está bom.  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Então, 

encaminho, como autor, o voto NÃO, por favor.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

V. Ex.ª está com toda a razão. Está cumprindo a 
lei.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Alexandre Xambinho? (Pausa) 

Ausente. 
 Como vota o deputado Bruno Lamas?  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
NÃO. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Capitão Assumção?  

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Voto NÃO, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Carlos Von? 

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 
NÃO, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Coronel Alexandre Quintino?  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Voto SIM, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado, 
líder do Governo, Dary Pagung?  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 
presidente. Voto SIM. 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Delegado Danilo Bahiense?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto pela derrubada do veto. 
Voto NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Doutor Hércules?  
  
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
NÃO. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado Dr. 
Emílio Mameri? 
  

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado Dr. 
Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto NÃO, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

Ausente. 
Como vota o deputado Freitas? (Pausa)  
Como vota o deputado Gandini? (Pausa) 
Ausente.  
Como vota o deputado Hudson Leal? 

 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Voto SIM, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota a deputada 
Iriny Lopes? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – NÃO. 
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota a deputada 
Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 

NÃO, pela emissão da nota fiscal, contra a 
sonegação da Eco101. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado Luiz 
Durão? (Pausa) 

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

– NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Marcos Garcia? (Pausa) 

O líder do Governo orientou SIM. Como 
vota o deputado Marcos Garcia? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Marcos Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado Pr. 
Marcos Mansur? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota a deputada 
Raquel Lessa? 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Renzo Vasconcelos? 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Presidente, voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. Deputado Renzo 
Vasconcelos vota SIM. 

Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Voto 

NÃO, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Sergio Majeski 
vota NÃO. 

Como vota o deputado Theodorico 
Ferraço? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

NÃO, NÃO, NÃO, NÃO, NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Torino Marques? 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores que nos 
assistem neste momento, ontem nós tivemos 
uma sessão aqui na Assembleia Legislativa em 
que os vetos foram todos contra a população 
capixaba e hoje, terça-feira, começamos mais 
uma vez com vetos contra o povo capixaba. 

Para a emissão de nota fiscal, contra a 
sonegação da BR-101, eu voto, com veemência, 
para o povo capixaba: NÃO. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Como vota o deputado 
Vandinho Leite? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 
SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Encerrada a votação. 
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Doze votos SIM; doze votos NÃO; uma 
abstenção. 

Fica assim mantido o veto do 
governador. 

Comunique ao mesmo. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero 

justificar, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Bruno Lamas. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Respeito 

a democracia, a vontade do Plenário, agradeço a 
todos e desejo uma boa sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra agora, então, 
reassumindo a presidência, o deputado Doutor 
Hércules. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas, quero 
justificar o meu voto, parabenizar o deputado 
Bruno Lamas pelo projeto, mesmo porque hoje 
dei entrada no projeto do item 4, o Projeto de 
Lei n.º 466, que institui o Dezembro 
Transparente, dedicado à promoção de ações 
que visem à implantação de uma cultura de 
transparência e de prevenção e combate à 
corrupção. 

Então, na verdade, eu parabenizo o 
deputado Bruno Lamas por esse projeto, razão 
pela qual eu votei contra. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Eu só queria, aproveitando o 
registro do deputado Bruno Lamas e Doutor 
Hércules, dizer que essa é uma matéria que 
nada causa prejuízo ao Estado, aliás, garante a 
receita, porque a hora que você garante que a 
emissão da nota seja feita é a legalidade do 
tributo pago e uma condição melhor para o 
consumidor, porque, por diversas vezes, o 
consumidor, passando por uma concessionária, 
se ele não tiver o dinheiro, ele tem que voltar ou 
será autuado, multado, para poder quitar. 
Porque não tem outra condição de pagar, a não 
ser dessa forma. Então isso dificulta muito 

àqueles que utilizam, nesse caso, as rodovias 
concessionadas aqui no Espírito Santo. 

A emissão da nota fiscal é obrigação. 
Então nós não estamos reinventando a roda e 
nada.  

Então, na verdade, eu entendo que esse 
debate que nós fizemos aqui, provocado pelo 
parecer da Procuradoria, foi um debate até 
inútil, porque a cobrança da nota fiscal é devida 
ao cidadão. Só que ele pode paralisar toda a 
velocidade de transitar numa concessionária, 
numa rodovia, porque a hora que ele pedir, vai 
ter que emitir a nota fiscal. Se nós tivéssemos 
aprovado essa proposta feita pelo deputado 
Bruno, as concessionárias já estariam se 
adequando, porque daria um prazo para elas, e, 
naturalmente, o cidadão teria o seu direito, que 
é de ter a emissão da nota fiscal.  

Mas, enfim, passamos, então, ao item 2 
da pauta. Discussão única, nos termos do art. 
66, § 6º, da Constituição Estadual, do 
veto total aposto ao Projeto de Lei n.º 
768/2019, de autoria do ex-deputado, atual 
prefeito da capital, Lorenzo Pazolini. 

Na Comissão de Justiça, do dia 17, 
concluiu pela manutenção do veto.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir...  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, só para orientar.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Para orientar a base, o deputado 
líder do Governo, Dary Pagung.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, da mesma forma que a 
Procuradoria-Geral do Estado entendeu vetando 
competência também privativa do Governo do 
Estado, quero orientar a base para manter o 
veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, encaminha pela manutenção do veto.  

Neste momento, eu passo a colher os 
votos, tendo em vista o encerramento da 
discussão.  
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Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, eu voto SIM, pela 
manutenção do veto.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Adilson Espindula vota SIM.  

Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Voto SIM, senhor presidente. Pela manutenção 
do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Alexandre Xambinho vota SIM.  
Bruno Lamas?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Bruno Lamas vota SIM.  
Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Eu voto NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Capitão Assumção vota NÃO. 
Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Carlos Von vota NÃO. 
Coronel Alexandre Quintino?  
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Voto SIM, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vota SIM.  
Deputado Dary Pagung?  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 

presidente.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Dary Pagung vota SIM. 

Delegado Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Voto NÃO, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Vota NÃO.  
Doutor Hércules?  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Voto NÃO.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Doutor Hércules vota NÃO. 
Dr. Emílio Mameri?  
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Emílio Mameri vota SIM. 
Rafael Favatto, nosso médico? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado José Esmeraldo?  
 

    O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto SIM, presidente. Deputado 
Rafael Favatto.  
 
  O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Rafael Favatto vota SIM, a tempo 
e à ordem.  
  José Rocha Esmeraldo? (Pausa) 
  Ausente. 
  Erick Musso presidente.  
  Freitas? (Pausa) 
  Vota SIM. 
  Gandini, nosso presidente da CCJ?  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 

PODEMOS) – Gandini vota SIM. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente.  
Iriny Lopes, ministra? (Pausa) 
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Vota SIM.  
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Também vota SIM. 
Deputado Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
SIM.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 

PODEMOS) – Vota SIM.  
Marcelo Santos presidindo. 
Deputado Marcos Garcia, vice-líder do 

Governo nesta Casa de Leis?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto SIM, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Vota SIM.  
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Marcos Madureira?  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Deputado Marcos 

Madureira vota SIM. 
 Deputado Marcos Mansur? 
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – SIM. 
Deputada Raquel Lessa?  
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 

PODEMOS) – Deputada Raquel Lessa vota SIM.  
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Sergio Majeski?  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Voto 
SIM, presidente.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Muito obrigado!  
Deputado Theodorico Ferraço?  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Voto NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 

PODEMOS) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota NÃO. 

Torino Marques?  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Voto 
NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) – Vota NÃO.  
Deputado Vandinho Leite?  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS – 

PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite vota 
SIM.  

Vamos proclamar o resultado. 
Dezoito SIM; seis NÃO; e uma abstenção.  
Nesse caso, em face do resultado, fica 

mantido o veto. 
Comunique-se ao Governador.  
Terceiro item da pauta. Discussão única, 

nos termos do art. 66, parágrafo sexto da 
Constituição Estadual... 

 
 O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Presidente, pela ordem!  

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Posso?  

 
 O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Sim, senhor. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – De veto total aposto ao Projeto 
de Lei n.º 564/2019, de autoria do ex-delegado, 
ex-deputado e atual prefeito de Vitória, Lorenzo 
Pazolini.  
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Antes de convocar a Comissão de 
Constituição e Justiça, eu ouço o deputado 
Renzo Vasconcelos. 
 
 O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 
Presidente, pela ordem! Só para apresentar - e 
aproveito aqui a presença, mesmo que remota, 
do Theodorico Ferraço - o vereador do DEM de 
Colatina, Angelo. Está no primeiro mandato de 
vereador naquela Casa de Leis, tem feito um 
excelente mandato. Também militante, formou 
lá atrás em Direito e leva esse conhecimento 
técnico para frente do mandato. Então, o recebi 
lá no gabinete 502, trouxe aqui embaixo para 
ele começar a se ambientar, porque tem sonhos 
de lá na frente crescer também. Abraço e 
obrigado pelo espaço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – A Mesa da Assembleia recebe 
aqui o nobre vereador. Nossos cumprimentos. 
V. Ex.ª está bem acompanhado pelo nosso 
parlamentar Renzo Vasconcelos, que também 
lidera os investimentos do Estado no município 
de Colatina e Região Noroeste. Prazer tê-lo aqui 
conosco.  

Neste momento eu convoco a Comissão 
de Constituição e Justiça. Com a palavra o 
presidente Fabrício Gandini, para oferecer 
parecer oral à matéria.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou passar a palavra ao deputado Marcos 
Garcia, que é o relator dessa matéria. Já foi 
distribuída na comissão. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o ilustre relator, 
Marcos Garcia. 

 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 
presidente. Vou relatar a matéria. É o item 3. O 
Projeto de Lei n.º 564/2019 obriga as 
concessionárias responsáveis pelo fornecimento 
de energia elétrica, no âmbito do estado do 
Espírito Santo, a disponibilizarem pela internet a 
medição do consumo de energia elétrica em 
tempo real aos usuários do serviço. 

 O Projeto de Lei n.º 564/2021, de autoria 
do ex-deputado Lorenzo Pazolini, recebeu 
mensagem de veto total do Governo do Estado, 
e agora passo a relatar o veto pela Comissão de 
Constituição e Justiça.  

A matéria tratada no Autógrafo n.º 
116/2021, em análise, encontra-se incerta na 
esfera de competência legislativa privativa do 
governador do Estado.  Isso está no art. 63, 
no parágrafo único, III, da Constituição Estadual. 
Isso porque as leis de iniciativa do Poder 
Legislativo, que altere em regras destinadas a 
serviço público concedido - que seria, no caso, 
de energia elétrica -, importam em interferência 
indevida na gestão do contrato administrativo 
de concessão, matéria reservada ao Poder 
Executivo.  
 O STF, por sua vez, é pacífico no 
entendimento que compete ao chefe do Estado, 
Executivo, a iniciativa de leis que interfiram na 
gestão de contratos de concessão de serviços 
públicos.  

Por essa razão, vou relatar pela 
manutenção do veto total, tendo em vista a 
competência privativa do governador para 
legislar sobre organização administrativa.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

A matéria pode ser discutida. (Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, vou 
passar a colher os votos na Comissão de Justiça.  
 Como vota o deputado Emílio Mameri?  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Desculpa. É votação? 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Isso. Na comissão.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Na comissão? 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Pela manutenção do 
veto. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto com o parecer do relator. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 121 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 Deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete 
com o relator.  

Deputado Vandinho Leite nosso vice-
presidente? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o brilhante relatório do 
coronel Marcos Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Também vou acompanhar o 

entendimento do deputado Marcos Garcia, 
nosso relator. 

Devolvo à Mesa com maioria dos votos 
na Comissão de Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Neste momento, então, tem 
sido acompanhado pela Comissão de 
Constituição e Justiça pela manutenção do veto, 
coloco a matéria em discussão. 

Ouço o líder do Governo para 
encaminhar a votação. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

presidente. 
É só orientando os deputados e as 

deputadas que votem SIM, mantendo o veto 
total ao projeto de lei. 

 
 O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Líder do Governo encaminha 
pelo voto SIM. 

 Não havendo mais quem queira discutir, 
vou colocar em votação. 
 Por se tratar de veto, carece de quorum 
qualificado e a votação é nominal.  

Começando por ele, Adilson Espindula, 
como vota? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA − (PTB) − 
Voto SIM, senhor presidente, mantendo o veto 
do excelentíssimo governador do estado do 
Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Adilson Espindula vota SIM. 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Alexandre Xambinho Santos vota 
SIM. 

Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) − Voto 

SIM, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Bruno Lamas vota SIM. 

Capitão Assumção Santos, vota como? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − 
(PATRIOTA) – Voto NÃO, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Vota NÃO. 

Deputado Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON − (AVANTE) − Voto 
NÃO, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Carlos Von vota NÃO. 

Coronel Alexandre Quintino? 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
− (PSL) − Voto SIM,  presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Coronel Alexandre Quintino vota 
SIM. 
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Dary Pagung vota como? 
 
O SR. DARY PAGUNG − (PSB) – Voto SIM, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Vota SIM. 
Delegado Danilo Bahiense, autor? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE − 

(Sem partido) – Voto NÃO, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Ah, desculpe. Não é autor ainda 
não. Vota NÃO. 

Doutor Hércules? (Pausa) 
Vota NÃO. 
Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI− (PSDB) − 

voto SIM, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Emílio Mameri votando SIM. 

Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 
(PATRIOTA) – Voto SIM, também, 
acompanhando o brilhante relatório do 
deputado coronel Marcos Garcia. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Favatto acompanha o brilhante 
relatório do coronel Marcos Garcia. 

Deputado Engenheiro de carreira pela 
Prefeitura de Vitória, José Rocha Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto SIM, excelência. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – José Esmeraldo vota SIM. 

Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Freitas vota SIM. 
Deputado Gandini? 
 

O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – Voto 
SIM, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Deputado Gandini vota SIM. 

Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
 Ausente.  

Ministra Iriny Lopes? (Pausa) 
 Iriny Lopes vota SIM. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa) 

Jante de Sá vota SIM. 
Deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO − (PV) – Voto 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) –  Deputado Luciano Machado 
vota SIM. 

Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – Voto 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Deputado Marcos Garcia vota 
SIM. 

Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA − 

(PATRIOTA) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Marcos Madureira vota SIM. 
Deputado Marcos Mansur? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR − (PSDB) – 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – SIM. 
Deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA − (PROS) −  SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Deputada Raquel Lessa vota 
SIM. 

Deputado Renzo Vasconcelos? 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS − (PP) − 

Presidente, voto SIM. 
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O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos 
vota SIM. 

Deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Voto 

SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Singelo. 
Deputado Sergio Majeski vota SIM. 
Deputado Theodorico Ferraço? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO − (DEM) − 

Voto NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota NÃO. 

Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) – Em 

favor da população para mais transparência, 
voto NÃO, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Ok. 
Deputado Vandinho Leite?  
 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) − SIM.       
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite? SIM. 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) – Votei 

SIM, presidente.       

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Ok. Ok. 
É porque o deputado Renzo está me 

auxiliando aqui na Mesa e acabei não ouvindo o 
voto de V. Ex.ª. 

Vou proclamar o resultado. 
Vinte votos SIM, seis NÃO e uma 

abstenção. 
Neste caso, o item n.º 3 da pauta, fica 

mantido o veto. 
Comunique-se ao governador. 
Quarto item da pauta, discussão única... 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – 
Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Pois não. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Pela 

ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Pela ordem. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – 
Presidente, quando a gente vota, e votamos 
nominalmente, é como se a gente tivesse 
registrando a presença, registrando pelo painel 
eletrônico. Quando o deputado não vota, o 
nome dele deveria ser apagado do painel, 
porque significa que ele não está na sessão. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – Concordo, porque, na verdade, 
ao não votar ele está ausente, porque não 
existe, no Regimento Interno da Casa, por 
exemplo, a abstenção; ou você vota SIM, ou 
vota NÃO. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Exato. 
Então, gostaria de pedir que, quando o 

deputado não vota, o nome dele fosse apagado 
do painel. 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) – V. Ex.ª deu mais uma 
contribuição importante para este Parlamento. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Obrigado, presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Não por isso. 

4.º item da pauta: Discussão única, nos 
termos do art. 66, § 6.º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto ao Projeto de Lei 
n.º 229/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense. 

Neste momento, convoco a Comissão de 
Constituição e Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
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vou convocar os membros e passar a relatoria 
ao deputado Marcos Garcia, que também já 
tinha sido designado na Comissão de Justiça. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Deputado, não sou o relator desta matéria. Foi 
designado o deputado Emílio Mameri. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – O deputado Emílio? 
Ok. É que aqui na minha pauta estava que eu 
tinha designado o senhor, mas sem problema. 

Deputado Dr. Emílio Mameri para relatar 
a matéria. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Temos que ter atenção a este projeto de lei. A 
análise jurídica indica que a competência 
legislativa sobre o tema é privativa da União. A 
Suprema Corte do país em seus julgados segue a 
mesma interpretação e afirma que não cabe 
iniciativa parlamentar estadual para versar 
sobre a autorização de venda de armas de fogo. 
E, se isso não bastasse, é preciso ressaltar que a 
venda de bens da Administração Pública 
depende da validação prévia e de licitação.  

Dessa forma, a lei é inconstitucional, 
tendo dois artigos como base, o art. 21 e o art. 
22 da Constituição Federal. 

O artigo n.º 21 da Constituição Federal, 
em seu inciso IV, diz que compete à União 
autorizar e fiscalizar a produção e o comércio de 
material bélico.  E o artigo n.º 22, inciso XXI, diz 
que compete privativamente à União legislar 
sobre normas gerais sobre o material bélico, 
entre outras coisas. 

Desta maneira, o meu relato é que esta 
lei é inconstitucional. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A matéria pode ser 
discutida. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir... 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente! Deputado Delegado 
Danilo Bahiense, autor, por gentileza! 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Delegado 
Danilo Bahiense, por até dez minutos. 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, esse projeto reputo 
como muito importante porque o policial 
trabalha muitos anos com uma arma e essa 
arma já faz parte da vida dele.  

Eu trabalhei e utilizei uma pistola na 
Polícia Civil por mais de quinze anos, passando 
por muitas dificuldades, trocando tiro na rua, e 
quando saí da Polícia e me aposentei tive que 
devolver a arma. Acabei comprando 
posteriormente uma arma igual para que eu 
ficasse com aquela recordação. 

É bom se registrar que em Brasília, no 
Distrito Federal, essa lei já foi aprovada e 
sancionada. No Mato Grosso também a lei foi 
aprovada e sancionada.  

As armas aqui da Polícia Civil do Espírito 
Santo, quando ficam um pouco mais antigas ou 
um pouco mais em desuso, ou seja, quando a 
Polícia adquire armas novas, essas armas são 
doadas, todas elas são doadas para as guardas 
municipais e outros órgãos. Então, entendo que 
nada mais justo do que vender essas armas, 
repassar essas armas aos servidores, policiais 
civis ou militares, aos servidores da Segurança 
Pública, porque aí a Polícia ou o Estado poderia 
arrecadar alguns valores para a aquisição de 
novas armas.  

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Mais algum 
deputado? (Pausa) 

Não havendo, vou colher os votos na 
Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite?  
 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – O deputado Dr. 
Emílio Mameri é o relator. 

Deputada Janete de Sá? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia?  
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? (Pausa) 

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

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Também vou 
acompanhar o entendimento do relator. 

A matéria foi pela manutenção do veto 
na Comissão de Justiça. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo finalizado na CCJ, pela 
manutenção... 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Gandini, eu estava com 
problema no áudio. Voto com o relatório, 
deputado Marcelo, se tiver tempo ainda. 

 

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

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Deputado Gandini, também estava com 
problema de conexão e acompanho o relatório.  
 

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

Devolvo, então, somando aí os votos, 
deputado Marcelo. 

Obrigado pela benevolência. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. 

Então, pela manutenção do veto. Foi o 
relatório aprovado na CCJ, que, neste momento, 
eu coloco em discussão. E consulto o líder do 
Governo se quer encaminhar.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, só para pedir aos deputados e 

deputadas que votem SIM, na manutenção do 
veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Consulto o autor se quer 
encaminhar.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, eu gostaria, eu 
quero encaminhar pelo voto da derrubada do 
veto,... 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Voto NÃO. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – ..., porque faríamos justiça aos 
servidores da segurança pública do Estado do 
Espírito Santo, assim como foi feito em Brasília e 
em Mato Grosso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – O líder do Governo encaminha 
pelo voto SIM; o autor, pelo voto NÃO.  

Passamos, então, à votação.  
Carece de quorum qualificado, uma vez 

que se trata de veto e a votação é nominal.  
Passamos pelo primeiro deputado que 

vai votar.  
Deputado Adilson Espindula, como vota? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Voto SIM, senhor presidente, pela manutenção 
do veto. 

  
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Adilson Espindula vota SIM. 
Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Voto SIM, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Alexandre Xambinho vota SIM. 
Bruno Lamas Santos? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, o deputado Danilo Bahiense me 
procurou com bastante antecedência, me 
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explicou a matéria, dei a palavra a ele. Sou 
homem de palavra. Meu voto é NÃO.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Bruno Lamas vota NÃO.  
Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, parabenizo a 
brilhante matéria do deputado Danilo Bahiense, 
que reconhece essa necessidade de valorização 
do policial, e eu voto pela derrubada do veto. É 
NÃO.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Capitão Assumção 
vota NÃO.  

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

NÃO, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Carlos Von vota NÃO.  
Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Voto SIM, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Coronel Alexandre Quintino vota 
SIM. 

Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 
presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pagung vota SIM.  

Delegado Danilo Bahiense, autor? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto NÃO, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Delegado Danilo Bahiense vota 
NÃO.  

Doutor Hércules? 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
NÃO. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Doutor Hércules vota NÃO. 

Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Emílio Mameri vota SIM.  
Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Vou seguir a orientação do líder 
ad hoc do nosso partido Patriota, Capitão 
Assumção. Voto pela derrubada do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Rafael Favatto vota NÃO.  
Engenheiro de carreira da Prefeitura de 

Vitória, vereador por vários mandatos e 
deputado estadual José Rocha Esmeraldo, como 
vota? (Pausa) 

Está sem áudio, deputado José 
Esmeraldo. 

Deputado José Rocha Esmeraldo? 
(Pausa) 

Próximo, deputado Freitas? (Pausa) 
Vota SIM.  
Deputado Fabrício Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Gandini vota SIM. 
Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente.  
Ministra Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Iriny Lopes vota SIM. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Janete de Sá vota SIM.  
Luciano Machado? (Pausa) 
Ausente... 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – SIM. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Luciano Machado, em tempo, 
votando SIM.  

Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Não ouvi. Deputado Luiz Durão ausente. 
Deputado Marcos Garcia, vice-líder do 

Governo nesta Casa de Leis? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Marcos Garcia vota SIM.  
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Marcos Madureira vota SIM.  
Deputado Marcos Mansur? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Marcos Mansur vota SIM. 
Deputada Raquel Lessa? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Raquel Lessa vota SIM. 
Deputado Renzo Vasconcelos? 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Voto SIM, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Renzo Vasconcelos vota SIM. 

Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Sergio Majeski vota SIM.  
Deputado Theodorico Ferraço? 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
NÃO.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Theodorico Ferraço 
vota NÃO. 

Deputado Sergio Majeski corrige o voto 
no microfone. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, eu corrijo meu voto. O meu voto é 
NÃO.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Vota NÃO.  

Deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores, hoje 
na votação eu vou votar, mas eu vou somente 
explanar uma coisinha. Tivemos quatro agora, 
né? Este é o quarto item discutido. O primeiro 
deles foi quanto ao pedágio, que foi para 
derrubar o veto do Governo do Estado do 
Espírito Santo, que é contra a população, e é 
legal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Para o voto, deputado. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Então 

a emissão de nota fiscal, ou seja, não 
derrubamos o veto do Governo. 
 No segundo também, do deputado 
Lorenzo Pazolini, concessionárias do serviço 
público de água, luz e telefonia, telefone móvel, 
telefonia fixa, internet, disponibilizarem nas 
faturas o consumo e a informação sobre débitos 
vencidos. Que dá clareza para a população. 
Também não derrubamos o veto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Vamos para o voto. 
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – O 
outro, o terceiro – só um minutinho, senhor 
presidente –, do deputado Lorenzo Pazolini, que 
obriga as concessionárias de energia elétrica do 
estado do Espírito Santo a disponibilizarem pela 
internet a medição de consumo de energia 
elétrica em tempo real aos usuários do serviço.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Vamos para o voto. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – E 
agora, do deputado, querido amigo, Danilo 
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Bahiense, que é para o policial ter a sua própria 
guarda pessoal, ou seja, quando ele se 
aposentar ele ter direito de comprar a arma que 
é apreendida do tráfico para ele, para o policial. 
O que é um absurdo! 

 Eu voto com toda veemência, senhor 
presidente, NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok! Torino Marques vota NÃO. 
Deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite vota 
SIM. 

Antes de proclamar o resultado, só 
queria fazer um registro aos colegas 
parlamentares, com todo o respeito. A 
manifestação do voto nominal é meramente 
SIM ou NÃO. Qualquer manifestação a mais 
cabe no momento que eu abro a discussão, 
porque se fizéssemos todas as manifestações no 
voto, é como se eu abrisse a discussão para 
todos os trinta deputados e aí o Regimento, 
neste caso específico, seria violado. 

Vamos passar então ao resultado. 
Proclamando o resultado: são dezesseis 

votos SIM; nove NÃO; uma abstenção. 
Neste caso, o item 4 da pauta, em face 

do resultado, fica mantido o veto. 
Comunique-se ao governador.  
5.º item... 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Justificar, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Para justificação de voto, o 
deputado Delegado Danilo Bahiense.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, eu quero neste 
momento agradecer aos deputados que 
votaram favoravelmente à derrubada do veto. 

É muito lamentável que algumas coisas 
aconteçam no Parlamento, como foi o caso do 
nosso projeto de lei de captação de córneas. Até 

2018 eu estava na superintendência, tinha uma 
servidora que ficou até 2019 no DML para 
captação de córneas. Nós estávamos com a fila 
zerada no estado do Espírito Santo. Hoje nós 
estamos com mais de quatrocentas pessoas 
ficando cegas. E a Polícia Civil, através do DML, 
dos SML, jogando mais de três mil e quinhentas 
córneas no lixo, ou seja, enterrando os corpos 
com as córneas.  

Foi votado à unanimidade aqui, o nosso 
projeto foi aprovado, o Governo vetou e 
lamentavelmente vinte colegas acompanharam 
o veto do Governo.  

Também com relação ao projeto de lei, 
que foi vetado pelo Governo, com relação à 
emissão das notas fiscais, o projeto do Bruno, 
com relação à emissão de notas fiscais. É 
interessante, presidente, porque uma empresa 
particular se não emite nota fiscal é multada, 
fechada, como aconteceu com um grande 
supermercado aqui em Vitória, que ficou 
fechado meses por não emitir notas fiscais ou 
por fraudar notas fiscais. Mas foi vetado pelo 
Governo. 

O projeto de lei do deputado Doutor 
Hércules, o parto humanizado. Será que é muito 
caro alguém meter a mão na porta e abrir para 
que o pai entre numa sala de parto, para 
acompanhar o parto de sua esposa? Eu acho 
lamentável! 

E hoje mais uma vez, lamentável que os 
nossos policiais não possam ficar com as armas. 
Essas armas são doadas posteriormente ou 
destruídas pelo Ministério do Exército. 

Muito obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Parabenizando o Delegado 
Danilo Bahiense pela proposta, passamos então, 
já vencido o 4.º item, ao 5.º item da pauta. 

Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º da Constituição Estadual, do 
veto parcial aposto ao Projeto de Lei n.º 
295/2021, de autoria do deputado Luiz Durão. 

Convoco a Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, o 
projeto do deputado Luiz Durão obriga os 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 129 

hospitais, clínicas e similares, quando 
credenciados, a acomodarem os 
pacientes/consumidores, em caso de 
internação, de acordo com os respectivos 
planos de saúde, na forma que especifica.   

O veto é parcial. É importante dizer que 
o veto é parcial. E ele foi simplesmente em um 
parágrafo em que o deputado fala da 
possibilidade de, no caso de um leito contratado 
ser inferior, a pessoa se acomodar num leito 
inferior ao contratado, poder haver desconto. 
No entanto, a norma geral, que é a norma 
federal da União, ela não prevê essa 
possibilidade, o que torna esse parágrafo 
especificamente inconstitucional. 

Por isso eu vou acatar o entendimento 
da Procuradoria do Governo do Estado e 
também utilizá-lo pela manutenção do veto 
parcial ao projeto que, de certa forma, foi 
contemplado, mas só esse parágrafo que nós 
tivemos essa questão de inconstitucionalidade. 
Por isso, vou avocar a matéria e dar pela 
manutenção do veto parcial.  

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos na Comissão de Justiça.  
Como vota o deputado Vandinho Leite?  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 

o relatório.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri?  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá?  

 

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

 

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

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
voto com o relator.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) –  E deputado Dr. 
Rafael Favatto? (Pausa) 

No caso, deputado Dr. Rafael Favatto...  
Deputado Marcelo Santos está 

presidindo.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Tendo maioria já 
na Comissão de Justiça... 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto com o relator. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Gandini, voltei 
também, voto com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Favatto, 
ok.  

Deputado Xambinho acho que também 
se pronunciou. 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto, também, com o relator, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.   
Devolvo então a matéria à presidência.  
Mantido o veto parcial.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Na Comissão de Constituição e 
Justiça, mantido o veto parcial do Governo do 
Estado, pelo parecer do relator, acompanhado 
pelos demais membros.  

Neste momento eu coloco a matéria em 
discussão. (Pausa)  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Quero discutir, no plenário, como líder.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Discutir a matéria, como líder, 
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deputado Doutor Hércules, líder da Bancada do 
MDB na Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente e prezados colegas 
deputados e deputadas, antes de mais nada, 
quero dizer o seguinte: tem alguém ligando para 
mim de um número privado. Acabaram de ligar 
agora, não vou atender. Se você quiser falar 
comigo, faça o favor de se identificar assim 
como eu faço quando vou falar com outras 
pessoas.  

Então, por gentileza, ligue de um 
telefone que possa identificar quem está 
ligando.  

Senhor presidente, eu quero discutir 
essa questão desse veto, que é parecido com o 
meu projeto de ontem. Peço até ao câmera, por 
gentileza, que dê um take aqui, por gentileza? 
Por gentileza!  

 
(É exibida imagem 

simultaneamente ao pronunciamento) 

 
Quero mostrar aqui, deputado Dary, 

nosso presidente, falar sobre a questão de parto 
humanizado e violência obstétrica.  

Uma das condições de humanizar o 
parto, ou, então, dar atenção ao paciente, no 
caso da violência obstétrica, ter atendimento 
negado, sofrer intervenções desnecessárias, não 
poder ter acompanhante. Olha: não poder ter 
acompanhante. Tem tudo a ver com o projeto 
do deputado, nosso querido Luiz Durão.  

Então, negar ao acompanhante, 
também, é uma violência ao paciente. Sofrer 
agressões verbais e físicas, ter informações 
omitidas, ser privada no contato com o bebê.  

Aqui eu me lembro muito do tempo do 
preventório, no Hospital Dr. Pedro Fontes, onde 
eu trabalhei como diretor dez anos, e cheguei a 
morar lá dentro com os pacientes. Antigamente 
era chamado preventório, hoje é Educandário 
Alzira Bley. Pouca gente conhece.  

Então, a criança nascia, deputado Freitas, 
e, imediatamente, era arrancada do ventre da 
mãe e entregava para o preventório, e essa 
criança ficava lá até dezoito anos. E chegava o 

dia de pai, o dia de mãe, naquelas festividades 
que nós conhecemos, essa criança via o pai ou a 
mãe através de um vidro. Isso é uma violência 
também muito grande que nós temos que 
resgatar essa questão. Ainda agora, eu falava 
com o padre Kelder. Eu quero audiência com o 
arcebispo para mostrar a capela que tem dentro 
do Hospital Dr. Pedro Fontes, porque nós 
estamos resgatando essa história, o 
preconceito, a violência que essas pessoas 
viveram naquele tempo que tinha polícia 
sanitária. Hoje tem violência. Tinha polícia. 
Prendia mesmo. 
 Guido mesmo foi preso. Ficou lá de vinte 
e um anos até noventa e oito. Noventa e oito de 
idade. Fui até o enterro do Guido, era muito 
querido, lá no Hospital Dr. Pedro Fontes. 
 Não recebia medicamento para aliviar a 
dor e ser amarrada, deputada Janete. Deputada 
sabe disso, também defendeu muito essa 
questão do parto humanizado aqui e ajudou 
também o meu Requerimento n.º 131/2019, 
que cria a Frente Parlamentar Contra a Violência 
Obstétrica e debate ações concretas e elabora 
propostas sobre o problema da violência 
obstétrica no Espírito Santo. O colegiado vai 
buscar o auxílio da sociedade civil organizada 
para, em parceria com o poder público e demais 
instituições, evoluir nas ações de humanização 
que envolvam o parto e o nascimento dos bebês 
com ênfase nas rotinas hospitalares e em ações 
de conscientização de pacientes e demais 
profissionais de saúde. 
 Deputado e presidente Dary, só para 
fazer um histórico aqui, essa história, deputado 
Torino, de eu lutar aqui pelo parto humanizado 
não é de agora, não! Em 2017, eu fiz a Indicação 
n.º 405, que assegura o direito ao parto 
humanizado nos estabelecimentos públicos de 
saúde do Estado e dá outras providências. Para 
encerrar, senhor presidente, ainda o ofício de 
instalação da Frente Parlamentar em 2019. Fiz 
também em 2019, dia 23 de agosto, uma 
audiência pública aqui. Nós lotamos este 
auditório aqui com doulas, com parteiras, com 
obstetras, com enfermeiras, com técnicas de 
enfermagem, com auxiliar de enfermagem, 
enfim, com várias pessoas com relação ao parto 
humanizado. Não é de agora, não! Não vem 
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querer dizer que eu tenho que olhar os meus 
projetos que eu estou fazendo. Isso é puxa-
saquismo! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu 
vou encerrar, senhor presidente. Só quero dizer 
o seguinte: nós somos aliados, nós temos 
aqueles que fazem oposições temáticas e nós 
temos também os bajuladores, que são coisas 
diferentes. Eu não quero agredir ninguém, mas 
eu também não aceito agressão de nenhuma 
forma. 
 Obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Hércules. 
 Com a palavra, como líder do PMN, 
deputada Janete. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Dary Pagung, deputados presentes, 
público que nos assiste, servidores desta Casa, 
eu estou usando este tempo que tenho direito 
para tratar do veto, para falar de uma questão 
que precisa ser repercutida nesta Casa, que é a 
condenação de Hilário Frasson a trinta anos de 
prisão por matar sua ex-mulher, Milena 
Gottardi.  
 Milena Gottardi é uma médica 
oncologista pediátrica, de Fundão, que foi 
assassinada barbaramente a mando de seu 
marido Hilário Frasson e de seu sogro, 
Esperidião Carlos Frasson, que é pai de Hilário. 
Ela leva o nome da Procuradoria da Mulher 
nesta Casa em homenagem a essa mulher 
vítima de feminicídio e que não queria mais 
manter o seu casamento, que durou treze anos. 
Ela não quis manter pela agressividade e 
mudança de comportamento que já notava em 
seu marido. Por conta disso e por ganância nos 
bens de Milena, o marido Hilário, um ex-policial 
civil do nosso estado, matou a sua mulher. 
 Felizmente, a Justiça foi feita, e o 
resultado do julgamento foi proferido na noite 
de ontem, na segunda-feira, às 22h, onde o ex-
policial Hilário Frasson foi condenado à pena 

máxima de prisão, que é trinta anos, vigente em 
nosso país à época do crime, por ter matado sua 
mulher na noite do dia 23. Deixe-me ver aqui. 
(Pausa) Desculpa, na noite do dia 14 de 
setembro de 2017, no estacionamento do 
Hospital das Clínicas de Vitória.  
 Com ele também foram condenados o 
pai de Hilário, Esperidião Carlos Frasson, como 
mandante, um dos mandantes desse 
assassinato; Hermenegildo e Valcir, como 
intermediários desse crime; Dionathas, o 
assassino que desferiu dois tiros na cabeça de 
Milena e um na perna; e Bruno Broetto, que foi 
um facilitador, que arranjou a motocicleta que 
conduziu o assassino até o local do crime. Um 
crime bárbaro, que, felizmente, teve 
julgamento, um julgamento justo, fazendo 
justiça para com essa médica, Milena Tonini 
Gottardi, morta, como disse aqui, no dia 14 de 
setembro 2017. 
 Ela deixa duas filhas. Na época, tinha 
uma filha de um ano e meio e a outra de onze 
anos, que ficaram sem poder ter o convívio de 
sua mãe para o resto da vida, tendo em vista 
esse crime bárbaro desferido contra uma 
mulher indefesa. Não teve nenhum tipo de 
reação. A Milena estava saindo do plantão de 
um dia inteiro de trabalho exaustivo e foi pega 
de surpresa. Tentaram simular um assalto, mas 
se deram mal, felizmente, por conta da 
investigação profunda feita pela nossa Polícia 
Civil. 
 Parabéns aos policiais que conduziram o 
processo investigatório, porque foi desse 
processo investigatório que se concluiu que era 
um crime de mando, e não um latrocínio, como 
tentou-se enganar a Justiça e fazer as pessoas 
crerem, o Poder Judiciário também, acreditar 
que fosse um latrocínio.  

O Dionathas confessou toda a sequência 
do crime, como ele fora contratado e, inclusive, 
de que o Esperidião, pai do Hilário, pressionava 
para que ele cometesse esse crime o mais 
rápido possível. Um crime que chocou o Espírito 
Santo, que chocou o país, que mostra a face do 
feminicídio em nosso país, em nosso Espírito 
Santo, e que precisa ser combatido por todas 
nós, por todos nós, homens e mulheres de bem 
desta Casa, deste estado, que não pode tolerar 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



132 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 

violências contra as mulheres e violências que 
chegam a essa situação de onde a mulher é 
barbaramente assassinada. 
 Então, fica aqui o nosso registro pedindo, 
cada vez mais, justiça, cada vez mais, celeridade 
nesses processos, e parabenizando a ação de 
nossa Polícia Civil por desvendar esse crime 
bárbaro, esse crime de mando contra Milena 
Tonini Gottardi, uma grande mulher, que, 
infelizmente, não está junto de nós, mas que vai 
ter o seu nome marcado na história do Espírito 
Santo, infelizmente por esse episódio trágico, 
condenável, reprovado por todos nós, mulheres 
e homens de bem do Espírito Santo.  
 Parabéns ao Júri, ao juiz, que conduziu 
todo esse processo. Foram vários dias onde foi 
conduzido esse julgamento, mas, felizmente, 
teve um final satisfatório, onde a justiça foi 
feita, e, como pregamos aqui, a pena máxima foi 
decretada para esses criminosos cruéis e 
covardes.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputada Janete.  
 Encerrada a discussão. 
 Em votação. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pela ordem, nosso vice-líder do Governo. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, o item 5, eu gostaria de encaminhar 
a votação aqui para a base, até para esclarecer 
aqui ao deputado Doutor Hércules que esse 
veto é um veto parcial e que a proposição n.º 2 
diz que a necessidade do veto ao presente § 3º, 
do art. 1º, se apresenta visto que fere a 
competência legislativa privativa da União. 
Então é por isso que esse projeto veio com veto 
parcial. E eu gostaria de encaminhar aqui à base 
do Governo que votasse SIM. SIM ao veto 
parcial. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Marcos Garcia. 
 Em votação.  

Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Dary, me permite proferir o meu 
voto? Porque eu tenho uma reunião agora, às 
17h. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputada Janete. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 

SIM, pelo veto parcial. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Tá registrado.  

Deputado Adilson Espindula, como vota? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto SIM, presidente, pela manutenção do veto 
parcial. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado. 
Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM o deputado Alexandre.  
Deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

SIM, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Bruno vota SIM. 
Deputado Capitão Assumção? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Voto NÃO, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota NÃO, com uma dor no coração. 
Deputado Carlos Von? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

NÃO, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota NÃO.  

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Eu estou presidindo a sessão.  
Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Voto NÃO, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota NÃO. 
Deputado Doutor Hércules? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

NÃO. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Dary Pagung, vou 
acompanhar o voto do deputado Doutor 
Hércules pelo mesmo entendimento, em 
proteção às nossas pacientes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Mas é veto parcial, deputado Rafael. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Compreendi, deputado. 
Compreendi. Voto NÃO. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ok. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto SIM, excelência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Deputado Erick, presidente. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Freitas estava no plenário 

agora. Vou aguardar um pouquinho. 
Deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Deputado Freitas vota SIM. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputada Iriny Lopes, ausente. 
Deputada Janete votou SIM. 
Deputado Luciano Machado? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Luciano Machado vota SIM. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM. 
Deputado Pr. Mansur? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM. 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Vota SIM. 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa, como vota? 
Ausente.  
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)  
Deputado Renzo, como vota?  
Ausente.  
Deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – SIM, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa) 
Deputado Theodorico Ferraço? 
Ausente.  
Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Seguindo o pedido do deputado Marcos Garcia, 
voto NÃO, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – V. Ex.ª vai votar SIM? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Se ele 

for seguir o encaminhamento do deputado 
Marcos Garcia, é para votar SIM, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Vandinho Leite? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 

SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vota SIM.  
Fica mantido o veto com quinze votos 

SIM; seis votos NÃO; e uma abstenção.  
Comunique-se ao governador. 
Deputado Adilson Espindula. (Pausa) 
Gostaria de passar a presidência para o 

deputado Adilson.  
Enquanto o deputado Adilson chega aqui 

à Mesa, passamos ao Item 6.  
Discussão única, em regime de urgência, 

do Projeto de Lei n.º 113/2021, do Tribunal de 

Justiça, que altera a redação da Lei n.º 3.526, de 
29 de dezembro de 1982, para promover a 
reestruturação das serventias extrajudiciais no 
estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. Publicado no Ales digital do dia 
31/03/2021. Parecer oral da Comissão Justiça 
pela constitucionalidade/legalidade, com o 
acolhimento das emendas de autoria dos 
deputados Marcelo Santos, Hudson Leal, Doutor 
Hércules, Coronel Alexandre Quintino e Bruno 
Lamas; parecer oral do vencido da Comissão de 
Finanças, pela aprovação, com o acolhimento de  
todas as emendas apresentadas ao projeto; e 
parecer oral da Comissão de Cidadania, pela 
aprovação, com a adoção das emendas aditivas 
n.os 01, 03, 12 e 15; emenda substitutiva n.º 03; 
subemenda substitutiva à emenda n.º 6/2021; e 
emenda oral coletiva apresentada em Plenário. 
O presidente da Comissão de Justiça, deputado 
Gandini, redesignou o deputado Marcelo 
Santos, que manteve o prazo regimental para 
relatar as emendas acolhidas nas Comissões de 
Finanças e de Cidadania, na sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, do dia 30 de agosto 
de 2021. Prazo até o dia 13 de setembro de 
2021. E existem emendas de diversos deputados 
para serem analisadas pela Comissão de Justiça. 
Então, fica mantido o prazo ao deputado 
Marcelo Santos.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Dary!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Antes vou passar a presidência ao 
deputado Adilson... 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – É para 

falar sobre esse assunto.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Vou passar a presidência ao deputado 
Adilson, e ele te dá a palavra.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Bruno Lamas.  

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente, sobre essa matéria vinda do TJ, é a 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 135 

terceira vez que eu faço esse registro aqui e fiz 
durante o nosso relatório, por três vezes. 
Inclusive mostrei o documento. Há algumas 
falácias em relação à última emenda citada aí 
que é a emenda do plenário, que foi oral, uma 
emenda verbal.  

Eu vou fazer entrega à Mesa, já está no 
sistema, está no relatório que está no sistema. 
Eu repito, pela terceira vez, a emenda que veio 
do plenário, que já tem a assinatura de 
dezessete deputados, e alguns estão assinando 
virtualmente, só tem um único parágrafo, que 
fala: 

 
[...] Parágrafo único. No prazo 
fatal de 01 (um) ano, o Tribunal 
de Justiça do Estado promoverá a 
reestruturação das serventias 
com faturamento semestral 
superior a R$ 4.500.000,00 
(quatro milhões e quinhentos mil 
reais).  

 
 Aqui não consta fundo nenhum, nem 
Farpen, nenhum fundo consta aqui. Só para ficar 
claro. 
 Então, além de registrar, mais uma vez, 
porque o assunto é muito sério, eu repasso à 
Mesa Diretora, fisicamente, a emenda com 
assinatura dos senhores deputados e deputadas 
que está no sistema também.  
 Tenho dito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Recebo o documento de V. 
Ex.ª para as devidas providências.  

Item n.º 7. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 442/2021, da 
deputada Raquel Lessa, que institui a Política 
Estadual de Proteção da Vida das Mulheres e o 
Combate à Violência Doméstica, de 
monitoramento das mulheres vítimas de 
violência doméstica, no estado do Espirito 
Santo. Publicado no Ales Digital do dia 18 de 
agosto de 2021. Nas Comissões em conjunto de 
Justiça, de Cidadania e de Segurança o relator, 
deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial, do dia 25 

de agosto de 2021 e tem prazo até o dia 01 de 
setembro de 2021. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria e pergunto ao 
deputado Gandini se vai manter o prazo.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
só me tirar uma dúvida. Eu estou como relator 
das comissões conjuntas ou só da Comissão de 
Justiça? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado, o senhor 
poderia repetir porque eu não te ouvi bem? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu estou na dúvida 
se a relatoria desse projeto que eu não lembro 
da sessão anterior, se eu pedi o prazo só na 
Comissão de Justiça ou se está em conjunto essa 
votação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – O senhor é relator do item 
7 e item 8 em conjunto com todas as demais 
comissões e o senhor está com prazo regimental 
até o dia 1.º de setembro.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Eu vou relatar.  
O projeto é da deputada Raquel Lessa, 

que institui a Política Estadual de Proteção da 
Vida das Mulheres e o Combate à Violência 
Doméstica, de monitoramento das mulheres 
vítimas de violência doméstica, no estado do 
Espírito Santo. 

A matéria está tramitando em conjunto 
nas comissões... 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Deputado, só lembrando a 
V. Ex.ª que V. Ex.ª vai relatar na Comissão de 
Justiça, de Cidadania e de Segurança. Finanças 
vai ser separado. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ah, Finanças ficou 
separado, né? Ok. 
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O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Pois não, deputado. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu estou 
justamente conversando com o deputado 
Freitas aqui para que nós possamos fazer em 
conjunto, também incluindo a Comissão de 
Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Ok. 
Então, deputado Gandini, a palavra está 

com V. Ex.ª, com todas as comissões reunidas. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então vamos lá. 
A proposta institui a Política Estadual de 

Proteção à Vida das Mulheres. Foi juntada essa 
proposta ao Projeto de Lei n.º 433/2021, do 
deputado Danilo Bahiense, que é mais antiga e, 
portanto, é o projeto principal, para o qual tem 
despacho da Procuradoria já, com anexação 
também do Projeto n.º 624/2019, da deputada 
Iriny, que tem parecer da Procuradoria, já 
constando nele e já está tramitando na 
Comissão de Defesa da Cidadania para a 
relatoria do deputado Luciano Machado. 

Então, portanto, vou, já que tem projeto 
mais antigo tramitando em comissão 
subsequente, vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação da matéria da deputada Raquel Lessa 
e colocar a matéria em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, 
deputados da Comissão de Justiça... se o 
presidente pudesse proceder me ajudando com 
a votação. Porque, da Comissão de Justiça eu 
tenho facilidade aqui; as demais comissões, 
neste momento eu estou com mais dificuldade, 
se o deputado puder fazer o chamamento dos 
votos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Ok. Nós vamos te auxiliar 
nos nomes, deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Te agradeço. 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – 
Deputado, eu vou te auxiliar aqui, então. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Pode relatar, Gandini, na 
Comissão de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Não, já relatei. Agora 
abriu o prazo para a votação. Aí precisa chamar 
as comissões. Comissão de Justiça, no caso o 
deputado Marcos Garcia, eu acho que vai fazer 
a chamada já também, né? 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Na 

Comissão de Justiça, então, o Gandini já votou, 
então vamos ao deputado Vandinho Leite. 

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

relator. 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Vota 

com o relator.  
Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? Voto com o 

relator. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto com o relatório do deputado 
Gandini. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Rafael 

Favatto está presente? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Sim, sempre presente, deputado 
coronel Marcos Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – Ok. 
Muito obrigado, deputado! 

Então vamos pegar aqui, do deputado 
Vandinho Leite o suplente. Deputado Dary 
Pagung, como vota? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 
o relator. 
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O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – 
Deputado Hudson Leal? 

 
O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 

10) - Voto com o relator. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – 

Deputado Freitas? (Pausa) 
Vota com o relator? (Pausa) 
Sim, né? 
Deputado Marcelo Santos não votou; 

deputado Luiz Durão se encontra presente? 
(Pausa) 

Então aprovado com a maioria aqui e 
vamos seguir para a próxima comissão. 

Comissão de Cidadania. 
Como vota o deputado Luciano 

Machado? (Pausa) 
Ausente? (Pausa) 
Então como vota o deputado Bruno 

Lamas? (Pausa) 
Como vota a deputada Janete de Sá? 

(Pausa) 
Como vota a deputada Iriny Lopes? 

(Pausa) 
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
 Com a ausência dos deputados, vamos 
pegar os suplentes.  
 Como vota o deputado Dary Pagung? 
(Pausa)  
 Vota com o relator.  
 Como vota o deputado Renzo 
Vasconcelos? (Pausa) 
 Como vota a deputada Raquel Lessa? 
(Pausa) 
 Como não deu quorum na Comissão de 
Cidadania, não foi suficiente, vamos passar para 
a próxima comissão.  
 Vamos passar para a Comissão de 
Segurança. Vamos colher os votos.  
 Como vota o deputado Luiz Durão? 
(Pausa) 
 Como vota o deputado Coronel 
Alexandre Quintino? 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Voto com o relator.  

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Vota 
com o relator.  
 Como vota o deputado Theodorico 
Ferraço? (Pausa) 
 Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
(Pausa) 
 Como vota o deputado Capitão 
Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, com o 
relatório do relator.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok.  
 Como vota o deputado Luciano 
Machado?  
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Deputado Danilo Bahiense vota 
com o relator.  

 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok.  
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
 Vamos agora convocar os suplentes.  
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia, estou 
relatando, voto com o relator.  
 Deputada Raquel Lessa? 
 Na verdade, estou só colhendo os votos, 
gente, não sou o relator.  
 Como vota a deputada Raquel Lessa? 
(Pausa) 
 Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
 Deputado Gandini é o relator. 
 Como vota o deputado Dary Pagung? 
(Pausa) 
 Vota com o relator.  
 Então, tendo a maioria dos votos, fica 
aprovado na Comissão de Segurança.  
 Vamos passar para a Comissão de 
Finanças.  
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Com o relator.  
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa)  
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 Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – (Inaudível) o relator.  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. 
 

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

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 
deputado.  
 Como vota o deputado Engenheiro José 
Esmeraldo?  
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
(Inaudível), excelência.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator, né? Ok, deputado. 
 Como vota o deputado Emílio Mameri? 
(Pausa) 
 Como vota do deputado Dary Pagung? 
(Pausa) 
 Com o relator.  
 Adilson Espindula está na Presidência. 
 Como vota o Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Como vota o Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa)  
 Vamos colher os votos dos suplentes.  

Como vota o deputado Bruno Lamas? 
(Pausa)  
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? (Pausa)  
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa)  
 Como vota o deputado Coronel 
Alexandre Quintino? 
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Com o relator, excelência. 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 
deputado. Como vota aqui o deputado Pr. 
Marcos Mansur?  
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Com o relator. 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok. 
Como vota o deputado Carlos Von? (Pausa) 

Com o relator? Então, tá. 
 Então, aprovado nas comissões em 
conjunto, no caso Comissão de Justiça, de 
Cidadania e de Finanças, tendo em vista que na 
Comissão de Cidadania nós não tivemos 
quorum. Então, devolvo a palavra ao presidente 
das comissões em conjunto, deputado Fabrício 
Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Agradeço a chamada 
e devolvo à Mesa para prosseguir a votação do 
Plenário.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Em discussão.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Pela ordem, deputado 
Doutor Hércules.  

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Aliás, não quero falar pela ordem. Quero 
levantar uma questão de ordem regimental.  

O painel demonstra a presença de trinta 
deputados, mas como nós ouvimos aqui a 
chamada de vários deputados e que não 
responderam a chamada, eu, para efeito de 
votação, peço a V. Ex.ª, eu requeiro a 
recomposição de quorum. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – É regimental. Vamos 
atender à solicitação do ilustre deputado Doutor 
Hércules. Vou fazer a votação nominal para 
efeito de votação da matéria.  

 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente? (Pausa) 

Senhor presidente? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Pois não, deputado.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 139 

 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Não é votação. É verificação de 
quorum.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Verificação de quorum. 
Nominal. Eu vou chamar deputado por 
deputado.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, deputado Madureira tem razão. É 
verificação de quorum para efeito de quorum.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Vamos fazer a contagem 
agora. Deputado Adilson Espindula, presente.  

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
 Ausente. Deputado Bruno Lamas? 
(Pausa) 
 Ausente. Deputado Capitão Assumção? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Presente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Carlos Von? 
(Pausa)  
 Deputado Carlos Von presente.  

Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
(Pausa)  
 Deputado Dary Pagung? (Pausa)  
 Deputado Delegado Danilo Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presente, presidente. Presente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Doutor 
Hércules? (Pausa)  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa)  
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
 Ausente. Deputado Engenheiro José 
Esmeraldo?  

 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Sempre presente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Presente. 

 Deputado Freitas? (Pausa) 
Ausente. 

 Deputado Gandini. 
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Presente, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Presente. 
Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Deputado Hudson Leal está presente? 

(Pausa) 
Deputado Hudson Leal presente. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Ausente. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Deputado Luciano Machado, o senhor 

está presente? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Presente e sorridente, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok.  
Presente, deputado Luciano Machado. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Pr. Marcos 
Mansur? 

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Presente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputada Raquel Lessa? 
(Pausa) 
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Ausente. 
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Presente, deputado Vandinho Leite? 

(Pausa) 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Serve 

eu, deputado? Falei três vezes. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. Presente. 
Temos quinze deputados presentes. 
Há quorum para manter a sessão, mas 

não quorum para votação. 
Então o item 07 fica adiado por falta de 

quorum. 
O item 08 eu convoco o deputado 

Gandini para fazer o parecer das comissões em 
conjunto. 

 

(8. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
455/2021) 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
eu vou pedir prazo, tendo em vista que a gente 
não vai conseguir votar no dia de hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini, no item 
9 e no item 10, V. Ex.ª também vai se prevalecer 
do prazo? 

 

(9. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
236/2021; 10. Discussão única, 
em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 135/2021) 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Sim, senhor 
presidente. 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok. 

Fica então mantido o prazo no item 9 e 
no item 10. 

Agora, às 17h13min, passamos à fase das 
Comunicações. 

Com a palavra o ilustre deputado 
Theodorico Ferraço. (Pausa) 

Está ausente. 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Adilson Espindula, 
que preside a sessão neste momento, aos 
deputados que estão aqui no plenário 
presencialmente, aqueles que ainda estão no 
plenário virtual, aos funcionários desta Casa e 
àqueles que nos assistem pela TV Assembleia e 
demais canais. 

Nós temos ouvido muito falar sobre 
precatórios. O Governo Federal pretende 
parcelar os precatórios, naquilo que muitos 
economistas estão chamando de uma espécie 
de calote.  

Precatórios são aquelas dívidas que o 
Estado tem, que o Governo, seja federal ou 
estadual, tem, que a Justiça já reconheceu e 
que precisam ser pagos.  

Então, claro que muitos desses 
precatórios são de dívidas trabalhistas e 
muitas vezes precisam ser revistas. 
 Aqui no Estado, há anos que nós temos 
uma novela dos precatórios dos professores. 
Não são os professores apenas; têm outros 
funcionários do Estado, também. Também 
tem policiais. Mas eu falo dos professores pela 
forma como essa classe de trabalhadores 
sempre foi tratada no Brasil e, por extensão, 
aqui no Espírito Santo. 

Então, muitos professores, Doutor 
Hércules, já se aposentaram, muitos já 
morreram sem ver a cor desse dinheiro. 

 De vez em quando nós estamos 
cobrando da PGE o andamento disso e hoje, 
pela manhã, eu estive na Procuradoria-Geral do 
Estado com o procurador Jasson, que nos 
recebeu muito bem, para mais uma vez explicar 
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como está essa questão dos precatórios dos 
professores.  

Então, segundo me informou, a Justiça 
determinou que fossem feitos novos cálculos 
desses valores, mas faltavam parâmetros para 
que esses novos cálculos fossem feitos. Segundo 
me informou o procurador-geral, doutor Jasson, 
agora no começo desse ano agora em 2021, 
finalmente o TJ definiu esses parâmetros e deu 
um prazo agora para os representantes legais 
apresentarem os novos cálculos, um prazo de 
noventa dias. Aí, caso não seja apresentado por 
esses representantes, a PGE pode contestar, se 
apresentarem; ou ela vai apresentar os seus 
cálculos.  

Segundo o procurador, a PGE está 
fazendo um processo seletivo para contratar 
cerca de vinte contadores, porque são mais de 
trinta mil processos, Doutor Hércules. Então, 
finalmente quem sabe agora estamos 
próximos de encontrar um caminho para isso, 
não é? Porque é lamentável que... 

Eu entendi a questão de como o 
procurador colocou que muitos desses cálculos 
foram feitos fora da realidade e sem parâmetros 
reais e embasamento legal, e que eles precisam 
ser refeitos, eu entendo isso, mas é muito 
importante que agora, quem sabe, a gente 
consiga encontrar um caminho para que, o mais 
rápido possível, os profissionais do Estado que 
têm direito a esses precatórios, principalmente 
os professores, venham a receber.  

Como eu disse, eu comecei a dar aula 
em 1985. Então eu dava aula no Estado 
naquela época e aí muitos professores 
daquela época já se aposentaram. Como eu 
disse, alguns já morreram sem ver a solução 
definitiva desse caso dos precatórios. 

Então, de certa forma me deu uma 
esperança hoje pela manhã com essa conversa 
com o procurador-geral do Estado. E me parece 
que isso, mesmo que pequeno, é uma pequena 
evolução no sentido de, pelo menos, agora 
definir esses cálculos e que haja ali uma 
concordância, então, entre Estado e as 
entidades representativas dos professores e dos 
demais profissionais do Estado e que, 
finalmente, esses precatórios sejam pagos. 

Segundo o procurador, o Estado tem 
todo o interesse de resolver isso e de definir 
esses pagamentos, enfim. Então quem sabe 
agora, finalmente, os professores que já estão 
aposentados, muitos deles, consigam ver a cor 
desse dinheiro, sendo que grande parte desses 
profissionais sempre foram muito 
desvalorizados, sobretudo na questão salarial. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok. Com a palavra o 
deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 

Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Pr. Marcos 

Mansur. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcos 

Madureira. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcos 

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

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado. (Pausa) 
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputada Iriny Lopes. (Pausa) 
Deputado Hudson Leal. (Pausa) 
Deputado Gandini. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Freitas. 

(Pausa)  
Com a palavra o ilustre deputado 

Engenheiro José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente, senhores deputados e 
deputadas, aqueles que nos assistem através da 
TV Assembleia por meio do canal digital aberto 
3.2, internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, boa tarde!  

Hoje, senhor presidente, venho me 
reportar a um município muito importante no 
nosso estado, como todos o são, a região de Vila 
Pavão. E quero dizer para todos os moradores 
da região de Vila Pavão que, nesses últimos 
sessenta dias, levei para a região três 
equipamentos de alto interesse social. Vou 
especificar. O primeiro foi um calçamento para 
uma região abandonada, Distrito de Todos os 
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Santos. Foram vinte carretas de Pavi-s 
conseguidas pelo deputado Zé Esmeraldo a 
pedido do meu prefeito Bolinha, do vice-
prefeito Tuila, Francisco, e também o Vaguinho, 
não é? Esses Pavi-s já estão na região de Todos 
os Santos.  

Posteriormente, alguns dias depois, levei 
para a região de Vila Pavão um equipamento de 
alta importância, que é exatamente uma 
escavadeira hidráulica. Essa escavadeira é 
fundamental, principalmente na região onde 
tem agricultores, para melhorias de sua estrada. 
É uma escavadeira de primeiro mundo e já foi 
entregue. Foi entregue nesse domingo agora, 
passado, ao prefeito Bolinha, ao Tuila, ao 
vereador Francisco e também ao vereador 
Vaguinho. 

Como se não bastasse, hoje estiveram 
comigo aqui o Vaguinho, juntamente com o 
nosso amigo Eraldino, e vieram aqui também 
pegar um instrumento importantíssimo, que é 
exatamente uma academia popular do idoso, 
inoxidável, que dá para dezessete pessoas ao 
mesmo tempo fazerem exercício.  

Aqui está a academia popular no valor de 
noventa mil reais, que foi levada hoje para a 
região de Vila Pavão.  

 
(É exibida a foto)  
 

Então, em quarenta e cinco dias, 
levamos para Vila Pavão essa academia popular 
inoxidável. Levamos também para Vila Pavão o 
calçamento para o Distrito de Todos os Santos e 
também essa escavadeira hidráulica que é 
fundamental para a região de Vila Pavão, uma 
vez que as estradas sem calçamento onde os 
agricultores a utilizam, principalmente as 
pessoas que têm as suas plantações de café e 
outros tipos de plantação, eles poderão agora 
ter as suas estradas melhoradas através dessa 
máquina de primeiro mundo, que é uma 
escavadeira hidráulica também chamada de 
Ponkan.  

 
(É exibida a foto)  

 
Aqui nós temos os amigos Eraldino, que 

esteve aqui hoje para pegar a academia; o 

Vaguinho também esteve aqui hoje, que é o 
vereador Vaguinho, juntamente com o Luizinho, 
que trabalha comigo e o Dedê. Foram lá e já 
levaram para Vila Pavão esse equipamento tão 
importante. 

Trabalhando, na verdade. É um cara que 
fala e cumpre. E está aí o resultado de quarenta 
e cinco dias. A Ponkan, o calçamento - são vinte 
carretas de Pavi-s -, e também, por último, hoje, 
a academia.  

Quero agradecer aqui o meu amigo, Davi 
Diniz, que é um cara de alta importância dentro 
do Governo. Quero agradecer também, aqui, o 
governador Renato Casagrande, que vem 
fazendo um trabalho brilhante em todas as 
regiões do estado do Espírito Santo. É difícil 
falar aonde Renato não tem ido, porque ele tem 
ido praticamente cem por cento e tem feito um 
trabalho importantíssimo. Agora mesmo 
tivemos, ontem, aqui no Álvares Cabral. Tinha 
mais de quatrocentas professoras, 
coordenadoras, o secretário estava lá também, 
o secretário de Educação Vitor de Angelo. Todos 
estavam lá. Foi uma coisa maravilhosa. O 
governador repassou cinquenta milhões para a 
educação. É importante falar isso: cinquenta 
milhões foram repassados para a Educação. 
Aqui está o Vitor de Angelo, juntamente com o 
deputado José Esmeraldo.  

 
(É exibida a foto)  
 

Então, esse é um trabalho de um 
deputado que tem representatividade em todo 
o estado do Espírito Santo. É um cara que fala e 
cumpre, porque eu quero ver o cara falar e 
cumprir. Aqui nos temos o nosso amigo 
Josivaldo... 

 

(É exibida a foto)  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado, o senhor pode 
concluir? 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Que é  uma pessoa querida também dentro da 
área escolar. (Inaudível) como ele foi 
ovacionado, quando eu tomei a liberdade de 
citar o nome dele.  
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Então, um grande abraço. Muito 
obrigado! E vamos trabalhando porque a 
população do Espírito Santo não pode esperar. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 
Com a palavra ele, que não declina 

nunca, deputado Doutor Hércules. (Pausa) 
O deputado Doutor Hércules está meio 

rebelde esses dias. Não sei por quê! Não quis 
sentar naquela cadeira que tem lá no museu de 
Cachoeiro de Itapemirim, para ser prefeito de 
Vila Velha. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, prezados colegas deputados 
e deputadas.  

Aqui, no plenário, só o deputado Carlos 
Von, deputado Torino Marques e deputado 
Adilson Espindula, representando a nossa Santa 
Maria de Jetibá. Abraço a todos que estão no 
sistema virtual também. 

Fiz, mais cedo, o requerimento de 
recomposição de quorum, porque a gente vê o 
painel com trinta deputados e aí, quando faz a 
chamada para votação, não tem trinta. Então, 
agora, estamos com dezesseis. Que bom! Temos 
quorum até para votar. Então o nosso pedido de 
recomposição de quorum foi por esta razão.  

Quero abraçar todos os servidores da 
nossa Casa, especialmente os que estão aqui de 
forma presencial, a Eliana Bugarelli e a nossa 
querida Gisele, que estão transmitindo as 
nossas sessões em sinais de Libras. 

Hoje é Dia do Nutricionista. Quero 
parabenizar todo nutricionista responsável por 
planejar programa de alimentação às pessoas, 
além de preparar dietas específicas para ajudara 
melhorar a qualidade de vida e da nossa saúde. 

Quando cheguei aqui na Casa, não 
tínhamos ainda na comissão de Assistência 
Social, Segurança Alimentar e Nutricional. É uma 
emenda de minha autoria, foi a primeira 
Assembleia do Estado que inseriu, inicialmente 
na Comissão de Saúde. Tem tudo a ver com 
saúde, mas nos lembramos de que o ex-

deputado Rodrigo, que foi presidente da 
Comissão de Assistência Social, pediu que fosse 
para a comissão dele porque a parte de 
assistência social tinha pouca movimentação. 
Então, naturalmente, cedemos, e isso ficou até 
hoje na Comissão de Assistência Social. Mas a 
Assembleia foi a primeira do Brasil a adotar a 
Segurança Alimentar e Nutricional no nosso 
Sistema de Saúde.  

Esse profissional muito importante. 
Pouca gente leva em consideração a atuação do 
nutricionista. Mas é bom lembrar, inclusive, que 
tem um ditado tão antigo: O peixe morre pela 
boca. E nós também. Então, a nutrição é 
importante, mas é muito importante mesmo. 
Então, quero abraçar todos os nutricionistas 
neste dia.  

Mais cedo falei aqui sobre a questão do 
parto humanizado, e ontem teve uma polêmica 
muito grande com relação ao veto de um 
projeto de minha autoria sobre parto 
humanizado. Por mais que me esforce, por mais 
que me debruce em cima de projeto, não vi 
nenhuma inconstitucionalidade. 

 Infelizmente, alguns auxiliares do 
governador Renato Casagrande estão levando o 
governador para uma situação difícil, porque 
acaba vetando por vetar. Não tem sentido vetar 
um projeto de Carlos Von; talvez porque ele 
faça oposição ao Governo. Talvez. Mas eu não 
faço oposição ao Governo, sou parceiro do 
Governo. Por que, então, vetar o meu também? 
É mania de vetar. Poxa vida! Analisa primeiro, 
conversa com o deputado, mande o projeto de 
lei. Se não concorda com o que eu fiz, porque 
não é bom, mande o seu que é bom. Porque é 
bom para a população. Parto humanizado. Por 
favor! Sou obstetra, sou parteiro. Eu posso falar 
isso muito melhor do que algumas pessoas que 
estão orientando muito mal o governador do 
estado e, às vezes, também, até o secretário da 
Saúde. Acredito que ele nem tinha 
conhecimento desse veto,  

Então, na verdade, o que queremos? 
Queremos que a parturiente seja respeitada e 
que ela tenha condição de escolher até o 
procedimento. E que no pré-natal possa levar o 
marido, ou a mãe, ou a sogra, ou a irmã. Porque 
isso eu faço; no meu trabalho semanal, faço 
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isso: convido a gestante, deputado Torino, para 
que leve seu marido, para que leve as irmãs, 
para que leve a mãe, para que leve a sogra, para 
que leve o filho. E você pode olhar nas redes 
sociais, quantas e quantas fotos: eu com a 
paciente com o filho, com a mãe ou com a 
sogra. É importante o obstetra informar isso.   

Em todo o meu tempo de obstetra, mais 
de quarenta anos, perdi uma paciente ainda 
com poucos dias de formado. Mas fiz o que 
estava na lei, e que coloquei aqui: conversar 
com a família, chamar a família.  

Senhor presidente, só um minutinho de 
tolerância que vou terminar já. 

Cheguei ao plantão - para quem sabe do 
que estou falando, e Rafael Favatto sabe muito 
bem sobre isso -, a paciente estava com anúria, 
ausência de urina; os rins pararam de funcionar. 
E o restinho de urina que tinha no coletor - a 
gente fala cor de Coca-Cola, aquele café bem 
escuro - já era comprometimento renal; ela já 
estava com insuficiência renal. E hipertensa - 
DHEG, doença hipertensiva específica da 
gravidez, mais conhecida por eclâmpsia.  
 Chamei a família e falei: se eu operar, vai 
morrer; se eu não operar, vai morrer também. 
Vamos conversar. Vamos fazer uma reunião 
com a família. Isso com sete dias, uma semana 
de formado só. Eu já tinha essa consciência de 
dialogar, de conversar com paciente, de 
conversar com a família. O médico tem que 
conversar com o paciente quando ele pode 
conversar, ou, quando ele não pode, com a 
família. Isso é código do nosso Conselho 
Regional de Medicina. Então, operei a paciente. 
A paciente morreu. Eu fiquei até de madrugada. 
O meu plantão acabou às 19h. Eu fiquei até o 
dia seguinte com a família, até a paciente 
morrer. 
 O que aconteceu foi que a família passou 
a me respeitar, a gostar de mim, apesar do 
momento tão difícil de eu assinar um atestado 
de óbito. Mas por quê? Porque conversei com a 
família. O médico tem que conversar com o 
paciente ou com a família, sim!  

Nós queremos é isto, o parto 
humanizado. Se o meu projeto tinha 
inconstitucionalidade, embora não vimos, que 
mande aquele que seja o ideal, que seja o 

normal. O que não pode fazer é simplesmente 
vetar. Estão colocando o governador Renato 
Casagrande em grande dificuldade para o ano 
que vem. 

Então, senhor presidente, só para 
encerrar, quero lembrar que se você tiver febre 
alta, se tiver fadiga, se tiver tosse seca, cansaço, 
dor de garganta, diarreia, dor de cabeça, perda 
do paladar ou do gosto, perda do olfato ou do 
cheiro, dificuldade de respirar ou falta de ar, 
corra para a unidade de saúde e procure o seu 
médico. Você poderá estar com covid, e temos 
que ter o máximo cuidado. A variante está 
chegando, é uma realidade. Não é mentira.  

Estou vacinado e eu já tive covid, mas 
tenho o mesmo cuidado, como se não tivesse 
vacinado e como se não tivesse ficado doente. A 
vacina não te protege cem por cento. Protege, 
às vezes, setenta por cento. Mas, se for o caso, 
vamos supor que te proteja cem por cento, mas 
não protege o seu filho, sua esposa, seu marido, 
seus parentes. Então, você tem que ter todo o 
cuidado como se não tivesse sido vacinado, 
como se não tivesse tido a doença. 

Obrigado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Ok, deputado. 
Com a palavra o deputado Delegado 

Danilo Bahiense. (Pausa) 
Declinou. 
Deputado Dary Pagung está ausente. 
Deputado Coronel Alexandre Quintino 

está ausente. 
Com a palavra o ilustre deputado Carlos 

Von. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente Adilson Espindula, deputado Torino 
Marques e deputado Doutor Hércules, boa 
tarde a todos. 

Quero iniciar esta minha fala no dia de 
hoje dizendo que o crime organizado, 
infelizmente, tomou conta da cidade de 
Guarapari. 

O portal de notícias Realidade capixaba 
divulgou áudios cabulosos, estarrecedores, em 
que servidores do município de Guarapari, em 
diálogo, conversam dentro da sala de licitação, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100300039003000350030003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 09 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 145 

onde combinam qual empresa deveria ganhar 
aquela licitação. 

A segunda colocada foi declarada 
vencedora. Desclassificaram a primeira 
colocada, a princípio sem nenhum motivo, 
justamente a empresa que eles combinaram 
que deveria ser a vencedora daquela licitação.  

Alguns dias depois de essa empresa ser 
declarada vencedora, me aparece o secretário 
de Obras de Guarapari, senhor Odivan, em um 
agarra-agarra, em uma festinha junto com o 
proprietário da empresa que venceu essa 
licitação e divulgando tudo isso nas redes sociais 
sem o menor pudor. Logo depois, apareceram, 
obviamente, diversas denúncias referentes à 
pasta deste cidadão, senhor Odivan, e ele, mais 
uma vez, ostenta, em suas redes sociais, uma 
viagem para o Rio de Janeiro, ficando 
hospedado em um dos hotéis mais caros 
daquele município, frequentando restaurantes, 
baladas caríssimas. E, o pior de tudo, ao lado de 
uma funcionária da empresa que venceu a 
licitação. 
 Então, fica a nossa pergunta: quem está 
pagando por todas essas ostentações do 
secretário Odivan, secretário de Obras do 
município de Guarapari? Eu posso afirmar com 
certeza que quem está pagando é o dinheiro de 
corrupção, é o dinheiro de extorsão. Corrupção, 
porque estão direcionando as licitações do 
município e, em troca, o secretário de Obras do 
município de Guarapari está recebendo o pixulé 
dele. E extorsão, porque aquelas empresas que 
não participam de esquema, para poderem 
receber as medições, elas são chantageadas a 
pagar o pixulé do secretário de Obras de 
Guarapari, o senhor Odivan. 
 E aí eu pergunto: onde está a Câmara de 
Vereadores de Guarapari? Isso aí não seria um 
caso de abertura de uma CPI? Eu sou deputado 
estadual, então a minha obrigação é fiscalizar o 
governador do Estado, que por sinal já está 
dando muito trabalho para a gente. Então, cabe 
agora aos vereadores irem a fundo, 
investigarem essas denúncias que foram feitas e 
abrirem realmente uma CPI. 
 Eu faço questão de repercutir esse caso 
porque, primeiramente, eu sou de Guarapari e 
amo a minha cidade. E qualquer cidadão de bem 

jamais poderia deixar passar isso sem 
repercutir, ainda mais sendo um parlamentar 
eleito com oitenta e sete por cento dos meus 
votos na cidade de Guarapari. 
 E aqui também fica a pergunta: cadê os 
portais de notícia da cidade de Guarapari? E 
aqui parabenizo, sim, o Portal Realidade 
Capixaba, que foi o único até o presente 
momento a repercutir esse escândalo sem 
precedentes na cidade de Guarapari. Espero, 
realmente, que os outros portais de notícias 
também passem a repercutir. 
 Ficamos mais tranquilos que tudo isso 
não acabará em pizza, pois essas denúncias que 
foram protocoladas estão sendo investigadas 
por instituições que gozam de respeito e 
credibilidade perante a nossa sociedade, que é o 
Gaeco e o Ministério Público de Guarapari. 
Sabemos que esse secretário é apenas o 
operador desse esquema criminoso, e 
precisamos agora saber... Precisamos agora 
saber, não. Precisamos agora chegar aos 
cabeças desse esquema criminoso. 
 E para finalizar fica aqui a minha 
pergunta: por que já sabendo de tudo isso, o 
prefeito ainda não afastou nenhum dos 
envolvidos? Por que a servidora que disse no 
diálogo que foi gravado dentro da sala de 
licitação que o prefeito a mataria quando 
soubesse do resultado da licitação? Por que essa 
servidora disse isso?   
 Então, são perguntas que precisam ser 
esclarecidas o mais rápido possível. E não sou eu 
que quero saber. É a população de Guarapari, é 
a população capixaba que quer saber realmente 
o que está acontecendo no nosso município. 
 Quero agradecer, presidente, pela 
oportunidade. E que Deus abençoe a nossa linda 
Guarapari. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Capitão Assumção. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, presidente.  
 Nós estamos nos encaminhando, 
deputado Carlos Von, deputado Torino 
Marques, deputado Danilo Bahiense e demais 
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conservadores, nós estamos nos encaminhando 
para o nosso dia 7 de setembro, porque nós 
precisamos mostrar para todo o Brasil quem 
está realmente atentando contra a harmonia 
dos três Poderes.  
 E se a gente fizesse um apanhado geral, 
não seria esse o tempo disponível para fazer 
isso, mas, no apanhado geral, a gente veria que 
tem determinados nomes dentro do STF que 
estão trazendo essa desarmonia, estão em 
dessintonia com o que prega a Constituição 
Federal. E um dos nomes é o ministro Alexandre 
de Moraes, que vem fazendo um show de 
arbitrariedades contra a nossa República, contra 
a nossa Constituição Federal.  

Ele já prendeu dois patriotas, eu quero 
aqui lembrar porque parece que eles estão 
esquecidos, mas eles não estão esquecidos, que 
é o Antônio Carlos Bronzeri e o Jurandir Pereira 
Alencar, lá atrás, ainda quando, arbitrariamente, 
Alexandre de Moraes suspendeu a nomeação 
do delegado Alexandre Ramagem. Alexandre 
prendeu os dois cidadãos porque foram 
protestar diante da sua casa. Não cometeram 
nenhum crime. Prenderam também a Sara 
Winter e mais cinco patriotas. 

O STF anulou a condenação do corrupto 
Lula, que tinha sido condenado em todas as 
instâncias. Allan dos Santos, do canal Terça 
Livre, teve que ir embora do país para não ser 
preso. 

O Alexandre de Moraes prendeu 
também Oswaldo Eustáquio, um jornalista que 
juntamente com Roberto Jefferson, os dois 
denunciaram um golpe contra o Bolsonaro. 
Hoje, Oswaldo Eustáquio está na cadeira de 
rodas. 

Prenderam arbitrariamente o deputado 
federal Daniel Silveira por crime de opinião. Ele 
só falou o que todo brasileiro gostaria de falar, 
dos urubus do STF. Alexandre de Moraes, para 
vocês terem uma ideia, arbitrou uma fiança 
de cem mil reais. Em menos de um dia, os 
patriotas arrecadaram esse valor numa 
vaquinha on-line. Moraes ficou desmoralizado. E 
pior, retirou a fiança e o deputado continua 
preso. 

Para piorar a situação, vamos ao caso do 
Roberto Jefferson, outro patriota que 

denunciava constantemente as covardias 
praticadas pelos urubus do STF. Tiraram Roberto 
Jefferson de circulação. Mais um preso por 
crime de opinião. Mais um atentado à liberdade 
de expressão. Uma total quebra da ordem 
pública.  

É uma covardia o que estão fazendo com 
o Roberto Jefferson, presidente Nacional do 
PTB. Ele, que está numa situação de saúde 
muito difícil, ontem foi levado para uma UPA, 
em estado de emergência mesmo. E os seus 
advogados pediram para que ele cumprisse essa 
cadeia irregular na prisão domiciliar, e o 
Ministro Alexandre de Moraes, covardemente, 
disse que não aceitava porque ele, o Roberto 
Jefferson, poderia não respeitar essa prisão 
domiciliar.  

Simplesmente o ministro do STF está 
dando uma de cartomante, adivinhando, de 
forma terrível, o que vai acontecer no futuro. 
É como se fosse um Deus, adivinhando o que 
vai acontecer. 

A situação do Roberto Jefferson é uma 
situação muito delicada. Ele carece de 
cuidados especiais. Mesmo assim, 
covardemente, mesmo com a PGR se 
manifestando favoravelmente a essa 
solicitação dos advogados do Roberto 
Jefferson, o ministro não atendeu. 

Então a gente faz esse conclame para 
que realmente, no dia 7 de setembro, nós 
mostremos a nossa força, nós, de brasileiros, 
mostremos a nossa força a todos aqueles que 
atentam contra a nossa soberania nacional. 

O que nós estamos lutando para o dia 
7, senhor presidente, é para que a gente 
realmente tenha a nossa liberdade fincada 
como o maior marco nosso. Vai ser um novo 
recomeço para o Brasil. 

Então, convido todos os patriotas que 
estão agora acompanhando a gente nesta 
transmissão para que no dia 7, em qualquer 
lugar dos setenta e oito municípios, ou na 
Grande Vitória, ou aqueles que vão lá para São 
Paulo, ou aqueles que vão para Brasília, façam 
as suas manifestações pela nossa liberdade e 
pela proteção da nossa família. 

Muito obrigado, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON ESPINDULA 
– PTB) – Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa) 

Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Vandinho Leite. 

(Pausa) 
Com a palavra o último orador inscrito na 

sessão de hoje, deputado Torino Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Senhor 
presidente, senhoras e senhores que nos assistem 
neste exato momento, prazer muito grande de 
estar aqui neste momento. Sou o último orador da 
sessão plenária de hoje, terça-feira, dia 31, ultimo 
dia do mês de agosto. Setembro está chegando. A 
segunda independência do Brasil. Não achem que 
estou brincando. Estou falando muito sério. Muito 
sério mesmo.  
 Quero agradecer a audiência que você está 
nos dando neste exato momento, assistindo à TV 
Assembleia. Também aos deputados que se 
encontram na Casa de Leis ainda, Capitão 
Assumção, Doutor Hércules, Carlos Von e o 
presidente, Adilson Espindula.  
 Há 91 anos, pessoal, não se via uma crise 
hídrica tão grande, com proporções desastrosas 
para o nosso glorioso Brasil. Apesar da chuva que 
você sente cair em sua cabeça neste momento, 
molhando o solo, ela é muito pouca. Deveria ter 
uma chuva um pouco mais forte. O setor elétrico 
vai ser um dos mais atingidos, assim como o setor 
de produção de alimentos. A missão, neste 
momento, minha, aqui, é alertar a todos para essa 
grave crise hídrica que se avizinha, e cujas 
proporções ainda não foram medidas.  
  A primeira coisa que a gente pensa numa 
situação dessas é que vai faltar água para eu 
beber, faltar água para eu tomar banho, lavar 
roupa e outros usos do cotidiano. O que poucos 
contam é o impacto desastroso na produção do 
que chega ao seu prato, à sua mesa, na produção 
de alimentos, na indústria de modo geral, no clima 
e no fornecimento também de energia. Eu faço 
questão aqui de estender o meu apelo a toda a 
população e também às instituições para que cada 
um cumpra a sua missão. Nós temos uma missão 
neste mundo e nesta vida.  
 Dirijo-me, com certeza, ao Governo do 
Estado do Espírito Santo e a setores responsáveis. 
Apelo para que a Cesan e o Saaes realizem 
campanhas permanentes e não de última hora, 

depois que a casa for arrombada. Peço as 
presenças do Crea, Conselho Regional de 
Engenharia, da Federação das Indústrias, da 
Federação da Agricultura, das lideranças das 
igrejas e também religiões. Todos nós devemos, 
sim, ficar atentos.  
 Estamos aqui propondo à Comissão de 
Agricultura deste Parlamento, do qual faço parte 
da comissão como membro efetivo para que 
tomemos as rédeas dessa campanha em favor do 
nosso Espírito Santo.  

Parece que foi ontem, entre 2013 e 2015. 
Acompanhamos a crise hídrica da Região 
Metropolitana de São Paulo. Ali vive a maior 
população do Brasil. Os níveis de seca e redução 
de oferta de água baixaram a níveis muito 
preocupantes, nunca vistos na história do Brasil. 
Faltou água para beber. Depois, em 2016, foi o 
Distrito Federal, Brasília.  

Atenção a todos: na relação dos fatores 
geradores estão: o desperdício de água, a 
diminuição do nível de chuvas, como acontece 
hoje, o aumento do consumo pela população, pela 
indústria e também pela agricultura. A corda está 
perto, mas muito perto de arrebentar, senhoras e 
senhores. Muito perto mesmo. Precisamos adotar 
atitudes conscientes.  

As autoridades precisam ter coragem de 
dizer à população que não há mais condições de 
tolerar desvios como lavar calçadas de maneira a 
desperdiçar e muito com a mangueira aberta. 
Bota num balde de água, lava a calçada com 
consciência, o mesmo tenho dito e vou dizer 
também sobre o carro. Vazamento, o desperdício 
de água tratada sobre qualquer pretexto.  

No Centro-Sul do país o alerta já existe e 
ameaça, sim, os segmentos produtores de 
alimentos. O impacto nas lavouras e criações, as 
previsões realistas de redução de colheita, 
prejuízo para a agricultura e qualidade das 
pastagens já é um fato consumado. Tudo isso 
acontecendo num país que detém a marca 
invejável, invejável, de doze por cento de água 
doce do planeta, do planeta inteiro! 

O Governo Bolsonaro saiu na frente, sim. 
Publicou a Medida Provisória n.º 1.055, no dia 28 
de junho último, agora. A medida prevê ações 
emergências para o uso dos recursos 
hidroenergéticos. A palavra de ordem é reduzir a 
demanda. Em novembro, o país atinge o limite da 
oferta por conta da baixa nos reservatórios. O 
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aumento do custo é inevitável. Mas vamos, sim, 
contribuir para que seja menos cruel. 

Lembrando mais uma vez: noventa e um 
anos não se via tão pouca água, diz o Comitê de 
Monitoramento do setor elétrico. 

Mudando de assunto, no tempo que me 
resta ainda, senhor presidente, agora há toda 
uma articulação em todo o país pela semana da 
pátria. 7 de setembro: o Brasil vai ter a sua 
segunda independência. Quem manda no Brasil 
não são políticos; quem manda no Brasil é o 
povo. 

O país quer, sim, se manifestar, não 
apenas em apoio ao presidente da República, 
mas em favor do nosso futuro, do futuro dos 
seus filhos, dos seus netos, em favor da 
liberdade e de uma justiça honrada, em favor do 
verde e amarelo da nossa bandeira. 

Levantam-se as forças dos capas pretas, 
aquela turma ali, os togados com o discurso de 
ameaça à democracia, dentre outras narrativas 
bem usadas pela oposição política. 

Agora, quando tudo começava a voltar 
ao normal, eis que, às vésperas de o povo se 
manifestar, o maldito vírus covid-19 é usado, de 
novo, para amedrontar a população. 

Será que tudo isso é apenas 
coincidência? Será que é? 

Lembro que, às vésperas do carnaval de 
2020, quando a covid começou em outros 
países, o presidente Bolsonaro produziu uma 
medida de emergência que o Congresso 
engavetou e fez o chamamento geral até de 
turistas estrangeiros para um grande Carnaval. 
Mas isso é um assunto que eu vou levar no 
decorrer dos meus pronunciamentos aqui na 
Assembleia Legislativa. 

Eu quero deixar bem claro que, em 
época de eleição, o vírus ameniza; em época de 
Carnaval, que é a festa popular, que eu gosto 
muito, o vírus ameniza também; mas agora, em 
época de manifestação da população mostrar 
por que eles estão aqui, porque eles são os 
donos do Brasil. O poder emana do povo, art. 
1.º da nossa Constituição. Então o poder é seu.  

Dia 7 de setembro mostre a sua 
insatisfação com o que vem acontecendo de 
desmandos em nosso Brasil, produzidos, às 
vezes, por juristas, pela classe política.  

Classe política não manda no Brasil, 
quem manda no Brasil é você. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Agora 17h57min.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras e os senhores deputados 
para a próxima, que será ordinária, híbrida, 
virtual e presencial, amanhã, às 9h, para a qual 
designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje. 
Está encerrada a sessão. 

 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – é 
a seguinte: Votação adiada, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 442/2021; discussão 
única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
283/2020, 113/2021, 455/2021, 
236/2021, 135/2021 e 391/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 19/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
456/2021; discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 
21/2021; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 439/2021 e 361/2021)  
 

Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e cinquenta e oito 
minutos. 
 

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