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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1006 
 

Autoriza a formação da 
Frente Parlamentar de 
Apoio e Debate a 
Exploração das Jazidas de 
Sal-Gema no Estado do 
Espírito Santo. 

 

 A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
no Requerimento nº 24/2021 do Deputado 
Freitas e outros, deferido na Sessão Ordinária 
Híbrida (Virtual e Presencial) realizada em 08 
de junho de 2021, resolve: 
 
Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar de Apoio e Debate a Exploração 
das Jazidas de Sal-Gema no Estado do Espírito 
Santo, integrada pelos Deputados Freitas, 
Doutor Hércules, Dary Pagung, Luciano 
Machado, Sergio Majeski, Bruno Lamas, Adilson 
Espindula, Capitão Assumção, Delegado Danilo 
Bahiense, Marcelo Santos e a outros que a ela, 
posteriormente, aderirem, com o objetivo de: 
debater, discutir, propor projetos e incentivar as 
ações que visem a regulamentação para a 
exploração do sal-gema, garantindo a 
participação popular e das instituições públicas 
ou privadas pertinentes ao tema, agregando a 
contribuição dos municípios onde se localizam 
as jazidas, mantendo o constante debate sobre 
a impactos que a criação de polo sal-
petroquímico proporcionaria na região, 
principalmente se considerada a redução das 
atividades sucroalcooleira, petrolífera e de 
silvicultura, fazendo chegar ao cerne da 
sociedade e aos poderes constituídos a 
viabilidade desta plataforma de negócios. 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
  
Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar de 
Apoio e Debate a Exploração das Jazidas de Sal-
Gema no Estado do Espírito Santo, conforme 
previsto na Constituição Federal, discutir e 
aprovar, entre seus integrantes, seu Regimento 
Interno e seus programas de ação e estratégias 
de atuação, que se submeterão às normas legais 
que regem à Administração Pública e 
regimentais que disciplinam a atividade 
legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 
SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 

NUTRICIONAL 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCOS GARCIA 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. HÉRCULES 
MEMBRO: Deputada IRINY LOPES 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Vídeoconferência 
DATA: 16.06.2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10h 

 
PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 
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1 - EXPEDIENTE 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/GDIL/ALES/Nº 074/21 – Da Excelentíssima 
Senhora Deputada Iriny Lopes, justificando sua 
ausência na Reunião Ordinária do dia 
02/06/2020. 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

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

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

E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 

Deliberar convite ao Senhor Sidney Parreiras 
Oliveira, representante da Rede Nacional de 
Pessoas Vivendo com HIV e AIDS (RNP+ES), para 
participar da presente reunião. 
 
Deliberar convite ao Senhor Raphael Trés da 
Hora, Presidente da Companhia Estadual de 
Transportes Coletivos de Passageiros do Estado 
do ES (CETURB –ES), para participar da presente 
reunião. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
Discussão do tema: “O transporte público para 
pessoas vivendo com HIV e AIDS”. 
 
CONVIDADO: 
 

Dario Sergio Rosa Coelho, Membro Estadual da 
Rede Nacional de Pessoas Vivendo com 
HIV/AIDS-RNP+ES. 
 

CONVIDADO: 
 

Sidney Parreiras Oliveira, Representante 
Estadual da Rede Nacional de Pessoas Vivendo 
com HIV/AIDS-RNP+ES 
CONVIDADO: 
 

Raphael Trés da Hora, Presidente da Companhia 

Estadual de Transportes Coletivos de 
Passageiros do Estado do ES (CETURB –ES) 
 

Obs.: Pauta gerada no dia 08/06/2021, às 
11:25h, sujeita a alteração até a hora da 
Reunião. 
 
 

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

 

PRESIDENTE: Deputado DELEGADO DANILO 
BAHIENSE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CAPITÃO 
ASSUMÇÃO 
REUNIÃO: 5ª Reunião Ordinária  
DATA: 16/06/2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 14:00 horas  
LOCAL: Plataforma Webex Meet 

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

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

DECISÃO/OFÍCIO 0759840/7002298-
12.2021.8.08.0000, encaminhado pelo Exmo. 
Senhor Desembargador Ney Batista Coutinho, 
Corregedor Geral de Justiça, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nª278/2021, que ver as sobre 
promover junto aos órgãos municipal e 
estadual, visando promover campanha de 
incentivo a adoção de crianças e adolescentes, 
tendo sido informado que a Comissão Estadual 
Judiciária de Adoção – CEJA tem parceria com a 
Secretaria de Estado de Direitos Humanos – 
SEDH para a divulgação da campanha 
“Esperando por você”, existindo ainda uma 
campanha em desenvolvimento com o Grupo de 
Apoio a Adoção – GAA. Por fim, franqueou a 
esta Comissão a apresentação de propostas, 
que será oportunamente analisada.   
 

OFÍCIO CMDM-ES/Nº 77/2021 – encaminhado 
pela Exma. Sra. Sandra Christina Neitzke, 
Presidente da Câmara Municipal de Domingos 
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Martins, em resposta ao OFÍCIO/CPAD/Nº 
305/2021 e OFÍCIO/CPAD/Nº 477/2021, que 
versam sobre 1) Aumento de recursos 
orçamentários e melhorias na estrutura física e 
pessoal dos Conselhos Tutelares; 2) Evasão e 
falta de vagas nas escolas municipais; 3) 
Melhorias no efetivo e orçamento dos CRAS - 
Centro de Referência de Assistência Social e 
CREAS - Centro de Referência Especializado de 
Assistência Social e a criação e/ou fiscalização 
do Conselho Municipal de Política sobre Drogas, 
respectivamente, tendo sido informado que 
formalizaram o encaminhamento dos ofícios ao 
Poder Executivo Municipal, bem como ao 
Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e ao Conselho Municipal sobre 
Drogas.  
 

OFÍCIO/SEDU/GS/Nº 504/2021 – encaminhado 
pelo Senhor Vitor Amorim de Ângelo, Secretário 
de Estado da Educação, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/Nº 450/2021, o qual solicitou 
estudo de viabilidade no sentido de buscar em 
cooperação com a Secretaria de Educação – 
SEDU a criação e treinamento por meio de curso 
na modalidade à distância de educadores em 
dependência química, visando orientar e 
qualificar professores da rede pública para 
atuarem de forma supletiva na orientação e 
auxilio de alunos e identificados como 
dependente químico, tendo sido informado que 
a solicitação é de grande relevância, sendo que 
a SEDU tem trabalhado na criação de um novo 
currículo, cujo alcance será para além da própria 
solicitação em parceria com a Secretaria de 
Estado de Direitos Humanos, cujo objetivo será 
a construção de cadernos orientadores aos 
professores e a constituição de um grupo de 
profissionais com formação psicopedagógica 
“APOIE – Ação Psicossocial e Orientação 
Interativa Escolar”, cujos eixos são a prevenção 
e o diálogo.  
 

CARTA FÓRUM ESTADUAL DOS DIREITOS DA 
CRIANÇA E DO ADOELSCENTE/ES, encaminhada 
pelo Sr. Filipe Costa Vieira, Secretário Executivo 
de Conselho Estadual dos Direitos da Criança e 
do Adolescente – CRIAD, destacando extrema 
preocupação com os crescentes índices de 
violência intrafamiliar, abuso sexual, exploração 

sexual e negligência ou abandono em desfavor 
das crianças e adolescentes. Na oportunidade 
apresentaram algumas sugestões, quais sejam: 
1) Uma ampla divulgação por parte do Estado 
dos dados estatísticos sobre a violência sexual 
contra crianças e adolescentes; 2) Informações 
sobre a destinação de recursos orçamentários 
para programas e projetos que atuem contra a 
violência sexual, bem-estar e da saúde dos 
profissionais que trabalham na área de 
atendimento às crianças e adolescentes; 3) 
Ações do Estado sobre a reorganização das 
redes de atendimento a criança e ao 
adolescente vítima de abuso e exploração 
sexual; 4)Elaboração do Plano Estadual de 
Enfrentamento a Violência e a Exploração 
Sexual de Crianças e Adolescentes. 
 

DENÚNCIA – encaminhada pelo Senhor “LV” em 
relação às instalações do Hospital Estadual 
Infantil Nossa Senhora da Glória de Vitória 
(unidade Santa Lúcia), que se encontra sem 
Alvará do Corpo de Bombeiros e Vigilância 
Sanitária, colocando em risco a vida de crianças, 
adolescentes, usuários e funcionários. 
 

OFÍCIO – encaminhado pelo Delegado de Polícia 
de São José do Calçado, Dr. Sandro de Oliveira 
Zanon, em resposta ao OFÍCIO/CPAD/Nº 
600/2021, o qual solicitou informações quanto 
às medidas adotadas sobre o caso do 
adolescente autista, que foi vítima de agressão e 
tortura por parte do padrasto, tendo sido 
informado que o Inquérito aberto por portaria 
foi concluído e encaminhado à Justiça em 
02/06/2021, com indiciamento dos autores do 
crime, estando um deles preso preventivamente 
desde 26/05/2021. Destacou ainda, que o 
Conselho Tutelar vem fazendo 
acompanhamento da vítima, que vem 
recebendo atendimento multidisciplinar 
especializado, bem como informações de que 
Ministério Público impetrou junto ao juízo da 
comarca de São José do Calçado-ES medida 
protetiva.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
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DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

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

Tema: “Drogas: Reflexos na Violência contra 
Crianças e Adolescentes”. 
2.1 - RELATÓRIOS DA 3ª REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA – 1ª AUDIÊNCIA PÚBLICA, 
realizada no dia 26 de maio do corrente às 
15h00min, via plataforma webex.  ASSIM 
SUGERIMOS: 

 

A. INDICAÇÃO aos Prefeitos Municipais do 
Estado do ES, solicitando uma melhora 
na estrutura da Rede de Proteção e 
Garantias dos Direitos das Crianças e 
Adolescentes (Centro de Referência 
Especializado de Assistência Social - 
CREAS, Centro de Referência da 
Assistência Social - CRAS, Centro de 
Atenção Psicossocial Infanto Juvenil – 
CAPSi, Conselho Tutelar e Conselho 
Municipal da Infância e Adolescente. 
 

B. INDICAÇÃO ao Governo do Estado e 
Prefeituras Municipais para 
implementação da Lei 13.431/17 “Escuta 
Especializada”, criando Centro de 
Atendimento Integrado a Crianças e 
Adolescentes Vítimas de Violências.  
 

C. INDICAÇÃO ao Governo do Estado 
solicitando o aumento de servidores 
policiais civis (Delegado, Investigador, 
Escrivão e Psicólogo) nas Delegacias de 
Proteção a Criança e ao Adolescente – 
(DPCA’s) e Delegacia Especializada de 
Atendimento à Mulher (DEAM). 
 

D. OFICIAR a Coordenação do Projeto 
“Quebrando o Silêncio” solicitando o 
material de divulgação de Prevenção ao 
Abuso Sexual de Crianças e 

Adolescentes. 
 

E. INDICAÇÃO ao Governo do Estado e a 
Prefeitos Municipais solicitando estudo 
de viabilidade para criação de “Casa 
República”, voltada ao acolhimento de 
jovens oriundo de abrigos. 

 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
CONVIDADOS:  
 

 Delegado Geral da Polícia Civil do ES - 
DELEGADO JOSÉ DARCY SANTOS 
ARRUDA ;  
 

 Comandante Geral da Polícia Militar ES - 
CORONEL DOUGLAS CAUS; 
 

 Tribunal Regional do Trabalho – TRT/ES – 
EXMA. DRA. DENISE MARSICO DO 
COUTO (Juíza Gestora da PETI); 
 

 Defensoria Pública - Defensor Público-
Geral GILMAR ALVES BATISTA; 
 

 Promotoria de Justiça da Infância e 
Juventude – EXMA. DRA. VALÉRIA 
BARROS DE MORAES;  

 
 Coordenadora da Infância e da 

Juventude – EXMA. DRA. PATRÍCIA 
PEREIRA NEVES;  

 
 Delegacia Especializada de Proteção à 

Criança e Adolescente (DPCA) Colatina - 
DELAGADA JACIELY FAVORETTI SOUZA; 
 

 Delegacia Especializada de Proteção à 
Criança e Adolescente (DPCA) Aracruz - 
DELAGADA AMANDA DA SILVA 
BARBOSA; 
 

 Delegacia Especializada de Proteção à 
Criança e Adolescente (DPCA) Cachoeiro 
- DELAGADA EDILMA LUZIA BARBOSA 
OLIVEIRA GONÇALVES; 

 

 Delegacia Especializada de Proteção à 
Criança e Adolescente (DPCA) Linhares - 
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DELAGADA SILVANA PAULA SOEIRO DE 
CASTRO PERINI; 
 

 Delegacia Especializada de Proteção à 
Criança e Adolescente (DPCA) - 
DELEGADO DIEGO ALELUIA BARCELOS; 
 

 Presidente do Conselho Estadual dos 
Direitos da Criança e do Adolescente – 
CRIAD - ALESSANDRA ZARDO AZEVEDO 
VENTURIM; 
 

 Secretaria de Estado de Direitos 
Humanos do Espírito Santo (SEDH-ES) - 
NARA BORGO CYPRIANO MACHADO; 

 
 Presidente da Comissão da Infância e 

Juventude da OAB/ES – DRA. VANESSA 
BRASIL DA SILVA;  
 

 Psicóloga Infantil - ELISA POZZATTO 
BATISTA; 
 

 Gerencia e Proteção Social Especial 
(GPSE) – CLARICE ROMEIRO CAMPOS; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Vila Velha – Técnica de 
Referência; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Vitória – Subsecretaria 
de Ação Social CARLA MOGNATO 
SCARDUA SHALDERS; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Cariacica - Técnica de 
Referência SCHIRLEY PENUTT; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Serra – Secretária de 
Ação Social FERNANDA DIAS SILVA; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Viana – Secretário de 
Ação Social GLAYDISTON SILVA; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Colatina – Técnica de 
Referência MÔNICA OLÍMPIO; 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Linhares – Gerente de 
Proteção Social Especial MILLA PIÃO 
MOREIRA VIEIRA; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de São Mateus – Secretária 
de Ação Social MARINALVA BROEDEL 
MACHADO DE ALMEIDA; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Barra de São Francisco 
– Secretário de Ação Social VALMER 
FRANCISCO SIMÕES; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Cachoeiro de 
Itapemirim - Secretária de Ação Social 
MÁRCIA CRISTINA FONSECA; 
 

 Programa de Erradicação do Trabalho 
Infantil (PETI) de Água Doce do Norte - 
MARIA APARECIDA DOS SANTOS 
ROCHA; 
 

 Advogada Trabalhista com atuação na 
área rural – MARIA REGINA; 
 

 Conselho Tutelar de Vitória – 1ª Região - 
CAROLINE SANTOS PRATA; 
 

 Conselho Tutelar de Vila Velha - ELISA 
LEMOS;  
 

 Conselho Tutelar de Cariacica - MARCOS 
PAULO; 
 

 Conselho Tutelar de Serra - ANDREA 
APARECIDA MOREIRA; 
 

 Conselho Tutelar de Viana - GINA CARLA 
SILVA RAMOS VIANA; 
 

 Conselho Tutelar de Colatina - DAIANA 
ROSA ROSSI; 
 

 Conselho Tutelar de Linhares - RONE 
BREATO; 
 

 Conselho Tutelar de São Mateus - 
TALIANA DE SOUZA SIMPLICIO; 
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 Conselho Tutelar de Barra de São 
Francisco - JAKUILINE FERREIRA; 
 

 Conselho Tutelar de Cachoeiro de 
Itapemirim - JESSÉ PEREIRA MARTINS; 
 

 Conselho Tutelar de Água Doce do Norte 
- LUCIA HELENA CERQUEIRA DA SILVA 
DIAS; 

 
A Comissão realizará Audiência Pública no dia 23 
de junho do corrente (quarta-feira), às 
14h00min, de forma virtual, via Plataforma 
Webex Meet, para tratar sobre o tema: 
““Drogas: Reflexos na Violência contra Crianças 
e Adolescentes”. 
 
 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO (*) 

 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Extraordinária – Audiência Pública 
LOCAL: Ambiente Virtual 
DATA: 10/06/2021  
DIA DA SEMANA: quinta-feira  
HORÁRIO: 19h 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 

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

Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 

AUDIÊNCIA PÚBLICA com a participação da Sra. 
Márlei Vieira Fernandes, Subsecretária de 
Estado de Políticas Intersetoriais - SETADES, do 
Sr. Vidal Didonet, Mestre em Educação em 
Especialização Infantil e da Sra. Eliete Rodrigues 
de Souza, Gerente de Capacitação, Articulação e 
Mobilização - SETADES, que irão falar sobre a 
"Política Estadual pela Primeira Infância 
Capixaba." 
 
3 – COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem.  
 
Pauta atualizada no dia 08/06/21, às 15:00 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
(*) Reproduzida por ter sido redigida com incorreções. 

 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

LEIS 
 

LEI Nº 11.303 
 

Acrescenta item ao Anexo II da 
Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, instituindo a Semana 
Estadual do Moto Rock 
Guarapari, a ser comemorada, 
anualmente, na segunda 
quinzena do mês de setembro. 

 
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: 
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Art. 1º O Anexo II da Lei nº 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, que consolida a legislação em 
vigor referente às semanas e aos dias/correlatos 
estaduais comemorativos de relevantes datas e 
de assuntos de interesse público, no âmbito do 
Estado, passa a vigorar acrescido de item com a 
seguinte redação: 
 

“Semana Estadual do Moto Rock Guarapari, a 
ser comemorada, anualmente, na segunda 
quinzena do mês de setembro.” 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 de 
junho de 2021.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.304 

 

Dispõe sobre a instalação de 
placas com conteúdos 
motivacionais e de autoajuda em 
favor da vida na ponte Deputado 
Darcy Castello de Mendonça 
(terceira ponte). 

 

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 Torna obrigatória a instalação de placas 
com conteúdos motivacionais e de autoajuda 
em favor da vida na ponte Deputado Darcy 
Castello de Mendonça (terceira ponte), para ser 
um mecanismo de prevenção e combate ao 
suicídio. 
 

Parágrafo único. Deverão constar nas placas os 
números telefônicos de organizações e 
entidades que lidam com essa temática. 
 
Art. 2º Fica estabelecido o prazo de 120 (cento e 

vinte) dias para que a concessionária se adeque 
a esta Lei. 
 

Art.3º As despesas decorrentes da execução 
desta Lei correrão por conta da concessionária 
que, se necessário, poderá firmar convênios 
com municípios e parcerias com associações e 
empresas públicas e privadas para realização 
dos atos previstos nesta Lei. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 de 
junho de 2021.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.305 

 
Determina que hospitais e 
maternidades, localizados no 
Estado do Espírito Santo, 
ofereçam aos pais e/ou aos 
responsáveis de recém-nascidos 
orientações e treinamento para 
primeiros socorros em caso de 
engasgamento, aspiração de 
corpo estranho e prevenção de 
morte súbita. 

 
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 determinado que hospitais e 
maternidades, localizados no Estado do Espírito 
Santo, ofereçam aos pais e/ou aos responsáveis 
de recém-nascidos orientações e treinamento 
para primeiros socorros em caso de 
engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
prevenção de morte súbita. 
 

§ 1º As orientações e o treinamento serão 
ministrados antes da alta do recém-nascido. 
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§ 2º É facultado aos pais e/ou aos responsáveis 
a adesão ao treinamento oferecido pelos 
hospitais e maternidades. 
 

Art. 2º Os hospitais e maternidades deverão 
afixar, em local visível, cópia da presente Lei 
para que todos os pais e/ou os responsáveis de 
recém-nascidos tomem conhecimento do 
treinamento oferecido. 
 

§ 1º Os hospitais e maternidades deverão 
informar aos pais e/ou aos responsáveis de 
recém-nascidos sobre a existência e 
disponibilidade do treinamento já durante o 
acompanhamento pré-natal. 
 

§ 2º Os hospitais e maternidades poderão optar 
por fornecer treinamento para primeiros 
socorros individualmente ou em turmas aos pais 
e/ou aos responsáveis de recém-nascidos. 
 

§ 3º O treinamento, a que se refere esta Lei, 
pode ser ministrado por qualquer profissional 
da área da saúde e terá carga horária definida 
pelo estabelecimento hospitalar. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor após decorridos 
90 (noventa) dias de sua publicação oficial. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 de 
junho de 2021.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
LEI Nº 11.306 

 

Determina a afixação, em caráter 
permanente, no acesso principal 
dos edifícios públicos 
pertencentes à Administração 
Pública Estadual, de todos os 
documentos e alvarás, 
comprovando o atendimento às 
normas de segurança de uso e de 
funcionamento. 

 

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 determinada a afixação, em caráter 
permanente, no acesso principal dos edifícios 
públicos pertencentes à Administração Pública 
Estadual, de todos os documentos e alvarás, 
comprovando o atendimento às normas de 
segurança de uso e de funcionamento. 
 

Parágrafo único. Os documentos mencionados 
no caput deste artigo devem ser afixados em 
local visível, nas áreas destinadas ao acesso 
principal dos edifícios públicos. 
 
Art. 2º Os prazos máximos para o cumprimento 
do disposto nesta Lei serão: 
 

I - de 60 (sessenta) dias, a contar da data da 
publicação desta Lei, para as edificações 
existentes, já em uso ou funcionamento; 
 

II - de 30 (trinta) dias, a contar da data do início 
do uso ou funcionamento para as novas 
edificações ou para aquelas objeto de reforma, 
reconstrução ou novas instalações. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 09 de 
junho de 2021.  

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1013 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
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considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 3479/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 153/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora MIRELLA 
BRAVO DE SOUZA BONELLA, matrícula 210376, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de junho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1014 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 3702/2021, requerimento de 
auxílio-creche nº 46/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 à 
servidora KAROLAYNE HOUVER VIEIRA, 
matrícula nº 210222, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor Júnior da Secretaria, 
código AJS, referente ao dependente GUSTAVO 
HOUVER PIRES. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1015 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 998, 
publicado em 07/06/2021, que concedeu 
gratificação de penosidade de 40% (quarenta 
por cento) sobre os vencimentos, ao servidor 
ROGERIO DE SOUZA ARCANJO JUNIOR, 
matrícula 210012-02, ocupante do cargo em 
comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1016 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, FERNANDO LOUREIRO DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Assessor 
Júnior da Secretaria, código AJS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1017 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, RENATA BRAVIN FERRARI, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Dary Pagung, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211168/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1018 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, LORENA NASCIMENTO DE CARLI 
SIMONASSE, para exercer o cargo em comissão 
de Assessor Júnior da Secretaria, código AJS, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1019 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a gratificação de 
penosidade de 40% (quarenta por cento) sobre 
os vencimentos, na forma do artigo 3º, 
Parágrafo Único do Ato nº 1442, publicado em 
29/10/2010, ao servidor ALEXANDRE SANTOS 
DA PAIXAO matrícula 204858-02, ocupante do 
cargo em comissão de Técnico Junior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, que se encontra no efetivo exercício das 
funções de direção de veículos indicado pelo 
Deputado Fabrício Gandini. 
 
Art. 2º O servidor referenciado no Art. 1º será o 
responsável exclusivo por informar a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, 
imediatamente, qualquer ocorrência que afete a 
regularidade de sua habilitação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1020 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003200390032003A00540052004100, 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, 10 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 11 

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, à 
servidora EULALIA MARIA FRANCK, matricula nº 
201011-01, ocupante do cargo efetivo de 
Técnico Legislativo Sênior, código ETLS. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ERRATA 

 
No Ato nº 1003, publicado em 08/06/2021 
 

onde se lê: 
 

“[...] LAURECIA MOREIRA [...]” 
 
leia-se: 
 

“[...] LAURICEIA MOREIRA [...]” 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 09 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESCISÃO DE TERMO DE COMPROMISSO DE 
ESTÁGIO DE COMPLEMENTAÇÃO 

EDUCACIONAL 
 
Fica rescindido, a partir de 17/06/2021, de 
acordo com a cláusula nona, do Termo de 

Compromisso de Estágio de Complementação 
Educacional, firmado entre a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo e a 
estagiária da Universidade Vila Velha, PAULA 
RODRIGUES SANTOS. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

09 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
PORTARIA Nº 242 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

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

CONCEDER, o recesso regulamentar, de 
acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
aos estagiários abaixo relacionados.  

 

Estagiários Matrícula Dias Período 

THIAGO MANOEL 
TRUGILHO TORRES 

2263 30 
25/06 a 

24/07/2021 

NAIARA DA SILVA 2335 20 
12/07 a 

31/07/2021 

LEONARDO TONINI 
PAVAN 

2275 16 
16/07 a 

31/07/2021 

LARISSA IARA 
GUIMARAES 

2320 30 
07/07 a 

05/08/2021 

JOAO PEDRO DE 
LIMA LISBOA 

2264 30 
09/07 a 

07/08/2021 

ALEXANDRE SILVA 
SANTOS 

2323 30 
12/07 a 

10/08/2021 

JULIA SARA DE 
MATTOS NICOLI 

2321 30 
16/07 a 

14/08/2021 

BARBARA 
NASCIMENTO 
MANARTE 

2267 30 
22/07 a 

20/08/2021 

PEDRO LUCAS DO 
NASCIMENTO 
FERNANDES 

2269 30 
23/07 a 

21/08/2021 

JOAO VICTOR 
BATISTA AMISTA 

2273 30 
27/07 a 

25/08/2021 

LETICIA DE AGUIAR 
FONSECA 

2274 30 
28/07 a 

26/08/2021 

BRENDHA KARLA 
REIS DOS S. 
CAVAZZANA 

2266 15 
28/07 a 

11/08/2021 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de junho 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 243 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MARIA EDUARDA DE SOUZA VIANA 
DE FARIA, matricula 209257, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 15 
(Quinze) dias, com início em 27/05/2021 e final 
em 10/06/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 244 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor LUCIANO ROCHA BARBOSA, matricula 
203329, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 09 (Nove) dias, com início em 
10/05/2021 e final em 18/05/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

 
PORTARIA Nº 245 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor ROGERIO JORGE TORRES DE OLIVEIRA, 
matricula 209939, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início 
em 01/06/2021 e final em 02/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 246 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor ROMILDO BROETTO, matricula 210255, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 05 
(Cinco) dias, com início em 30/05/2021 e final 
em 03/06/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 247 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor JOÃO MANOEL MIRANDA NUNES, 
matricula 203251, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
início em 31/05/2021 e final em 14/06/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 248 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor GUSTAVO GAMA MARTINS, matricula 
201231, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 06 (Seis) dias, com início em 
27/05/2021 e final em 01/06/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 249 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor GENECY ALVES HENRIQUE, matricula 
209953, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início em 
24/05/2021 e final em 26/05/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
02 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 250 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor ERNANDE ARAUJO ALENCASTRE, 
matricula 209122, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 05 (Cinco) dias, com início 
em 31/05/2021 e final em 04/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 251 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora ILLANNA PIOVANELI MACHADO, 
matricula 209916, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 

46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 02/06/2021 e final em 02/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 252 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora VANUSA SILVA COSTA, matricula 
207896, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Três) dias, com início em 
07/06/2021 e final em 09/06/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 253 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  
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RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor JOAQUIM CAPISTRANO DE SOUZA, 
matricula 209797, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
início em 04/06/2021 e final em 18/06/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 254 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor JORGE LUIZ PONTINI CARRETTA, 
matricula 209140, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (Três) dias, com início 
em 06/06/2021 e final em 08/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 255 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 

PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais,  

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ILMA TEIXEIRA FARIA, matricula 
34745, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 14 (Quatorze) dias, com início em 
02/06/2021 e final em 15/06/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 256 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora PAULA DE MIRANDA PORTELLA, 
matricula 201090, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 10 (Dez) dias, com início 
em 07/06/2021 e final em 16/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 257 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciado o 

servidor JORGE MOROSINI CALDEIRA, matricula 
207149, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 06 (Seis) dias, com início em 
01/06/2021 e final em 06/06/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 258 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora FERNANDA ATALIBA DE SOUSA PIRES, 
matricula 208932, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 07 (Sete) dias, com início 
em 07/06/2021 e final em 13/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 259 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora DANIELA DE OLIVEIRA CALIXTE, 
matricula 203430, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início 
em 02/06/2021 e final em 02/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS) 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 260 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora CLAUDIA CRISTINA DA SILVA VILELA, 
matricula 201481, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 15 (Quinze) dias, com 
início em 07/06/2021 e final em 21/06/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
09 de junho de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 261 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MARILISE LISANIA MATACHON, 
matricula 206835, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início 
em 07/06/2021 e final em 08/06/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 262 

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

 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

209830-01 
AUGUSTO CESAR 
SILVA MATOS 

2021 

15/12/2021 à 
29/12/2021 

de 
19/07/2021 à 
02/08/2021 

10/06/2021 à 
09/07/2021 

30(trinta) 

201226-01 
EDSON MOREIRA 
FERREIRA 

2020 
05/07/2021 à 
19/07/2021 

12/09/2022 à 
26/09/2022 

15(quinze) 

201105-01 
EDINA RANGEL 
LOURENCO 

2021 
19/07/2021 à 
02/08/2021 

26/07/2021 à 
09/08/2021 

15(quinze) 

203312-01 
JOSÉ ARIMATHEA 
CAMPOS GOMES 

2021 
01/06/2021 à 
30/06/2021 

13/10/2021 à 
11/11/2021 

30(trinta) 

201354-01 
TATIANA SOARES 
DE ALMEIDA 

2018 
07/06/2021 à 
21/06/2021 

26/07/2021 à 
09/08/2021 

15(quinze) 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 263 
 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidad
e de dias 

034138-01 

JORGE 
ANTONIO 
FERREIRA DE 
SOUZA 

2021 
05/07/2021 

à 
19/07/2021 

10/07/2023 
à 

24/07/2023 
15 (quinze) 

203822-03 
JULIO CESAR 
DA SILVA 

2021 
10/08/2021 

à 
08/09/2021 

01/09/2022 
à 

30/09/2022 
30 (trinta) 

209198-01 
MICHELE DA 
SILVA 
CALIMAN 

2021 
02/01/2023 

à 
31/01/2023 

10/06/2021 
à 

09/07/2021 
30 (trinta) 

207003-01 
WALDEIR DA 
SILVA 
SANTOS 

2019 
13/08/2021 

à 
27/08/2021 

07/07/2021 
à 

21/07/2021 
15 (quinze) 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003200390032003A00540052004100, Documento assinado 

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



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 10 de junho de 2021 

ATOS DO PROCURADOR-GERAL 
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ATOS DAS DIRETORIAS PARLAMENTARES 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 10.06.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião extraordinária 
virtual  

Comissão de Saúde 

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

07h30 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. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião extraordinária 
virtual  

Comissão de Comissão de Meio Ambiente 

11h05 Reunião ordinária virtual  Comissão de Justiça 

12h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, 
deputado estadual pelo PSB. 

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

13h00 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada 
de dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um 
carro que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor 
cruzar estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria 
existência. 
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13h30 Parlamento Brasil Assembleia Legislativa de Mato Grosso cria um centro de 
vacinação contra a covid-19 em suas dependências. Em Santa 
Catarina, a pesca da tainha enfrenta limitações. Em Sergipe, 
estudo revela que estamos comendo plástico por meio dos 
peixes do nosso litoral. Câmara dos Deputados debate a 
violência política contra a mulher negra. E no Rio Grande do Sul, 
uma homenagem aos profissionais essenciais.  

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

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

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

18h00 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, 
deputado estadual pelo PSB. 

18h30 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada 
de dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um 
carro que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor 
cruzar estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria 
existência. 

19h00 Audiência pública virtual (V) Comissão de Educação 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O entrevistado dessa edição de Com a Palavra é Sergio Majeski, 
deputado estadual pelo PSB. 

22h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções 

do Ministério Público frente às gerações dos direitos humanos e 
pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos 
(NPDH), do qual atua como coordenadora. 

23h15 Dedo de Prosa Saulo Ribeiro é escritor, roteirista e editor de livros. Sua última 
obra é o romance “Os incontestáveis”. O livro conta a jornada 
de dois irmãos pelo interior do Espírito Santo em busca de um 
carro que pertenceu ao pai. A obra é um convite para o leitor 
cruzar estradas capixabas e mergulhar na busca de sua própria 
existência. 

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

 

Legenda: (R) – Reprise; (V) – Ao Vivo 
 

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

 
QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 1.º DE JUNHO DE 2021. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Boa tarde a todos e a 
todas!  

Havendo quorum, invocando a proteção 
de Deus declaro aberta esta sessão, e convido o 
deputado Danilo Bahiense para proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) –  Boa tarde, senhor presidente e 
senhores deputados.  
 

 (O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
07:10) 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Amém!  

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada, 
conforme disponibilizada no site da Assembleia. 

Passamos à fase do Expediente.  
Primeira parte do Expediente para 

simples despacho. 
 

1. Projeto de Lei n.º 226/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, que cria 
no estado do Espírito Santo a Rota dos 
Pontões. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108417&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108417-
202105311258483983-assinado.pdf#P108417 
 

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

2. Projeto de Lei n.º 227/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
considera grupo prioritário para o Plano de 
Operacionalização da Vacina para a 
erradicação do novo coronavírus - SARS-CoV-2 
– Covid-19, os Conselheiros e as Conselheiras 
Tutelares 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=108422&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108422-
202105311305215868-assinado.pdf#P108422 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 17/2021.  
 

3. Projeto de Lei n.º 228/2021, do 
deputado Marcelo Santos, que proíbe às 
instituições financeiras de ofertar e celebrar 
contrato de empréstimo financeiro com 
aposentados e pensionistas por meio de 
ligação telefônica, no âmbito 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=108446&arquivo=Arqui
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vo/Documents/PL/108446-
202105311502440245-assinado.pdf#P108446 
 

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

4. Projeto de Resolução n.º 012/2021, 
do deputado Theodorico Ferraço, que cria a 
Comenda do Mérito Legislativo Comendador 
CAMILO COLA, destinada a homenagear 
pessoas, empresas e entidades que se 
destacarem por usas iniciativas para o 
desenvolvimento industrial, empresarial e de 
transportes de passageiros e cargas no estado 
do Espírito Santo e do Brasil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108472&arquivo=Arqui
vo/Documents/PR/108472-
202105311625001604-assinado.pdf#P108472 
 

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

Parabéns pela proposição.  
 

5. Requerimento de Informação n.º 
082/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 
Chefe da Casa Civil, solicitando o 
encaminhamento integral de tudo que fora 
estabelecido em reunião com Poder Executivo 
junto ao Movimento Sem Terra (MST), bem 
como de todo o discorrer do trâmite e a 
estratégia utilizada para fechamento das 
estradas no munícipio de São Mateus, local 
onde já está pré-estabelecido à visita do 
Presidente da República. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108456&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/108456-
202105311527324964-assinado.pdf#P108456 
 

Oficie-se.  
 

6. Requerimento de Informação n.º 
083/2021, do deputado Capitão Assumção, ao 

secretário de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
solicitando informações da pessoa que ocupa o 
cargo de Diretor Administrativo e Comercial da 
CESAN, dentre outras matérias correlatas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108430&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/108430-
202105311358440939-assinado.pdf#P108430 
 

Oficie-se.  
Segunda parte do Expediente sujeito à 

deliberação.  
 
7. Requerimento de Urgência n.º 

101/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Decreto Legislativo n.º 
19/2021, de autoria da Mesa Diretora, que 
reconhece, para os fins do disposto no art. 65 
da Lei Complementar Federal n.º 101, de 4 de 
maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública, no município de 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=108476&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108476-
202105311705155096-assinado.pdf#P108476 
 

Em votação. Havendo quorum. Havendo 
quorum. 

Os deputados e deputadas que aprovam, 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

Do item 08 ao item 29, trata-se de 
indicações das senhoras e dos senhores 
deputados. 
 

8. Indicação n.º 1412/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para reforma e 
restauração do Monumento Histórico Cultural 
Trapiche da Barra do Itapemirim, localizado no 
município de Marataízes/ES. 
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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=108398&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108398-
202105310928033387-assinado.pdf#P108398 
 

9. Indicação n.º 1413/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma da EEEFM Professor 
Carlos Mendes, localizada em Novo Brasil, 
município de Governador Lindenberg/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=108400&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108400-
202105311005515782-assinado.pdf#P108400 
 

10. Indicação n.º 1414/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para asfaltamento do trecho que liga a 
Rodovia ES-137 na altura do Córrego Sabiá II ao 
Córrego Divisa e São Francisquinho, no 
município de São Domingos do Norte/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=108403&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108403-
202105311019382207-assinado.pdf#P108403 
 

11. Indicação n.º 1415/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para reforma da Escola 
Estadual de Ensino Fundamental e Médio 
Washington Pinheiro Meirelles, município de 
Itapemirim/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=108426&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108426-
202105311354385308-assinado.pdf#P108426 
 

12. Indicação n.º 1416/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para implantação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), no 
município de Itapemirim/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=108406&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108406-
202105311058211165-assinado.pdf#P108406 
  

13. Indicação n.º 1417/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para inclusão dos profissionais dos Correios 
que atuam no Espírito Santo dentre os grupos 
prioritários da vacinação contra a Covid-19 no 
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=108431&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108431-
202105311407201575-assinado.pdf#P108431 
  

14. Indicação n.º 1418/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para substituição da cobertura do 
Ginásio Poliesportivo Getúlio Martins Olímpico 
do Cricaré, no município de Nova Venécia/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=108445&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108445-
202105311501157898-assinado.pdf#P108445 
  

15. Indicação n.º 1420/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para realização 
de calçamento rural da Comunidade Vale da 
Vitória localizada no município de São 
Mateus/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=108453&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108453-
202105311521301675-assinado.pdf#P108453 
 

16. Indicação n.º 1421/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para realização de 
calçamento rural da Comunidade 27 de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003200390032003A00540052004100, 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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outubro localizada no município de São 
Mateus/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=108454&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108454-
202105311522220113-assinado.pdf#P108454 
 

17. Indicação n.º 1422/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para construção de uma ponte para o 
desvio do trânsito no Centro de Santa 
Leopoldina/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=108460&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108460-
202105311535119975-assinado.pdf#P108460 
 

18. Indicação n.º 1423/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para construção de uma quadra de 
esportes na Escola Holanda, em Santa 
Leopoldina/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=108459&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108459-
202105311533457785-assinado.pdf#P108459 
 

19. Indicação n.º 1424/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para construção de uma Escola 
Estadual na sede de Santa Leopoldina/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=108458&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108458-
202105311531202783-assinado.pdf#P108458 
 

20. Indicação n.º 1425/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para calçamento rural 
da Comunidade São João Batista, localizada no 
Município de São Mateus/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=108461&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108461-
202105311539200449-assinado.pdf#P108461 
 

21. Indicação n.º 1426/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica no trecho 
que liga o município de Guaçuí ao município de 
Dores do Rio Preto, passando por Santo 
Antônio e São João da Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108469&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108469-
202105311557276567-assinado.pdf#P108469 
 

22. Indicação n.º 1427/2021, do 
deputado, Dr. Emílio Mameri, ao governador 
do Estado, para aquisição de capacetes elmos 
para fornecer aos hospitais públicos estaduais 
e municipais, além dos filantrópicos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108470&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108470-
202105311608377051-assinado.pdf#P108470 
 

23. Indicação n.º 1428/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para promover ações para identificar 
os imóveis que lançam esgoto na rede de 
drenagem pluvial na altura da Rua Francisco 
Benedito de Almeida, na Praia das Virtudes, 
Guarapari. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108425&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108425-
202105311347292487-assinado.pdf#P108425 
 

24. Indicação n.º 1429/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para entrega de 1 (um) poço artesiano 
para a comunidade do São Pedro, zona rural, 
nas proximidades do Bar do Djalma, no 
município de Águia Branca/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003200390032003A00540052004100, 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=108457&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108457-
202105311527074807-assinado.pdf#P108457 
 

25. Indicação n.º 1430/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para priorize a vacinação contra o 
Covid-19 para profissionais dos correios, em 
especial, os carteiros. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108436&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108436-
202105311426019100-assinado.pdf#P108436 
 

26. Indicação n.º 1431/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de uma máquina de 
pilar Café, para Associação de Moradores e 
Agricultores de Patrimônio do Rádio - 
AMAPRA, no município de Marilândia/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=108477&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108477-
202105311731316381-assinado.pdf#P108477 
 

  27. Indicação n.º 1432/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para reforma do ginásio de esportes 
Ivanildo Silva Alves em Pinheiros/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=108484&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108484-
202106010549531905-assinado.pdf#P108484 
  

28. Indicação n.º 1433/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para incluir no plano estadual de 
vacinação da Covid-19 os servidores do corpo 
técnico bem como os comissionados e 
terceirizados que atuam nas penitenciarias 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=108486&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108486-
202106010631401023-assinado.pdf#P108486 
 

29. Indicação n.º 1434/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para incluir no plano estadual de 
vacinação da Covid-19 os profissionais de 
hotelaria que atuem 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=108485&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108485-
202106010617365067-assinado.pdf#P108485 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 
 

Em votação todas as indicações do item 
08 ao item 29. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, pela ordem!  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pela ordem, 
deputado... 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Coronel Alexandre Quintino.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) - Coronel Alexandre 
Quintino, com a palavra.  

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) –  Presidente, eu gostaria de justificar 
meu voto entre as indicações que nós fizemos. E 
quero agradecer a votação unânime de todos os 
deputados estaduais, que é a Indicação n.º 
1412/2021, que fala de questionamento de 
recursos do Governo Estadual para a reforma e 
restauração do Monumento Histórico Cultural, 
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denominado Trapiche, lá da Barra do 
Itapemirim, localizado no Município de 
Marataízes. Ali, próximo à ponte do Pontal. É 
um monumento histórico, é uma parede que, 
hoje, infelizmente, se a Secretaria de Cultura, se 
o Governo do Estado não atentarem, 
infelizmente, vai cair, vai por terra um grande 
monumento cultural da nossa região. 
 Na verdade, o Trapiche foi construído em 
1857. Ele era um prédio imponente, que servia 
de armazém e de mesa de rendas. Não era 
comum ter um prédio dessa magnitude à época, 
nos portos. A maioria dos trapiches eram 
barracões de madeira. O Trapiche é um símbolo 
da riqueza do Sul do estado do Espírito Santo, 
nesse período. 
 Devido ao surgimento das estradas de 
ferro, o Porto da Barra, lá em Itapemirim, 
acabou se enfraquecendo até ser desativado, 
infelizmente. Hoje no local, existe apenas uma 
parede erguida, que mostra como era o trapiche 
e a sua beleza, acompanhado de algumas 
colunas e pilastras, fortalecendo a cultura e a 
economia local, pois possui grande número de 
visitantes àquele monumento cultural. 
 Hoje o local está necessitando de 
atenção, porque, ao longo dos anos, existe uma 
falta de manutenção, com incêndios, falta de 
zelo e inclusive depredações, que fez com que 
este prédio, infelizmente, se transformasse em 
ruínas. 
 Desta forma, a gente agradece a 
aprovação e solicita ao Governo do Estado certa 
urgência ao acolhimento desta presente 
indicação, uma vez que, infelizmente, esta 
última parede que ainda se encontra de pé no 
monumento pode cair, e aí cai por terra a última 
parte deste monumento histórico denominado 
Trapiche. Esta é uma das nossas indicações. 
 Devolvo a fala a V. Ex.ª e agradeço 
novamente a todos os deputados a aprovação 
unânime de nossa indicação. Obrigado. 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Presidente! Pela ordem, 
presidente! Deputado Danilo Bahiense. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, Coronel 
Alexandre Quintino. 

 Passamos agora à fase... 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Pela ordem! Deputado Danilo 
Bahiense! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Danilo 
Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Presidente, eu gostaria de 
saudar V. Ex.ª, de saudar todos os deputados e 
deputadas; parabenizar os nossos pares pelas 
indicações, em especial, parabenizar o deputado 
Theodorico Ferraço pela indicação do Serviço de 
Atendimento Móvel de Urgência – SAMU, do 
município de Itapemirim. Nós já fizemos esta 
indicação anteriormente para todo o Estado, 
192, e só reforça e auxilia muito o interior do 
estado do Espírito Santo. 
 Parabenizar o deputado Theodorico 
também pelo Projeto de Resolução n.º 012, do 
Mérito Legislativo Comendador Camilo Cola, 
falecido agora recentemente. 
 Apresentamos, presidente, o Projeto de 
Lei n.º 227/2021, que considera grupo 
prioritário para o plano operacional da vacina os 
conselheiros tutelares. Nós estamos à frente da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente, e sabemos da importância do 
trabalho desenvolvido pelos nossos conselheiros 
tutelares. É uma categoria muito sacrificada, 
que dá atenção diuturnamente às nossas 
crianças e aos seus familiares, em todos os 
setenta e oito municípios do estado do Espírito 
Santo. 
 Esses profissionais recebem apenas um 
salário-mínimo para ter exclusividade no 
trabalho e, às vezes, com condições péssimas, 
tendo contato com todo tipo de pessoa, pessoas 
independente de classe social, razão pela qual 
nós solicitamos aos nossos pares que, quando 
da apreciação, este projeto seja aprovado para 
fazer justiça com os nossos conselheiros 
tutelares, que protegem as crianças no estado 
do Espírito Santo. 
 Muito obrigado, presidente. 
 Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
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 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Alexandre 
Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, presidente, deputado Rafael Favatto. 
Sou seu fã. 
 Quero agradecer a votação e a 
aprovação das nossas indicações no dia de hoje 
aos nobres deputados. A Indicação n.º 
1432/2021, onde a gente pede a reforma do 
Ginásio de Esportes Ivanildo Silva Alves, lá no 
município de Pinheiros. Esse ginásio, que é 
importante para a cidade de Pinheiros, hoje está 
bastante deteriorado.  

Os vereadores de Pinheiros fizeram esta 
solicitação ao nosso gabinete. Que a nossa 
Secretária de Esportes possa auxiliar e que a 
gente possa fazer a reforma deste equipamento 
público, que é importante para a cidade de 
Pinheiros. 
 Mas também fizemos hoje duas 
indicações para incluir no Plano Estadual de 
Vacinação os servidores do corpo técnico, bem 
como os comissionados e os terceirizados que 
atuam nas penitenciárias do Estado Espírito 
Santo. A gente sabe que o governador incluiu os 
agentes penitenciários, mas esses servidores 
que também atuam nos presídios capixabas 
ficaram fora. E eles hoje estão solicitando ao 
nosso gabinete que possam incluir também os 
comissionados e os terceirizados que atuam nos 
presídios capixabas. 
 E nós acompanhamos, nos últimos dias, 
o caso do hotel ocupado pelos indianos. E nós 
recebemos uma demanda do setor da hotelaria 
do estado de Espírito Santo para que possa o 
Governo também incluir os profissionais ligados 
à hotelaria e trabalho na hotelaria capixaba, no 
Plano Estadual de Vacinação, ou seja, são 
aqueles profissionais que estão ali de frente 
recebendo profissionais que visitam o nosso 
estado, pessoas que estão em viagem e que eles 
precisam ser vacinados, porque não se sabe de 
onde essas pessoas vêm e se elas estão 
portando ou não o vírus da Covid-19. 

 A gente pede ao Governo do Estado que 
atenda a essa solicitação nossa, essa indicação, 
a Indicação n.º 1434/2021, para incluir no Plano 
Estadual de Vacinação os profissionais da 
hotelaria no estado do Espírito Santo. 
 Muito obrigado a todos os deputados 
por terem aprovado essas indicações. Devolvo a 
palavra ao nosso presidente Rafael Favatto. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – De nada, deputado 
Xambinho.  
 Vamos agora passar para a Ordem do 
Dia. 
 1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 21/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que institui a 
Política Estadual de Valorização da Vida, a ser 
implementada na rede estadual de ensino. 
Publicado no Ales Digital do dia 1.º de fevereiro 
de 2021. Pareceres orais da Comissão de Justiça, 
pela constitucionalidade; da Comissão de 
Educação, pela aprovação; da Comissão de 
Finanças, o relator, deputado Freitas, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão ordinária híbrida virtual e 
presencial, do dia 25 de maio de 2021. 
 O prazo é até hoje, dia 1.º de junho de 
2021. 
 Deputado Freitas, com a palavra. 

 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Rafael, meu presidente, a quem eu 
cumprimento; cumprimento a todos os nobres 
colegas deputados e deputadas.  
 Tendo vencido o prazo, deputado Rafael, 
eu acredito que tenho até amanhã para relatar a 
matéria e eu vou me prevalecer desta 
oportunidade de relatar a matéria na sessão de 
amanhã.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Isso, amanhã já está 
vencido o prazo, deputado, mas o senhor tem 
realmente o prazo até na sessão de amanhã. 
 Próximo projeto, o segundo, a deputada 
Iriny Lopes retirou ele de pauta no dia de 
ontem. 
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(2. Discussão única, em 
regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 
99/2021) 

 

 3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 159/2021, da 
deputada Iriny Lopes também, que veda a 
retenção de descontos no pagamento de 
recursos emergenciais ao setor cultural e 
exigência de certidão negativa de débito com 
entes federativos nos editais do setor cultural, 
na forma que menciona. Publicado no Ales 
Digital do dia 27 de abril de 2021, na Comissão 
de Justiça.  
 O relator, deputado Gandini, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão ordinária híbrida virtual e 
presencial do dia 25 de maio de 2021. O prazo 
também é até o dia 1.º/06/2021. 

Com a palavra o deputado Fabrício 
Gandini. (Pausa)  

Gandini com a palavra. (Pausa)  
  Deputado Gandini não respondendo, ele 
está com o prazo do projeto, do número 3; da 
discussão única, em regime de urgência, do meu 
projeto, o número 4, n.º 98/2021, deputado 
Rafael Favatto, que reconhece no estado do 
Espírito Santo as práticas e atividades físicas e 
do exercício físico como essenciais para a 
população dos estabelecimentos prestadores de 
serviço destinados a essa finalidade. Está 
também com um prazo ... O próximo é o 
deputado Vandinho, que está com prazo. 
 Passamos agora para o item 4.  

4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 98/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que reconhece, no 
estado do Espírito Santo, a prática de atividades 
físicas e do exercício físico como essenciais para 
a população em estabelecimentos prestadores 
de serviços destinados a essa finalidade, bem 
como em espaços públicos em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. Publicado no Ales Digital 
do dia 22/03/2021. Na Comissão de Justiça, o 
relator, deputado Vandinho Leite, se prevaleceu 
do prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida, virtual. Também com 
prazo até o dia 02 de junho. 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Pela ordem, senhor presidente. 
Eu queria solicitar a V. Ex.ª que, em decorrência 
de este deputado que vos fala ter apresentado 
um projeto de lei datado de 05 de março de 
2021, Projeto de Lei n.º 68, com teor 
semelhante, eu solicito a V. Ex.ª que possa 
passar para a Secretaria para que a gente possa 
incluir esse projeto nesse requerimento de 
urgência.  
 Muito obrigado, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Passo à Secretaria para 
que faça a juntada nos autos.  
 Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Assumindo neste momento a Comissão de 
Justiça, não sei se o deputado Gandini se 
encontra. Mas com vice-presidente, assumo a 
Comissão de Justiça.  
 A matéria está sob minha relatoria. Vou 
manter o prazo regimental e devolvo a palavra a 
V. Ex.ª, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – É regimental.  
 O próximo projeto, deputado Vandinho, 
também está sob sua relatoria, o Projeto de Lei 
n.º 204/2021, da deputada Janete de Sá.  
 O senhor mantém o prazo? 
 

(5. Discussão única, em 
regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 
204/2021) 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 
não sei se o rito permite, senhor presidente, 
dentro do Regimento, mas eu vou pedir o prazo 
tanto no item 5 quanto no item 6. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Item 6? Também do 
deputado Vandinho Leite.  

 
(6. Discussão única, em 
regime de urgência, do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003200390032003A00540052004100, Documento assinado 

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



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 10 de junho de 2021 

Projeto de Lei n.º 
147/2021) 

 
7. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 09/2021, 
da Deputada Janete de Sá, que altera o art. 5.º 
da Resolução n.º 1.391, de 17 de outubro de 
1984, que regulamentou a Resolução n.º 1.390 
de 10 de outubro de 1984, que institui a Ordem 
do Mérito Domingos Martins.  Publicado no Ales 
Digital do dia 09/05/2021.  

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Vice-
presidente, deputado Vandinho Leite.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, item 7, da deputada Janete 
de Sá, em regime de urgência, eu vou avocar a 
matéria para relatar e vou pedir prazo 
regimental.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Vandinho Leite.  

8. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Resolução n.º 08/2021, 
da deputada Janete de Sá, que altera o art. 4.º 
da Resolução n.º 1.390, de 10 de outubro de 
1984, que criou a Ordem do Mérito Domingos 
Martins. Publicado no Ales Digital do dia 
09/05/2021. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Presidente. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Convoco a Comissão 
de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. 
Antes, porém, ouço o deputado Sergio Majeski 
e, após, a deputada Iriny Lopes.  

Deputado Sergio Majeski.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSDB) – 

Presidente, obrigado.  
Eu só queria fazer uma sugestão. É óbvio, 

é apenas uma sugestão ao deputado Vandinho 
Leite, que está presidindo a comissão.  

Nesses dois projetos da deputada Janete 
de Sá, ela só está modificando para acrescentar 
o nome do proponente no diploma que é 
conferido nessas ocasiões. Então, amanhã, 
como provavelmente nós vamos ter muitos 
outros projetos, caso o senhor entenda, é só 
uma sugestão, deputado Vandinho, esses dois 
projetos poderiam ser votados hoje porque aí já 
diminui para amanhã que vai ter dois outros 
projetos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Iriny Lopes 
com a palavra.  

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

quero falar.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Depois a deputada 
Janete.  

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

eu só gostaria de ter uma informação. O item 3, 
um projeto meu, Projeto de Lei n.º 159/2021. 
Hoje encerrava o prazo regimentalmente para 
apresentação de relatório na Comissão de 
Justiça. E eu não sei como... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Iriny, no 
item 3, eu mesmo já tinha declarado. O prazo 
encerra hoje, mas ele tem até a sessão de 
amanhã para relatar. Então, ele ainda está no 
prazo regimental dele. Na sessão de amanhã, 
ele terá que ser relatado. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 

obrigada! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Nada! 
Deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Como a 

matéria, acredito eu que ainda esteja na 
Comissão de Justiça, eu também gostaria de 
fazer um apelo a meu colega deputado 
Vandinho Leite de relatar essa matéria no dia de 
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hoje, Vandinho, porque trata tanto o item 7 
como o item 8 de uma situação que realmente 
não indica na Comenda Domingos Martins 
quem foi o deputado que solicitou. 

Eu fui fazer uma entrega, numa ocasião, 
de uma comenda e a pessoa agraciada não era 
muito adepta às pessoas que assinaram. Mas, se 
fosse eu que tivesse assinado também, como 
proponente... Porque ela achou que aquelas 
pessoas, que inclusive são adversárias dela, 
estavam assinando essa comenda. Falou assim: 
Poxa, eu não vou nem botar num quadro aqui 
porque são pessoas de quem sou adversária. 

Então, além de a Mesa assinar, mas o 
proponente, por considerar que aquela pessoa é 
merecedora da comenda e leva o nome dele, 
acho que, além de ser justo ao proponente, 
porque foi ele que indicou, também é 
interessante para a pessoa porque ela vai 
entender o significado de ela ter recebido 
aquela homenagem porque ela sabe que o 
proponente conhece a história dela.  

Quando coloca apenas a Mesa, a pessoa 
que recebeu não sabe quem indicou. Ela vai 
saber por um ou outro, mas quem vê aquele 
quadro, e muitos colocam, com muito orgulho, a 
comenda estampada num quadro, vai estar lá, 
se foi Vandinho Leite que propôs aquela 
homenagem, vai estar o nome da Mesa, do 
presidente, do 1.º secretário, do 2.º secretário e 
do proponente, como nós fazemos no Título de 
Cidadão Espírito-Santense, nas outras 
comendas. Apenas nessa, que é a Domingos 
Martins, não é feita. 

Eu só estou querendo corrigir uma 
questão que não acontece apenas na Comenda 
Domingos Martins. Por isso que é uma questão 
simples e eu gostaria de pedir para o senhor 
relatar para poder a gente dar celeridade, 
porque são dois projetos nessa mesma linha. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Com a palavra o 
deputado Vandinho Leite, pela Comissão de 
Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Rafael 
Favatto, eu queria sugerir a V. Ex.ª, entendi aí, 

são várias matérias que estão chegando em 
regime de urgência para serem votadas, é 
necessária a apreciação da Comissão de Justiça, 
mas, tanto o deputado Sergio Majeski quanto a 
deputada Janete de Sá, realmente são matérias 
internas da nossa Assembleia Legislativa, 
questões, até certo ponto, simples. Queria 
sugerir a V. Ex.ª perguntar ao deputado Freitas, 
da minha parte, se o deputado Freitas topar, 
como presidente da Comissão de Finanças, da 
minha parte dá para relatar para que a gente 
consiga avançar na votação dessa matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Vandinho, 
na realidade, então, eu tenho que consultar o 
Plenário se a gente pode voltar para o item 7, 
pelo que eu entendi, para a gente votar as duas 
matérias, porque eu já tinha passado para o 
item 8.º. Então quero consultar o Plenário. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Voltamos ao item 7 na discussão e 

vamos relatar nas comissões conjuntas. 
Deputado Freitas, de acordo?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Estou de acordo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Vandinho, 
declarado relator das matérias nas comissões 
conjuntas, com a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Primeiro, item 7, 
discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 09/2021, de autoria da 
deputada Janete de Sá, que altera o art. 5.º da 
Resolução n.º 1.391, de 17 de outubro de 1984, 
que regulamentou a Resolução n.º 1.390 de 10 
de outubro, também de 1984, que institui a 
Ordem ao Mérito Domingos Martins, senhor 
presidente. 
 No mérito, a deputada autora já entrou e 
explicou qual objetivo de ter o nome do 
deputado autor na comenda.  

No aspecto da sua constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, é uma 
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matéria interna do Poder Legislativo, em que 
não há nenhum óbice. Neste momento, vou 
opinar aos demais pares pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa da matéria.  

Coloco em discussão na reunião conjunta 
das Comissões de Justiça e de Finanças. 
 Vou pedir ao deputado Freitas que, na 
hora da votação de Finanças, ele possa buscar 
os votos da Comissão de Finanças. Eu vou 
colocar, na hora da votação, os votos da 
Comissão de Justiça.  
 Eu discussão primeiro. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação na Comissão de Justiça.  
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 
 Como vota o deputado Gandini? (Pausa) 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
(Pausa) 
 Na suplência, deputado Alexandre 
Xambinho, como vota? 
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Alexandre Quintino? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Excelência... 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Senhor presidente, pela ordem! Eu voto com o 
relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Emílio 
Mameri vota com o relator.  

Deputado Alexandre Quintino, se eu não 
me engano, votou com o relator também. Não é 
isso? 

 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Com o relator também.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Eu também vou 
votar pela aprovação.  

Então, já são quatro votos, maioria na 
Comissão de Justiça. 

Deputado Freitas, V. Ex.ª solicita os votos 
da Comissão de Finanças? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Sem problema, 

deputado Vandinho.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Vandinho, 
faltou o voto da deputada Janete. Eu estou 
presidindo, mas a deputada Janete... 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – É verdade! A 
deputada Janete, como autora, já subentendi o 
voto favorável. A deputada Janete vota 
favorável, obviamente como autora.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Primeiro, se o 

deputado Vandinho me permite, uma vez que 
ele está presidindo as comissões reunidas, ele já 
colocou em discussão e já está em votação, mas 
eu gostaria, se fosse possível, ouvir mais uma 
vez a explicação da autora do projeto. Uma vez 
que ela pediu consideração e que relatasse o 
projeto quando o deputado Vandinho já tinha 
pedido prazo do projeto, eu gostaria que mais 
uma vez ela explicasse o projeto, antes mesmo 
que eu colhesse os votos na Comissão de 
Finanças. Pode ser? Pode ser, presidente? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É o 

deputado Vandinho.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Claro! Fique à 
vontade, deputado Freitas.  

Deputada Janete, mesmo estando nesta 
fase de votação, na Comissão de Justiça já 
votamos, agora é Finanças, mas acho 
importante essa explanação ao deputado 
Freitas, presidente da Comissão de Finanças.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Freitas, apenas na Comenda 
Domingos Martins não vem citando o nome de 
quem propôs aquela comenda ao agraciado. Ela 
vem como grão mestre-geral da Ordem ao 
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Mérito o presidente; o 1.º secretário é o 
chanceler; e o 2º secretário seria o guarda de 
selos. E juntamente com esses três, porque eles 
têm essa denominação, eu estou acrescentando 
que também esteja colocado no diploma o 
nome do proponente, porque aquela pessoa 
agraciada merece saber quem de nós a está 
agraciando nessa homenagem, que é assinada 
atualmente apenas pela Mesa Diretora e não 
contempla o nome do proponente.  

É isso que eu quero acrescentar, tendo 
em vista que no Título de Cidadão Espírito-
santense já é contemplado. Nós já fizemos essa 
alteração. Em todas as outras comendas, o 
proponente consta no diploma, menos na 
Comenda Domingos Martins, que eu estou 
acrescentando com o nome do proponente e, 
para isso, foi necessário fazer a Resolução n.º 
08, que é a que está em discussão, e a n.º 09, 
que vai nessa mesma direção, acertando estes 
itens, nessa legislação, que é um projeto de 
resolução. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Na verdade, 
deputada Janete, neste primeiro momento, o 
item 7 nós estamos discutindo a Resolução de 
n.º 9, em seguida é vamos discutir a Resolução 
n.º 8. Ok? Mas é exatamente o que V. Ex.ª 
acabou de explicar. Só gostaria aqui, antes de 
passar para o deputado Freitas pegar os votos 
da Finanças, o deputado Marcelo Santos teve 
uma desconexão e votou aqui pelo chat 
favorável. Então, na Comissão de Justiça, 
aprovado por unanimidade.  

Deputado Freitas. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS - PSB) – Ok. Eu agradeço, deputado, 
que preside a Comissão de Justiça, deputado 
Vandinho Leite, e parabenizo a deputada Janete 
pela brilhante propositura. Concordo 
plenamente com ela. Acho que mais do que 
justo que o proponente conste da homenagem 
ao ilustre homenageado, e ela muito atenta 
observou e fez justiça com quem identifica 
alguma personalidade para ser homenageada 
com a medalha do mérito Domingo Martins. 

E eu passo a colher os votos na Comissão 
de Finanças.  

Deputado José Esmeraldo, como vota? 
(Pausa) 

Deputado Marcos Madureira, que eu 
vejo presente na sessão. Como vota o deputado 
Marcos Madureira? 

 

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

 

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

 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Como vota o deputado Rafael 
Favatto? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) – Estou presidindo a 
sessão, deputado Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Deputado Rafael presidindo. 
Como vota o deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

 Deputado Marcelo Santos votou na 
Comissão de Constituição e Justiça, eu posso 
considerar voto favoravelmente. Já manifestou. 

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Acompanho o relatório do relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Obrigado, Xambinho! 
Como vota o deputado Adilson 

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

Meu voto é com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Senhor presidente das 
comissões reunidas, eu devolvo o projeto a V. 
Ex.ª. Aprovado à unanimidade dos presentes na 
Comissão de Finanças. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Freitas, nosso presidente da Comissão 
de Finanças.  

Então, aprovado por unanimidade nas 
comissões reunidas de Justiça e de Finanças. 
Devolvo a matéria aprovada a V. Ex.ª deputado 
e presidente desta sessão, Rafael Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Vandinho Leite! 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Aprovado o projeto.  
Em Mesa para promulgação. 
Próximo, item 8. Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Resolução n.º 
08/2021. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não, 

número nove. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Número oito. É isso aí. 
Projeto de Resolução n.º 08/2021, da deputada 
Janete de Sá, que altera o art. 4.º da Resolução 
n.º 1.390, de 10 de outubro de 1984, que criou a 
Ordem do Mérito Domingos Martins. Publicado 
no Ales Digital do dia 09 de maio de 2021.  

É muito projeto da deputada Janete até 
ela mesma se enrolou um pouquinho, mas é o 
item oito.  

Deputado Vandinho Leite com a palavra. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Vandinho, você me permite... 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
comissões reunidas, V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) – Sim, como já falamos 
anteriormente que os dois seriam comissões 
reunidas já aprovado pelo deputado Freitas. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. Projeto de 
Resolução n.º 08/2021, também de autoria da 
deputada Janete de Sá, e nós já tivemos a 
oportunidade de debater o mérito nesta sessão, 
e eu gostaria, neste momento, de avocar a 
matéria para relatar. A matéria interna da... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, eu posso fazer um esclarecimento 
rápido da diferença de um para o outro? 
Rapidamente? 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deixa só eu colocar 
em discussão, deputada Janete. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Tá bom, 
tá bom. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Eu avoco a matéria 
para relatar e, neste momento, coloco em 
discussão e concedo a palavra para a autora, 
deputada Janete de Sá. 

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

para esclarecer. O que nós votamos, que foi o 
de número 9, foi a expedição do diploma pela 
Mesa Diretora, já com os quatro nomes para 
poder colher as assinaturas. E o de número 8, é 
que constem esses quatro nomes. Então, 
primeiro tem que constar, para depois a Mesa 
expedir a confecção do diploma. Por isso que 
um é sequência do outro, mas vão todos dois 
para a mesma direção. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(GANDINI - CIDADANIA) - Ok. 
Ainda em discussão, a matéria. (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Eu, senhor 
presidente, então como eu relatei 
anteriormente, relato pela aprovação, pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa, matéria é interna da Assembleia 
Legislativa. 

Coloco em votação na Comissão de 
Justiça. 
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Como vota o deputado Marcelo Santos, 
como vota na Comissão de Justiça? (Pausa) 

Deputado Emílio Mameri, como vota? 
 

O SR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - Voto 
com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Deputada Janete, 
com o relator, é a autora. 

Deputado Marcos Garcia, como vota? 
 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Com o 
relator, presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Deputado 
Alexandre Xambinho, como suplente, como 
vota? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Acompanho V. Ex.ª, presidente. 

 

O SR. GANDINI - (CIDADANIA) - 
Deputado Vandinho! Gandini, com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Obrigado, 
presidente, deputado Gandini, presidente da 
nossa comissão, também vota com o relator. 

Então, aprovado por unanimidade. Acho 
que falei todos os deputados. 

Então, na Comissão de Justiça, aprovado 
por unanimidade. 

Deputado Freitas, neste momento, 
gostaria que V. Ex.ª solicitasse os votos da 
Comissão de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Muito bem, querido deputado 
Vandinho. 

Eu passo a colher os votos na Comissão 
de Finanças. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Voto 
com o relator, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 

Deputado Marcos Madureira! (Pausa) 
Como vota o deputado Alexandre 

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

Acompanho o relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Como vota o deputado 
Marcelo Santos? 

Enquanto o deputado Marcelo Santos 
vota pelo chat, como vota o deputado Dary 
Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Voto sim. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Muito obrigado! 
Rafael Favatto, presidindo. 
Marcelo Santos, eu ainda não tenho o 

voto do Marcelo Santos. 
Gostaria de saber se o deputado Marcos 

Madureira retornou à sala? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA - 

(PATRIOTA) - Deputado Freitas! 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Como vota o deputado Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Como vota o deputado Emílio Mameri? 
Emílio Mameri está votando de 

Conceição da Barra! 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA - 
(PATRIOTA) - Madureira! 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Hein? 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA - 
(PATRIOTA) - Madureira! 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Deputado Marcos Madureira! 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA - 
(PATRIOTA) - Voto com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Com o relator. 
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Deputado Emílio? Querendo votar, mas 
eu não posso consignar o voto enquanto eu não 
ouvir a voz do mesmo. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Deputado Freitas, eu voto com o relator. Meu 
voto é com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Obrigado, deputado Emílio. 
Boa viagem, bons negócios! 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - É 
isso! Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Senhor presidente, matéria 
aprovada por seis votos na Comissão de 
Finanças. 

Devolvo a V. Ex.ª, presidente das 
comissões reunidas. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Freitas! Gostaria de falar com V. Ex.ª uma 
questão de ordem! 

Deputado Freitas! É o deputado Ferraço! 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Estou te ouvindo, irmão! 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Deputado Freitas, já que V. Ex.ª foi o relator, 
que a Assembleia aprovou aquele ato que cassa 
a extinção das comarcas, quero informar em 
primeira mão que o Conselho Nacional acaba de 
terminar sua reunião e aprovou o novo ato 
normativo que possibilitou a solicitação de um 
novo pedido de vista, que foi uma meia vitória e 
que pode, realmente, significar que as comarcas 
não serão extintas pelo Conselho de Justiça. 
Uma meia vitória da OAB e uma meia vitória de 
todos nós e das comarcas do Espírito Santo, 
para que a gente possa, realmente, ter certeza 
de que vamos ter um diálogo, ter bom 
entendimento, para que não haja vencidos nem 
vencedores. Os grandes ganhadores serão as 
vinte e sete… 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(FREITAS - PSB) - Deputado Theodorico Ferraço, 
eu peço vênia ao deputado presidente das 

comissões reunidas, deputado Vandinho, 
permaneço com a palavra por alguns minutos e 
gostaria de ouvir novamente V. Ex.ª dizendo, 
porque essa notícia é de relevância para o 
estado do Espírito Santo. E eu gostaria de ouvir 
novamente a justificativa do que aconteceu lá 
no Conselho Nacional de Justiça, e que acaba 
neste momento. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Houve a reunião do Conselho Nacional de 
Justiça, que aprovou um novo ato normativo 
que vai permitir uma nova discussão sobre a 
manutenção das comarcas. Com isso, significa 
uma meia vitória. O novo relator pediu vista no 
processo e tudo caminha para uma vitória das 
comarcas, da Justiça, dos deputados e de todo o 
Espírito Santo. 

É um caminho para continuar o diálogo, 
para que não haja vencidos nem vencedores. A 
OAB está de parabéns pela sua meia vitória. 
Mas nós estaremos consagrados quando 
tivermos realmente, através desse amplo 
diálogo em que a Assembleia Legislativa está 
participando, que não quer brigar com ninguém, 
que quer é prosseguimento das vinte e sete 
comarcas e que todos nós, deputados, sejamos 
os grandes vencedores nessa luta em favor dos 
municípios. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Parabéns, deputado 
Theodorico Ferraço, muito atento com o 
movimento que esta Casa fez e que V. Ex.ª 
liderou, um decreto legislativo para que pudesse 
ser mobilizada a sociedade espírito-santense, de 
forma especial essas vinte e sete cidades que 
detêm as comarcas e que, com certeza, orientou 
esses relatores do Conselho Nacional de Justiça 
de encontrar o caminho desse novo ato 
normativo. 

O Espírito Santo de Deus possa iluminar 
esse novo relator, orientando-o a partir desse 
novo ato normativo, e prevalecer com as vinte e 
sete comarcas nos seus devidos municípios, 
trazendo tranquilidade para o usuário da 
Justiça, no âmbito do estado do Espírito Santo. 

Parabéns, deputado Theodorico Ferraço! 
Devolvo a palavra ao presidente das 

comissões reunidas, deputado Vandinho Leite. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Obrigado, deputado 
Freitas. 

Aprovado por unanimidade também na 
Comissão de Finanças. 

E gostaria de também dizer da 
importância (Inaudível), que o nosso deputado, 
amigo experiente, Theodorico Ferraço, traz para 
esta Casa, essa questão que é um debate amplo, 
que reúne aí vinte e sete cidades do Espírito 
Santo, e todos nós queremos que esse conflito 
seja resolvido da melhor forma possível. 
Realmente não existem vencidos, nem 
vencedores. O objetivo é que a gente possa 
continuar tendo acesso à Justiça nesses 
municípios menores do nosso estado do Espírito 
Santo. 

Então, importante. Parabéns, 
Theodorico! 

Senhor presidente, aprovada então, a 
matéria pelas... 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Vitória de todos nós, Vandinho! Parabéns a você 
também! 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Com certeza. 
Obrigado, Theodorico, pai do meu grande amigo 
Ricardo Ferraço. 

Então, deputado presidente neste 
momento, deputado Rafael Favatto, a matéria 
foi aprovada por unanimidade na reunião 
conjunta das Comissões de Justiça e de 
Finanças. 

Devolvo a palavra para V. Ex.ª, com 
matéria aprovada. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Obrigado, deputado 
Vandinho Leite! 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado o projeto de resolução, em 

Mesa ... 
 

O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Não 
estou ouvindo o deputado Rafael. Não sei se 
todos estão ouvindo! 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Todos estão ouvindo, 
deputado. 

Em Mesa para promulgação. 
 
A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Não dá para 

ouvir o deputado Rafael, não! 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Então... 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Estamos sem conseguir te ouvir, deputado 
Rafael, aqui na plenária virtual. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) - Vamos corrigir o áudio 
aí, agora. 

Corrigido? 
 
O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - 

Corrigido! Obrigado. 
 

O SR. FREITAS - (PSB) - Foi só ligar o 
microfone que todo mundo te ouviu, deputado. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) - Já estava ligado aqui no 
plenário, todo mundo ouvindo, deputado 
Freitas. 

 Vou refazer a votação, Marquinho, 
então, porque o plenário virtual não estava 
ouvindo. 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado o projeto. Em Mesa para 

promulgação. 
9. Discussão Única em regime de 

urgência do Projeto de Resolução n.º 11/2021, 
da Mesa Diretora, que altera a redação da 
Resolução n.º 6.934/2021, de 17 de março de 
2021, que criou o Núcleo do Terceiro Setor 
“Otacílio Coser”. Publicado no Ales Digital do dia 
19 de maio de 2021. 

Convoco a Comissão de Justiça. 
Deputado Vandinho Leite para oferecer parecer 
oral à matéria. 
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O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Deputado Rafael, o deputado Gandini se 
pronunciou na reunião anterior. Eu acho que ele 
se encontra presente no plenário virtual. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Gandini está 
presente? 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Se 

puder conduzir... Eu, Gandini, estou em 
deslocamento, então estou com um pouco de 
dificuldades. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Estou 

à disposição. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Vandinho 
Leite, eu vou sugerir também que façam reunião 
conjunta da Comissão de Justiça, Assistência 
Social e Finanças. 

O presidente da Comissão de Assistência 
Social. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Concordo, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – O deputado Marcos 
Garcia concorda.  

Deputado Freitas, da Comissão de 
Finanças? 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Desde que tenha 
um relator que consiga relatar explicando o que 
é que a resolução visa alterar, eu não tenho 
dificuldade, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Aprovado. 

Então o deputado Vandinho Leite com a 
palavra. 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Deputado Rafael Favatto, na verdade essa 
matéria entrou... Eu não sei se V. Ex.ª ou algum 
membro da Mesa Diretora tem condições de... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Tenho sim, deputado. 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – De 
responder ao deputado Freitas sobre detalhes 
da matéria. Eu acho que seria importante a 
Mesa Diretora se pronunciar antes das 
comissões conjuntas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Eu vou ler o projeto e 
ele tem até o parecer aqui da nossa assessoria. 

Altera a redação da Resolução n.º 
6.934/2021, de 17 de março de 2021. 

 
Art. 1.º O artigo 1º da Resolução 

n.º 6.934, de 17 de março de 2021, passa 
a vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 1.º Fica criado na 

Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo o Núcleo “Otacílio Coser” 
de apoio às organizações da sociedade 
civil.” 
 
Ponto. É apenas essa inclusão. 
 

O art. 2.º da Resolução n.º 6.934, 
de 17 de março de 2021, passa a vigorar 
com a seguinte redação:  
 

“Art. 2.º: O Núcleo de que trata a 
presente Resolução tem como objetivo 
fomentar e articular políticas públicas 
destinadas às organizações da sociedade 
civil, fazendo a interface entre as 
organizações que prestam serviços de 
assistência social e outros serviços de 
interesse público à sociedade do Estado 
do Espírito Santo, e as esferas públicas 
municipal, estadual e federal.” 
 
Ponto. É essa a alteração. 
 

O artigo 3.º da Resolução passa a 
vigorar com a seguinte redação: 

 
“Art. 3º - Compete ao Núcleo 

“Otacílio Coser” de apoio às 
organizações da sociedade civil 
 planejar, coordenar e disseminar 
bons exemplos de termos de parceria 
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entre o Poder Público e  as organizações 
da sociedade civil, atuando ainda como 
centro de informações acerca da 
aplicação da Lei Federal n.º 13019/2014. 
 

Parágrafo único: Para a 
consecução de seus objetivos, o núcleo 
“Otacílio Coser” de apoio às 
organizações da sociedade civil poderá: 
 

I - atuar como órgão de referência 
e apoio para as organizações da 
sociedade civil de todo o Estado do 
Espírito Santo; 
 

II - (...).” 
 

Art. 4º: O artigo 4º da Resolução 
nº 6.934, de 17 de março de 2021, passa 
a vigorar com a seguinte redação:  

“Art. 4º: O Núcleo “Otacílio 
Coser” de apoio às organizações da 
sociedade  civil fica 
 subordinado administrativamente 
à Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espirito Santo, à 
qual cabe supervisionar e prestar apoio 
às suas atividades.” 
 

Art. 5.º Esta Resolução entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 
Esse é o projeto e tem um parecer aqui 

da Procuradoria: 
 

3. CONCLUSÃO  
 

Em face do exposto, opina-se pela 
constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica 
legislativa do Projeto de 
Resolução n.º 011/2021, de 
autoria da Mesa Diretora, que 
altera a redação da Resolução n.º 
6.934/2021, de 17.03.2021, que 
dispõe sobre a criação do Núcleo 
“Otacílio Coser”, de Apoio às 
Organizações da Sociedade Civil, 
na Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo.  

É o entendimento que se submete 
à consideração superior. 

  
Assembleia Legislativa, em 29 de 

maio de 2021.  
JULIO CESAR BASSINI CHAMUN 
Procurador Adjunto 

 
Esse é o parecer do procurador Julio 

Chamun. 
Deputado Vandinho Leite com a palavra, 

para relatar a matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
na verdade, é um núcleo de debate sobre apoio 
e incentivo ao terceiro setor. Acredito que a 
Casa, que tem aberto suas portas para diversos 
setores... Não vejo nenhum óbice também de 
abrir a Casa a um debate permanente de busca 
de incentivos ao terceiro setor.  

E acompanhando aí a Procuradoria da 
Casa, vou relatar pela constitucionalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa da matéria. 

Coloco o meu relatório, opinando pela 
aprovação, pela constitucionalidade, em 
discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação na Comissão de Justiça.  

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente 

Vandinho, o senhor me ouviu? 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Agora estou 
ouvindo, deputada Iriny. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Gostaria de 

discutir a matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –  Concedo a palavra 
a V. Ex.ª. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 

obrigada. 
Apesar de entender a boa vontade do 

proponente, mas acho o projeto um tanto 
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confuso, porque não deixa claro que tipo de 
contribuição e ajuda que efetivamente esse 
núcleo poderia dar às entidades da sociedade 
civil. Acho que o proponente poderia deixar no 
texto, não só na explicação, quando ele for fazer 
a defesa do seu projeto, mas deixar mais claro 
no texto para a gente ter mais segurança do que 
está votando. Confesso que, para mim, não 
ficou claro o objetivo desse núcleo, além de 
atender... Mas atender a que tipo de entidade e 
de que maneira faria esse atendimento? Então, 
essa é a minha opinião. Acho que o proponente, 
o deputado e colega Renzo, por quem tenho 
respeito, poderia deixar mais claro no texto, 
para nos dar mais segurança do voto. 

Muito obrigada pela palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Iriny, a 
autoria, pelo que compreendi aqui, é da Mesa 
Diretora e não de um deputado específico. 
Autoria da Mesa Diretora. 

O que entendo é o seguinte: que é um 
fórum de debate. Até porque, efetivamente, 
ações efetivas a Assembleia Legislativa, no meu 
entender, não pode. Ações de fomento ou 
alguma coisa desse nível. Isso é só o Poder 
Executivo. Acho que até por isso que o texto 
deixa mais vago, no sentido de que pode ser um 
fórum de debate sobre o tema, de busca de 
parceiras do Executivo e outras entidades que 
possam (Inaudível) fomentar o terceiro setor.  

Mas continua em aberto o debate. 
Alguém mais gostaria de contribuir?  

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Peço a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Esse tipo de 
matéria... Por isso, geralmente, peço logo, 
quando a matéria vem em regime de urgência... 
Deputado Gandini também... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Vandinho 
Leite, o deputado... 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Geralmente peço 
vista. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Vandinho, o 
deputado Doutor Hércules quer discutir a 
matéria. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Quero pedir a palavra. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Doutor Hércules 
com a palavra. 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Quero fazer uma explicação. Inclusive peço 
licença ao meu presidente, Marcos Garcia. É 
sobre essa matéria que vai ficar praticamente na 
nossa comissão, que vai olhar todo o 
andamento do que vai acontecer aqui. Então, 
quero falar, inclusive, com a deputada Iriny 
Lopes, que foi discutido exaustivamente com o 
presidente Marcos Garcia e com o presidente da 
Assembleia Erick Musso, essa questão da 
inclusão. E o papel desse setor, desse núcleo, é 
para capacitar exatamente às associações que 
não têm condições de requerer verba, de 
capacitar, de fazer um estatuto. Então isso aí 
será feito nesse núcleo, para capacitar.  

E o terceiro setor... Quando falo em 
terceiro setor, não vamos pensar em terceiro 
setor da UVV, da Santa Casa, que são entidades 
que têm muito poder econômico. Vamos olhar 
as entidades pequenas, as associações 
pequenas. E estamos até com o caso do Carlos 
Ajur, conselheiro do Conselho Estadual da 
Pessoa com Deficiência, que também vai 
orientar esse núcleo, exatamente para atender 
o pobre. Não se trata nada de mexer com 
grandes entidades do terceiro setor. 
 Então, espero que tenha explicado 
porque acompanhei, autorizado pelo meu 
presidente da Comissão de Assistência Social, 
Marcos Garcia, que está aqui presente... Então, 
a intenção é essa. Não precisa alguém pensar 
que é alguma coisa... É para proteger o terceiro 
setor das grandes entidades que temos no 
estado. É para proteger! Mais uma vez, insisto: é 
para proteger as entidades que não estão 
capacitadas.  

Quero, inclusive, deputada Iriny, minha 
querida deputada... Posso dizer que no final do 
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governo do Rodney Miranda, em Vila Velha, 
sobraram onze milhões de reais porque as 
entidades não sabiam requerer e não tinham 
capacitação para requerer essas verbas e, 
infelizmente, perderam. 
 É a minha explicação! Espero que vocês 
tenham chegado à conclusão. Já pedi 
autorização ao meu presidente da Comissão de 
Assistência Social. Estou falando, se ele me 
permitir, também, em nome da Comissão. 
 Obrigado! É a minha explicação! 
  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dr. 
Rafael, deputada Iriny, é mais ou menos isso, 
qualificação, debate, fomento. Fomento efetivo 
e ações práticas, obviamente, são do Governo 
do Estado ou outras esferas, certo? 
  

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – (Inaudível) 
Ficou mais claro. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – É! Por isso que o 
texto está mais amplo, porque efetivamente a 
Assembleia não pode entrar. Aí ficaria 
inconstitucional. 

Bom, ainda em discussão. 
Não havendo mais quem queira discutir, 

vou colocar em votação na Comissão de Justiça; 
depois, o deputado Marcos Garcia colocará em 
votação na Assistência Social, e o deputado 
Freitas em Finanças. 

Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Gandini? (Pausa) 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Deputada Janete? 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho? (Pausa) 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 
Deputado Gandini com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Gandini, 
com o relator. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Deputado Vandinho, voto com o relator. Com o 
relator, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Xambinho. 

Como vota o deputado Marcos Mansur? 
(Pausa) 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – É o 

deputado Marcos Garcia. Voto com o relator. 
Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Marcos Garcia.  

Como vota o deputado Marcos Mansur, 
também como suplente, na ausência dos 
deputados que mencionei? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Voto com o relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE – PSDB) - Obrigado, 
deputado Marcos Mansur. 

Acredito que solicitamos os votos de 
todos da Comissão de Justiça. 

Aprovado por unanimidade. 
Vou pedir ao deputado Marcos Garcia 

que possa solicitar os votos na Assistência 
Social. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 

(MARCOS GARCIA – PV) - Senhor presidente, a 
matéria já foi discutida. Vou colocar em 
votação. 

Como vota o deputado Doutor Hércules? 
Assistência Social, Doutor Hércules. (Pausa) 

Vota favorável. 
Como vota a deputada Iriny Lopes? 
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A SR.ª IRINY LOPES - (PT) -  Acompanho 
o relator, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCOS GARCIA – PV) – Ok, senhor 
presidente. Matéria aprovada. Devolvo à Mesa.  

Agora vamos encaminhar ao deputado 
Freitas, que é presidente da Comissão de 
Finanças.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –  Gostaria de pedir 
ao deputado Freitas para que pudesse pedir os 
votos da Comissão de Finanças. 
  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Muito bem,  deputado 
Vandinho Leite.  

Passo a colher os votos, uma vez que a 
matéria já foi relatada pela aprovação, discutida 
no âmbito das comissões reunidas, e eu passo a 
colher os votos na Comissão de Finanças.  

Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Voto com  o relator, excelência.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Deputado Dary Pagung?  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator, presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Deputado Marcos Madureira?  
 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) –  Deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

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

(FREITAS – PSB) – Deputado Adilson Espindula, 
de Santa Maria de Jetibá?  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Rafael, presidindo.  
Como vota o deputado Marcelo Santos? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho?  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho o relator, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) –  Senhor presidente, matéria 
aprovada à unanimidade dos membros 
presentes na Comissão de Finanças. Devolvo a 
matéria a V. Ex.ª, deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –  Obrigado, 
deputado Freitas.  

Deputado, presidindo esta sessão, Rafael 
Favatto, matéria aprovada por unanimidade na 
reunião conjunta das Comissões de Justiça, de 
Assistência Social e de Finanças.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Vandinho Leite.  

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir a 

matéria, em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovada.  
Em Mesa para promulgação.  
10.  Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 217/2021, do 
deputado Luiz Durão, que estabelece, no estado 
do Espírito Santo, que, na cobrança de dívidas, 
os respectivos valores deverão ser apresentados 
aos consumidores de forma clara e detalhada, 
na forma que especifica. Publicado no Ales 
Digital do dia 25/05/2021.  

Convoco a Comissão de...  
Podemos fazer comissão conjunta, 

também, nessa matéria?  
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O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Não, 
deputado Freitas, não. Vou fazer separado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Freitas é 
uma honra, o senhor me chamar, mas sou o 
deputado Rafael Favatto.  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Desculpa, deputado Rafael. Desculpa, não, é um 
elogio te chamar de Freitas.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Um elogio. Eu ia estar 
tomando conta do Norte todo.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Obrigado, aí, 

pela parte que me...  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Convoco, então,  a 
Comissão de Justiça, deputado Vandinho Leite, 
para oferecer parecer oral à matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
eu vou pedir prazo regimental a essa importante 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Vandinho.  

11.  Discussão única do Projeto de Lei n.º 
89/2019, do deputado Carlos Von, que dispõe 
sobre a inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na 
carteira de identidade.  

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. (Pausa)  

Deputado Vandinho, Marquinhos 
colocou aqui, mas ele fez um erro, retificando 
aqui. Publicado no DPL do Ales Digital do dia 
22/02/2019. Pareceres n.os 145/2020, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
com emenda modificativa; 11/2020, da 
Comissão de Saúde e 21/2021, da Comissão de 
Finanças, ambos pela aprovação, acolhendo a 
emenda modificativa apresentada na Comissão 
de Justiça. Publicados no DPL dos dias 
04/08/2020, 05/01/2021 e 19/05/2021. 

Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam a matéria 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado o projeto.  
À Comissão de Justiça para a redação 

final.  
Convoco a Comissão de Justiça para 

oferecer parecer oral à redação final, agora.  
Deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Redação final do 
Projeto de Lei n.º 89/2019, de autoria do 
deputado Carlos Von, que dispõe sobre a 
inclusão do tipo sanguíneo e fator RH na carteira 
de identidade.  

Essa matéria já passou por diversas 
comissões: a Comissão de Justiça, Comissão de 
Saúde e a Comissão de Finanças, senhor 
presidente. E agora, neste momento, nós 
estamos apenas discutindo a redação final. 
 Eu vou, rapidamente, porque já 
vencemos toda a parte jurídica e de mérito de 
discussão desta matéria, opinar pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa da redação final desta matéria. 
 Coloco em discussão na Comissão de 
Justiça. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
 Como vota o deputado Gandini? 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Com o 
relator.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Com o relator. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relatório do relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Marcos Garcia? 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator, excelência. 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
 Como vota Janete de Sá? (Pausa)  
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa)  
 Como vota o deputado Marcos Mansur? 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Voto com o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, aprovado 
pela maioria. 

Obrigado, deputado Mansur. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto com o relatório, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Xambinho.  
 Aprovada por unanimidade, senhor 
presidente, a redação final da matéria ora 
apresentada, de n.º 89/2019. 
 Devolvo a palavra ao deputado Rafael 
Favatto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Vandinho Leite. 
 Em votação a redação final do presente 
projeto. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  
 Aprovado o projeto. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 
 12. Discussão única do Projeto de Lei n.º 
558/2019, de autoria do deputado Carlos Von, 
que obriga os estabelecimentos públicos e 
privados localizados no estado do Espírito Santo 
a inserirem nas placas de atendimento 
prioritário o símbolo mundial de conscientização 
do transtorno do espectro autista, e dá outras 
providências. Publicado no Ales Digital do dia 
08/07/2019. Pareceres n.os 109/2020, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 

legalidade; 12/2020, da Comissão de Saúde; e 
17/2021, da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, publicados no DPL dos dias 
17/06/2020, 05/01/2021 e 19/05/2021. Em 
anexo, por se tratarem de matérias correlatas, 
Projetos de Lei n.os 627/2019 e 628/2019, dos 
deputados Luciano Machado e Adilson 
Espindula. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  
 Aprovado o projeto. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 

 13. Discussão única do Projeto de Lei n.º 
652/2019, do deputado Adilson Espindula, que 
declara o Bauernmalerei Patrimônio Cultural 
Imaterial no Estado. Publicado no Ales Digital do 
dia 13/08/2019. Pareceres n.os 96/2020, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade e 
legalidade; 03/2020, da Comissão de Cultura; e 
23/2021, da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação. Publicados no DPL dos dias 
17/07/2020, 15/12/2020 e 19/05/2021.   
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
 Como votam os deputados? (Pausa)  
 Aprovado por unanimidade. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 

 14. Discussão única do Projeto de Lei n.º 
982/2019, do deputado Carlos Von, que dispõe 
sobre a criação do Cadastro Estadual de 
Praticantes de Crimes em face de Motoristas 
Profissionais no Transporte Particular de 
Pessoas e dá outras providências. Publicado no 
Ales Digital do dia 28/11/2019. Pareceres n.os 
161/2020, da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade; 08/2020, da Comissão de 
Segurança e 19/2021, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL dos 
dias 17/08/2020, 14/12/2020 e 19/05/2021. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
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 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  
 Aprovado o projeto. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 
 15. Discussão se houver recurso, na 
forma do art. 277, § 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno,  do Projeto de Lei n. 245/2019, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
declara de utilidade pública a Fundação de 
Apoio Cassiano Antônio de Moraes.  
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 
 Item 16. Discussão, se houver recurso, na 
forma do art. 277, § 2.º, do Regimento Interno, 
do Projeto de Lei n.º 524/2020, da Comissão de 
Saúde, que institui a Semana Estadual de 
Prevenção e Combate à Trombose. 
 Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos. 
 
 Item 17. Discussão, se houver recurso, na 
forma do art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 531/2020, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, que acrescenta 
item ao anexo 1.º, da Lei n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 19.  
 Não havendo recurso, à Secretaria para a 
extração dos autógrafos.  
 
 Item 18. Discussão, se houver recurso, na 
forma do art. 277, §§ 2.º a 5.º, do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 82/2021, do 
deputado Gandini, que acrescenta item ao 
anexo 1.º da Lei n.º 10.975. 
 Não havendo recurso, à Secretaria 
também para extração dos autógrafos. 
 
 Neste momento, passamos para a fase 
das Comunicações, hoje pelo sistema de 
alternância, aprovado pelo Plenário. As falas 
começam pelo deputado Torino Marques, com a 
ordem normal de chamada, pelo prazo 
regimental. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Olá, 
queridos amigos. Tudo bem? Boa tarde! Quatro 

horas e onze minutos, na Assembleia Legislativa. 
É uma satisfação imensa estarmos aqui nesta 
sessão plenária, neste dia de hoje, terça-feira. 
Iniciamos mais um mês. Primeiro de junho. 
Estamos na metadinha do ano, e tomara que 
muita coisa aconteça para melhorar a situação 
dos brasileiros no decorrer dessa metade do 
ano de 2021. 
 E neste dia primeiro de junho 
comemoramos o Dia Mundial do Leite. Já tomou 
o seu leitinho hoje? Eu tomei, pela manhã! A 
data foi criada em 2001 pela Organização das 
Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. 
O objetivo foi e é incentivar o consumo de 
lácteos à população mundial, o que é muito 
bom. 
 O leite está entre os seis primeiros 
produtos mais importantes da agropecuária 
brasileira, ficando à frente de produtos 
tradicionais, como o café e também o arroz. 
Olha, pessoal, o agronegócio do leite e 
derivados protagoniza um papel relevante no 
suprimento de alimentos e na geração também 
de emprego e renda. 
 A produção atual beira a trinta e quatro 
bilhões de litros anuais. O rebanho leiteiro 
brasileiro é o segundo maior do mundo, ficando 
atrás apenas da Índia. São mais de setenta 
milhões de animais utilizados especificamente 
nesta atividade, entre vacas, novilhas, bezerros 
e também touros. Olha eu aí! Brincadeira! 
 Um dado impressionante, como na 
maior parte do agronegócio, mais de um milhão 
de propriedades rurais no país exploram o leite. 
É um setor produtivo que gera diretamente 
cerca de quatro milhões de empregos. Isso, sem 
contar também outros milhões que atuam nos 
elos da cadeia leiteira, como logística, insumos, 
comércio, pesquisas e outros. 
 Aqui no Espírito Santo, produtores, 
associações e cooperativas leiteiras garantem 
uma importante fatia na economia capixaba 
para e com o escoamento e industrialização do 
produto, a exemplo, claro, da Fiori, de Santa 
Teresa, minha linda Santa Teresa; do Laticínio 
Tata, de Viana; da Clac, Cooperativa de 
Laticínios de Alfredo Chaves; a Veneza, de Nova 
Venécia; da Selita, de Cachoeiro de Itapemirim, 
assim como há uma expectativa positiva com a 
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recém-chegada mineira Laticínios Porto Alegre, 
que irá iniciar suas operações em Rio Novo do 
Sul. As obras já estão a todo vapor. 
 Olha, o nosso estado é realmente um 
privilegiado em vários aspectos, como a beleza, 
a localização e, principalmente, nos fatores 
climáticos e de solo. Uma terra fértil e de gente, 
com certeza, trabalhadora. Capixaba, tenho 
orgulho de vocês. 
 Temos grandes municípios produtores de 
leite ainda no Norte, como Colatina e também 
Linhares. Também destacamos a bacia leiteira 
do Sul do estado, integrando Cachoeiro, Alfredo 
Chaves, Vargem Alta, Rio Novo, Afonso Cláudio, 
Guaçuí, Castelo, Conceição de Castelo, 
Itapemirim, Kennedy, dentre outros. 
 Faltando agora um minuto e meio para o 
final da minha fala, às quatro horas e quinze 
minutos, mudando de assunto rapidamente, 
queridos telespectadores, mas também com 
total importância, no dia de ontem, protocolei 
aqui a Indicação n.º 1400, ao Executivo Estadual, 
para que amplie o atendimento de saúde em 
favor das crianças e adolescentes diabéticos.  

Eu dei até uma entrevista para a TV 
Assembleia. Obrigado aí, viu! 

É uma causa humanitária, colegas, 
queridos deputados e telespectadores que nos 
assistem. Nesta pandemia, reconhecemos que 
os serviços de saúde ficaram estrangulados, e 
muito, direcionando esforços e recurso para o 
atendimento a pacientes de Covid-19. 
Entretanto, as demais doenças, deficiências e 
comorbidades continuam. Houve, sim, inegável 
prejuízo ao atendimento e consultas eletivas por 
conta da realidade atual.  

O jornal A Tribuna, na última sexta-feira, 
28 de maio, trouxe uma ampla reportagem 
sobre esse assunto, mostrando o desespero dos 
pais de crianças e adolescentes em tratamento. 
Uma cuidadora alerta que, pela falta do 
medicamento, dependendo da situação, o 
paciente pode entrar em coma e vir a óbito. Aí 
falta o medicamento na Farmácia Cidadã, e, 
devido à crise financeira, não há condições para 
comprá-los nas farmácias da cidade. Então o 
que fazer? 

Por isso, fiz a indicação ao Executivo: 
ampliar o serviço, atender o povo, salvar o povo. 

Espero, sim, sinceramente, sinceramente, que o 
governador Renato Casagrande atenda a nossa 
indicação em favor de milhares de capixabas 
carentes de atenção e que merecem muito mais 
cuidados.  

Muito obrigado, senhor presidente. 
Obrigado, telespectadores que nos assistem. É 
um prazer falar com vocês! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – O deputado Torino 
Marques usou exemplarmente o tempo 
regimental.  

Próximo orador, deputado Vandinho 
Leite.  

Antes do deputado Vandinho.  
Deputado Vandinho, só para eu fazer 

uma correção aqui. Deputado Rafael mesmo. Só 
fazer uma correção e já passo a palavra para 
você.  

Eu li, na primeira parte do Expediente, 
para simples despacho, o Projeto de Lei n.º 
228/2021, do deputado Marcelo Santos, que 
proíbe as instituições financeiras de ofertar e 
celebrar contrato de empréstimo financeiro 
com aposentados e pensionistas por meio de 
ligação telefônica, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento, ele vai se juntar ao PL n.º 
195/2021. Então essa é a determinação.  

Outra determinação: considerando o 
disposto no art. 178 do Regimento Interno da 
Casa Legislativa, determino a juntada do Projeto 
de Lei n.º 23/2021, de autoria do deputado 
Renzo Vasconcelos, ao Projeto de Lei n.º 
605/2020, de autoria do deputado Dr. Emílio 
Mameri, por versarem sobre matérias 
correlatas. Estabelece a criação do calendário de 
produção da Agricultura Familiar no estado do 
Espírito Santo.  

São os dois recados.  
Com a palavra o deputado Vandinho 

Leite.  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Obrigado, deputado Rafael, nosso presidente 
nesta sessão. Eu gostaria inclusive, neste 
momento, de registrar: aqui ao meu lado dois 
vereadores de Piúma, o vereador Zé Carlos e o 
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vereador Elber, da cidade que a gente tem um 
carinho enorme, sempre reivindicando 
melhorias para o município.  

Mas, senhor presidente, o objetivo meu 
de falar nesta tarde, é sobre uma discussão que 
está acontecendo na Agência de Serviços 
Públicos do Estado, na Arsp. Ela tem feito um 
debate, nós estivemos com a Arsp fazendo um 
debate há algum tempo atrás, há 
aproximadamente sessenta, setenta dias, 
falando sobre a importância da Tarifa Social, 
sobre o formato da Tarifa Social de Energia, que 
atende muito mais pessoas do que a Tarifa 
Social de Água. Diante disso, a Arsp acolheu 
toda essa sugestão que demos naquele 
momento e a Arsp preparou um documento, 
que está agora em fase de consulta pública, e 
vai poder incluir aproximadamente duzentas e 
cinquenta mil famílias na Tarifa Social de Água.  

Gostaria, inclusive, de registrar aqui o 
trabalho eficiente da Agência. Por quê? Porque 
a Agência fez algo ainda melhor do que na 
energia. No modelo atual, somente as pessoas 
que têm critério de Bolsa Família, ou seja, até 
cento e setenta e oito reais por pessoa, é que 
têm direito a sessenta por cento de desconto no 
máximo na conta de água.  

A partir das nossas sugestões, a Arsp 
incluiu nesse modelo, que agora está para 
consulta pública, e as famílias do Bolsa Família, 
ou seja, até cento e setenta e oito reais por 

pessoa, vão poder ter setenta e cinco por cento 
de desconto, ou seja, quinze por cento a mais 
de desconto; e pessoas de cento e setenta e 
oito reais por pessoa até meio salário mínimo 
por pessoa, eu sempre falo isso, ou seja, uma 
família com três pessoas, e uma pessoa 
recebe um salário mínimo e meio, você pega 
um salário mínimo e meio e divide por três, 
essa família tem meio salário mínimo por 
pessoa, per capita. Então essas pessoas agora, 
essas famílias, ou seja, duzentas e cinquenta 
mil famílias a mais vão ter o direito de até 
sessenta por cento de desconto. Ou seja, um 
formato amplo de uma tarifa mais justa. O 
sistema, claro, vai continuar sendo 
autossuficiente, mas vai atender a um critério 
de fomento às pessoas que mais precisam. 

Acho que essa é uma discussão 
importante. A Arsp tem feito esse debate, 
inclusive com o governador, elas me 
informaram isso, depois das diversas vezes que 
elas estiveram na Comissão de Defesa do 
Consumidor. Inclusive, ontem, eu, deputado 
Delegado Danilo Bahiense e deputado Carlos 
Von tivemos a oportunidade de acompanhar a 
apresentação final de como está esse texto 
formulado pela Arsp neste momento, o que nos 
deixa extremamente motivados. Vamos 
acompanhar de perto para que não haja 
nenhuma mudança nessa fazer final de debates. 
E, se Deus quiser, no dia 1.º de agosto, entra em 
vigor essa nova resolução atendendo milhares 
de pessoas de baixa renda no estado, dando 
dignidade e acesso à água. 

Um trabalho importante e que, com 
certeza, vamos ter uma oportunidade enorme 
de ajudar quem precisa, que, no meu entender, 
esse tem que ser o foco de todos nós, que 
estamos na vida pública, senhor presidente. 

Então, momento importante, momento 
gratificante. Eu sempre digo que estar na vida 
pública só faz sentido se o nosso objetivo for 
atender aqueles que mais precisam, e a 
Comissão de Defesa do Consumidor desta Casa, 
nós temos trabalhado bastante, somos três 
deputados com presença assídua na comissão, 
resolvendo problemas dos consumidores 
praticamente todos os dias, seja em questões 
do nosso dia a dia, que tem muitos casos de 
esgoto, de água, de energia, de telefonia. Esses 
são os casos que mais chegam, mas, na verdade, 
nós na Comissão de Defesa do Consumidor 
atendemos a todos os casos de interesse do 
consumidor, às vezes, casos até em parceria 
com a Delegacia de Defesa do Consumidor. 
Temos aqui casos que, infelizmente, a gente 
tem que utilizar inclusive denúncias que 
encaminhamos à Polícia para que a gente possa 
ter condições de fazer justiça, sempre com foco 
no cidadão e, principalmente, naquelas pessoas 
que mais precisam. 

Então, essa é a minha fala neste 
momento, agradecendo à Arsp o debate, a 
presença permanente nas reuniões da Comissão 
de Defesa do Consumidor, e vamos acompanhar 
de perto para que a justiça realmente prevaleça 
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e que as pessoas que mais precisam, que são os 
mais pobres, tenham realmente mais descontos 
na conta de água, que é o nosso objetivo. 

Senhor presidente, essa é a minha fala 
nesta tarde de hoje. Boa tarde! E que Deus 
abençoe todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito bem, deputado. 
Acabou de falar o deputado Vandinho 

Leite, agora vai falar o deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 

Deputado Adilson Espindula ausente. 
Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho ausente. 
Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas ausente. 
Deputado Capitão Assumção. O 

deputado tem cinco minutos. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Toda vez que nós assistimos à 
televisão ou lemos as notícias nos jornais 
diários, a gente fica pensando: em que estado 
nós estamos vivendo? 

O recado vai para você, secretário de 
Segurança. O recado vai para você, porque, até 
agora, você está se recusando de comparecer à 
Comissão de Segurança.  Eu quero saber de você 
qual é o planejamento de modernização dos 
quadros das Polícias, de valorização salarial.  
 Constantemente eu tenho falado para o 
povo capixaba que a melhor forma de privilegiar 
o povo é fazendo com que os nossos policiais 
sejam bem remunerados. Não há condição de 
você sair para trabalhar sabendo que você está 
deixando a sua família desestruturada em casa, 
sem ter o que comer, sem ter condição de dar 
uma vida digna para a sua família. Como você 
vai cobrar do policial uma condição satisfatória 
de trazer segurança para o povo, se ele mal tem 
o que comer dentro de casa? Pior do que isso e 
tão importante quanto isso é falar para o povo 
capixaba que os policiais estão trabalhando já 
no limite, já na sobrecarga.  

E até agora eu não vejo o secretário de 
Segurança, que um dia usou a farda da Polícia 
Militar, que um dia foi até importante nos 
quadros da Polícia Militar, e hoje serve única e 

exclusivamente para lamber as botas do 
governador, para fazer operações midiáticas e, 
depois que tudo termina, chega ele como o 
possível ou o suposto salvador da pátria.  

Nós queremos respostas, secretário. 
Essas manchetes diárias de violência praticada 
contra o cidadão – roubos, furtos, morte de 
pessoas –, isso tem que parar. Quadrilhas 
fortemente armadas, com armas iguais as das 
Forças Armadas sendo mostradas nos vídeos 
caseiros de WhatsApp. O povo não tem que 
conviver com isso, secretário! Seja responsável!  

Você foi colocado aí não sei como, 
secretário, mas eu sei qual é a sua origem. Você 
começou a sua carreira, entre aspas, política na 
gestão do governador Paulo Hartung. E agora 
veio, não sei como, não sei por que cargas 
d´água, veio parar como secretário de 
Segurança no Governo Casagrande e está 
fazendo um arremedo como secretário.  

Eu já falei com o secretário, presidente. 
Eu já falei com o governador, melhor dizendo: 
Me deixe ser secretário por trinta dias e eu vou 
resolver essa parada, porque de conversa fiada 
o povo está cheio. Quando o povo anda na rua, 
quando ele vai pegar o seu transporte público 
para trabalhar, ele tem que ter a certeza de que 
ele não vai ser molestado pelo bandido. Quando 
ele vai dormir, em qualquer bairro que seja, em 
qualquer casa que seja, ele tem que ter a 
certeza de que ele não vai ser perturbado pela 
bandidagem. E não é o que tem acontecido aqui 
no Espírito Santo.  

E a responsabilidade, governador, é 
desse seu secretário que você colocou, que nem 
ao menos tem a condição de mostrar o 
planejamento estratégico de recomposição dos 
quadros das Polícias Civil, Militar, da Polícia 
Penal, do Corpo de Bombeiros.  

PM, eu tenho falado constantemente, 
gente. Quando você vê aquele policial lá, 
fardadinho lá na rua, é o policial militar. Nós 
temos hoje uma defasagem que beira três mil 
policiais. Quem vê o policial militar trabalhando 
nas ruas, saiba que ele está na sobrecarga de 
trabalho. E pior do que isso, tendo que levar a 
sua família, dando o mínimo de conforto, na 
pior faixa salarial do país. E nós não temos visto 
nada nesse contexto de valorização policial e 
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profissional, que vai beneficiar a sociedade 
capixaba, e nada para poder trazer paz para o 
povo capixaba.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Próximo orador inscrito, 
deputado Carlos Von. O deputado tem cinco 
minutos. 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Obrigado, senhor presidente! 
 Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputados, a todos que nos acompanham pela 
TV Assembleia, uma boa tarde a todos.  

Ontem, eu pude dar um exemplo claro 
de como são criadas as falsas narrativas aqui no 
nosso país, e citei até um exemplo nosso aqui 
do Espírito Santo, em que o governador Renato 
Casagrande ficou por muito tempo criticando a 
política ambiental do Governo Federal, inclusive 
se associou, liderou um grupo de vinte 
governadores, que enviou uma carta ao 
presidente dos Estados Unidos Joe Biden. Tanta 
hipocrisia, né! Como se o presidente dos 
Estados Unidos fosse ler essa carta. 
 E nessa carta eles criticavam a política 
ambiental do Governo Federal. Mas eu costumo 
dizer que a verdade, ela sempre vai vencer a 
mentira e esta semana, foi divulgado pelo Atlas 
da Mata Atlântica, colocando o Espírito Santo 
como o estado onde teve o maior aumento de 
desmatamento da Mata Atlântica. Lembrando 
que da Mata Atlântica só restam aqui no estado 
dez por cento da nossa Mata Atlântica. Noventa 
por cento foram dizimados. 
 Então, a Floresta Amazônica, nós ainda 
temos oitenta e cinco por cento dela intacta. 
Então, essas falsas narrativas acabam 
desmontadas, até mesmo desmoralizadas de 
forma fácil quando os dados, quando os 
números aparecem. E o aumento aqui no 
Espírito Santo foi de quatrocentos e sessenta e 
dois por cento. Um verdadeiro crime contra o 
nosso meio ambiente. 
 Eu posso citar outro exemplo também de 
uma falsa narrativa que foi criada aqui no nosso 
país com, infelizmente, o falecimento do ator 
Paulo Gustavo, que foi internado em meados de 

março, provavelmente foi contaminado no final 
de fevereiro. E para que ele pudesse ter alguma 
chance de sobreviver, setenta, oitenta por cento 
de chance, ele teria que tomar a primeira dose 
da vacina em janeiro.  

E quando o demagogo, hipócrita do 
Luciano Huck e tantos outros aí, artistas, 
colocaram a morte dele na conta do presidente 
da República, sendo que nos Estados Unidos, 
que é o país da vacina, em janeiro estavam 
sendo vacinados apenas os profissionais da 
saúde, se Paulo Gustavo fosse americano, fosse 
vacinado nos Estados Unidos, ele teria sido 
vacinado provavelmente em meados de abril.  

Então, mais uma falácia que é dita aí 
para tentar realmente incriminar, prejudicar o 
Governo Federal com mentiras. Nós temos que 
reconhecer que nem tudo está caminhando 
bem, está caminhando da forma como nós 
queríamos que caminhasse, mas é importante 
que o povo realmente saiba reconhecer o que é 
verdade e o que é mentira. Porque muitas vezes 
o cidadão de bem, mas que não tem muito 
acesso à informação acaba acreditando nessas 
falsas narrativas que são ditas aí por 
governadores, que são ditas por artistas.  

Então, a mensagem que eu queria passar 
para a população capixaba e a população 
brasileira é exatamente esta: pesquisem sempre 
que falarem algo relacionado ao Governo 
Federal, realmente pesquise para ver se isso que 
estão falando é realmente verdade. Porque na 
maioria das vezes realmente são mentiras que 
têm um único objetivo de destruir o nosso país, 
destruir o Brasil, porque dessa forma eles 
acham que vão conseguir vencer a eleição.  

No mais quero agradecer aos meus 
colegas deputados e que Deus abençoe o 
Espírito Santo. Forte abraço a todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Muito bem, deputado 
Carlos Von.  

Próximo deputado, deputado Coronel 
Alexandre Quintino.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, eu vou declinar da 
fala. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Pois não, deputado Coronel 
Alexandre Quintino declinou.  

Deputado Dary Pagung. (Pausa)  
Deputado Dary Pagung, ausente.  
Deputado Delegado Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Boa tarde, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Deputado tem cinco 
minutos. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Boa tarde, senhores deputados 
e deputadas, e todos que nos assistem pela TV 
Assembleia.  

Presidente, todo ano as polícias Civil e 
Militar realizam inúmeras prisões em flagrante. 
São milhares que mostram a produtividade de 
quem nos protege. Não por acaso hoje nós 
registramos vinte e dois mil, oitocentos e 
quarenta e quatro presos no sistema 
penitenciário capixaba e poderiam ter muito 
mais, como já tivemos anteriormente. Só que é 
preciso respeitar a lei.  

Recebemos um ofício do Sindicato e da 
Associação dos Delegados de Polícia Civil do 
Estado do Espírito Santo, que alertam sobre a 
implantação do sistema de videoconferência no 
programa do flagrante audiovisual, que está em 
estudo pela Secretaria de Estado da Segurança. 
 A iniciativa é boa, presidente. Já que é 
perdido muito tempo na confecção das 
ocorrências, seja por parte da Polícia Civil ou 
Militar, mas é preciso estar atento para não 
cometer ilegalidades. O sindicato lembra que, 
com as mudanças da lei, o Código de Processo 
Penal veda o emprego de videoconferência nas 
situações de prisão em flagrante, quando o 
suspeito será encaminhado, no prazo de 24h, 
para audiência com o juiz, Ministério Público e 
Defensoria Pública. 
 A categoria de delegados ainda acredita 
que os flagrantes lavrados em videoconferência 
poderiam acarretar em relaxamento de prisões, 
sem contar a insegurança jurídica. Além disso, é 
de se observar que o formato proposto 

concentraria a videoconferência em Vitória, 
violando as regras de circunscrição das unidades 
de Polícia Civil, o que poderia gerar inúmeros 
problemas. 

Por fim, a categoria lembra que tramita 
no Congresso Nacional o Projeto de Lei n.º 
8045/2010, que aborda um novo Código Penal. 
Nesse texto, é previsto expressamente o 
flagrante audiovisual como opção institucional.  

Assim sendo, antes de tomar qualquer 
decisão mais radical é preciso esperar a 
definição legal para que haja maior segurança 
jurídica a todos os policiais. Antes de 
implementarmos qualquer novidade técnica no 
Estado precisamos fazer bem o nosso dever de 
casa. Temos inúmeros policiais valorosos que se 
desdobram como podem diante das oscilações 
do sistema e da delegacia on-line, que tem tudo 
para se estabelecer como marco na segurança 
nacional. 

Além disso, há outras medidas a serem 
adotadas, como a criação da Central de 
Custódia, implantação do inquérito eletrônico e 
outras ações que visam integrar melhor as 
nossas polícias, seja ela civil, militar e penal.  

Integração e muito trabalho são soluções 
para nossa realidade. 

Muito obrigado, presidente. 
Restituo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, deputado 
Delegado Danilo Bahiense. 

Próximo deputado inscrito ia ser este 
deputado presidindo. Vou declinar.  

O próximo deputado é o deputado Dr. 
Hudson Leal. (Pausa) 

Doutor Hudson Leal ausente.  
O próximo deputado é o deputado Dr. 

Emílio Mameri. (Pausa) 
Emílio Mameri ausente. 
O próximo deputado é o deputado Dr. 

Rafael Favatto. (Pausa) 
Dr. Rafael Favatto ausente. 
O próximo deputado é o deputado 

Engenheiro José Esmeraldo.  
O deputado tem cinco minutos. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhores deputados, deputadas, público que 
nos assiste através da TV Assembleia e por meio 
do canal digital aberto 19.2, internautas do site 
da Assembleia e do canal do YouTube, boa 
tarde! 

Eu vou me reportar hoje à região do 
Caparaó, mais especificamente ao município de 
Alegre.  

Obras de calçamento do trecho que liga 
a antiga Selita à Fazenda Esperança terão início 
até o mês de julho. 

É importante que todos os moradores da 
região de Alegre tenham conhecimento do 
trabalho deste deputado estadual, que não é de 
hoje. Já há alguns anos estamos trabalhando. 
Inclusive a Apae de Alegre, que é uma 
instituição de alta importância, foi-me pedido, à 
época, a construção de uma quadra 
poliesportiva coberta e nós construímos essa 
quadra na Apae. 

Muito importante para todos aqueles 
que participam da Apae, muito importante para 
todos aqueles que participam da Apae.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
Aqui nós estamos mostrando a Apae e a 

quadra. Mato a cobra e mostro o pau! Isso foi 
na época em que me foi pedida pelo presidente 
da Apae, Marquinhos Bambu, e várias pessoas. 
A obra já está pronta há algum tempo.  

Vou me reportar aqui, por causa do meu 
tempo, a esse novo trabalho em Alegre. A boa 
notícia que temos e tenho tamanha satisfação 
em anunciar para os moradores de Alegre, mais 
precisamente para a comunidade Caixa D’Água, 
situada no distrito de Cachoeira, é que o 
processo da licitação para a contratação da 
empresa que será responsável pela obra de 
calçamento do trecho que liga a antiga Selita à 
Fazenda Esperança, situada na ES-482, está em 
fase final e na iminência de ser concluída. A 
informação que recebi do meu amigo prefeito 
Nirrô é que os envelopes, com as propostas das 
empresas que participaram da licitação, serão 
abertos na semana que vem e, após a definição, 

a Prefeitura de Alegre realizará a ordem de 
serviço nos próximos dez dias.  

Tenho certeza absoluta de que o ex-
vereador Marquinho Bambu, o vereador eleito 
Willian Bestete, o vereador Xodó, o padre 
Enildo, o gerente da Fazenda Esperança, 
Anselmo Lima, comerciantes, moradores e 
várias outras pessoas estarão muito satisfeitos 
com a realização dessa obra, que é um pedido 
da comunidade há mais de vinte anos. É 
importante! Há mais de vinte anos que eles 
pedem esta obra.  

O material que repassei ao município e 
que se encontra no local é suficiente para o 
calçamento de setecentos metros de extensão, 
destinado através de emenda parlamentar de 
minha autoria no valor de aproximadamente 
cento e trinta mil reais.  

Essa é uma reivindicação antiga, numa 
região esquecida, completamente esburacada. 
Em período de chuva, o acesso ao local é 
praticamente impossível.  

Quero agradecer ao governador Renato 
Casagrande, ao secretário chefe da Casa Civil, 
meu amigo Davi Diniz, ao secretário de Estado 
de Agricultura, nosso amigo Paulo Foletto, ao 
subsecretário de Infraestrutura Rural, Rodrigo 
Vaccari, por atender o meu pedido: mais essa 
importante obra que tanto irá beneficiar a 
população alegrense.  

É muito bom quando, como deputados 
estaduais, fazemos a nossa parte e levamos o 
progresso ao município. Isso nos deixa muito 
feliz e, tenho certeza, o povo alegrense 
também, que é um povo trabalhador, mas que, 
na verdade, precisa do apoio do Governo, 
porque são pessoas, trabalhadores rurais, 
pessoas que trabalham com dificuldade, têm o 
acesso às suas casas, às suas residências com 
muita dificuldade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – O tempo do deputado está 
esgotado. Eu vou dar mais um minuto, por 
gentileza. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

E é importante que a gente possa trazer esse 
benefício tão importante.  
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Então, finalizando, quero dizer aqui o 
seguinte: que o calçamento do trecho que liga a 
antiga Selita à Fazenda Esperança, que tem 
setecentos metros de extensão, terá início no 
mês de julho de 2021. Muito obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Parabéns, deputado José 
Esmeraldo, sempre trabalhando no estado 
inteiro.  

O próximo deputado inscrito, deputado 
Erick Musso. (Pausa) 

Ausente. 
Deputado Freitas. (Pausa) 
Deputado Freitas, ausente.  
Deputado Gandini.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Presidente, só habilitando aqui a minha 
imagem.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Gandini, 
ausente.  
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 
presidente, está me ouvindo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quem está falando? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputado Gandini, pois 
não. O deputado tem cinco minutos. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok! 
Senhor presidente, hoje, nesta tarde, 

queria me solidarizar com inúmeros 
aposentados do município de Vitória que neste 
mês tiveram uma surpresa ao receber os seus 
salários.  

Infelizmente faltou sensibilidade na hora 
de fazer a Reforma da Previdência. Eu lembro, 
inclusive, que quando foi feita a reforma da 
Previdência, aqui no estado do Espírito Santo, o 
governador enviou, juntamente com o processo 

da Previdência, um reajuste no valor exato que 
seria descontado a mais dos servidores. E nós 
votamos com extrema tranquilidade porque o 
que foi aumentado foi dado aos servidores em 
salário.  

Mas, no município de Vitória servidores, 
inclusive aposentados que tiveram uma 
dedicação extrema ao município, tiveram, de 
repente, um desconto de zero passando a 
catorze por cento dos seus salários. Então nós 
tivemos inúmeras manifestações, várias pessoas 
nos procuraram perguntando se isso era legal.  

Isso foi votado em janeiro e infelizmente 
neste mês entrou em vigor. E vários 
aposentados, várias pessoas, neste momento 
difícil de pandemia, onde a gente sabe a 
dificuldade de se comprar os remédios, as 
dificuldades em geral que nós temos hoje neste 
momento da vida, tiveram seus salários 
diminuídos. Isso mesmo: salários diminuídos! De 
zero a catorze por cento no mês em que nós 
estamos vivendo, talvez, um dos piores períodos 
da história do nosso país. 

Faltou sensibilidade e a gente gostaria de 
fazer um apelo à Câmara de Vitória, aos 
vereadores, um apelo ao secretário de Fazenda 
e um apelo ao prefeito da cidade de Vitória, que 
consiga corrigir esse erro. É um erro que está 
afetando à vida das pessoas, são inúmeras 
famílias, pessoas que precisam pagar planos de 
saúde, pessoas que precisam comprar remédio, 
numa fase extremamente importante da vida 
das pessoas. Então, este é o apelo que eu faço 
no dia de hoje: que se reconheça o erro e que se 
volte atrás e que se faça justiça, até porque é 
permitido fazer esse desconto escalonado. Não 
é possível que a gente faça um dano tão grande 
a pessoas que tanto contribuíram, tanto para o 
município como para a cidade de Vitória, para a 
existência da nossa cidade. Então faço este 
apelo a todos que podem transformar essa 
realidade, que é o prefeito, principalmente, mas 
também à Câmara de Vereadores e ao 
secretário da Fazenda, pedindo sensibilidade 
para que essas pessoas possam ter de volta o 
seu poder de compra num momento tão 
importante da vida delas.  

Este é o apelo que faço na tarde de hoje, 
senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
Gandini. 

Próximo orador inscrito, deputada Iriny 
Lopes.  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Boa tarde, 

senhor presidente, boa tarde aos demais 
colegas que ainda estão nesta sessão. Boa 
tarde a todos e todas que acompanham nossa 
sessão, aos servidores, à imprensa. 

Eu gostaria de dizer, nesta tarde, 
senhor presidente, da minha enorme 
preocupação com a privatização do Porto de 
Vitória e dos portos capixabas, aqueles que 
ainda são públicos. 

Foi constituído pela categoria dos 
empresários que atuam no comércio exterior 
e que atuam vendendo e comprando sua 
mercadoria pelos portos capixabas, porque o 
modelo de privatização em curso pelo 
Governo Federal coloca em risco essa 
importantíssima atividade econômica no 
estado do Espírito Santo.  

Eu quero dizer que esta Assembleia 
Legislativa não pode ficar alheia a esse 
processo. Já me manifestei nesta tribuna e, 
também, já conversei com o governador sobre 
a importância de voltarmos a insistir na 
estadualização dos portos capixabas, porque 
os danos à economia do nosso Estado 
(Inaudível) proposto pelo Governo do 
genocida.  

Porque, na verdade, nas privatizações 
brasileiras, neste período, não vem nada no 
sentido de ajudar a economia brasileira, não 
vem nada a ajudar a classe trabalhadora 
brasileira, o desenvolvimento brasileiro. Nós 
estamos fazendo uma entrega do nosso 
patrimônio. É uma entrega de maneira 
irresponsável. Não se faz audiência pública via 
Governo Federal, para ouvir a opinião dos 
atingidos por essas privatizações.  

Já chega que, no campo da energia, nós 
já perdemos muito, um campo essencial para 
o desenvolvimento de qualquer país, que diz 
respeito à nossa autonomia. A nossa 

soberania está sendo entregue. A Petrobras já 
foi fatiada e entregue.  

A nossa soberania e o pulmão do 
mundo é a Amazônia e está sendo retalhada, 
está sendo desbastada, devastada por 
garimpeiros, por compradores de madeira. 
Sofrem os nossos indígenas, sofre o meio 
ambiente, que, nesse caso, não atinge 
exclusivamente os brasileiros e brasileiras, 
atinge o mundo todo.  

E o estado do Espirito Santo vai se 
calar? Vai se calar diante da privatização dos 
nossos portos? Eu acho que nós não podemos 
nos calar.  

É por isso que vou realizar uma 
audiência pública com esse tema, aqui na 
nossa Assembleia, e espero contar com os 
colegas participando desse debate, de como 
proteger os portos capixabas e atividade do 
comércio exterior, aqui, que tem sustentado, 
por décadas, o nosso desenvolvimento, a 
manutenção de milhares de empregos. 
Porque ela atinge não só as sete categorias 
portuárias que atendem diretamente ao 
porto, mas ela atinge frete, ela atinge a 
produção industrial, ela atinge outros setores 
da nossa economia. Não dá para ficar alheio a 
isso. Não é possível ficar alheio... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Deputada, tem mais um 
minuto.  
 
  A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – A esse tipo 
de irresponsabilidade que está sendo 
cometida pela Governo Federal em relação ao 
nosso estado. 

Quero, com isso, senhor presidente, 
chamar a atenção desta Casa e dizer ao 
governador do Estado que nós ainda achamos 
que é possível, sim, com pressão, com 
articulação politica, com mobilização, 
sensibilizarmos e buscarmos outro modelo 
que, nesse caso, é a estadualização. Se pode 
privatizar, por que não pode estadualizar? Se 
o Governo do Estado, no início do mandato, o 
governador Renato Casagrande, disse que 
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estaria aberto ao debate da estadualização, 
desde que se chegasse a um modelo de 
estadualização. E o Governo Federal não quis 
dar prosseguimento a essa discussão com o 
nosso estado.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O tempo da deputada 
está esgotado. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – E agora 

vem retirar, com um modelo altamente 
nefasto aos nossos empresários locais... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputada, 
muito obrigado. O tempo de V. Ex.ª está 
esgotado. Eu vou anunciar o próximo orador. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – E, por 
consequência, junto dos trabalhadores do 
porto capixaba, vem tentar impor este 
modelo. Então, somos contrários a isso. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) –  Muito bem, obrigado, 
deputada. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Queremos 
reabrir o debate sobre o modelo. Queremos 
reabrir o debate sobre... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputada. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – A 
possibilidade da estadualização do porto 
capixaba. 
 

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

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 
obrigado, senhor presidente. Era o que eu 
teria para colocar nesta tarde. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não, deputada Iriny 
Lopes. 

 Próxima oradora, deputada Janete de 
Sá. (Pausa)  
 Deputada Janete de Sá, ausente. 
 Deputado Luciano Machado. (Pausa)  
 Deputado Luciano Machado, ausente. 
 Deputado Luiz Durão. 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 
presidente, deputados, deputadas, público 
que nos assiste, o Espírito Santo alcançou, na 
noite de ontem, a marca de um milhão de 
pessoas vacinadas com a primeira dose, 
número que corresponde a vinte e cinco por 
cento da população do estado. Quase 
quatrocentos e trinta mil capixabas já 
receberam as duas doses. É uma vitória para 
todos nós, principalmente para as pessoas 
com algum tipo de comorbidade. Hoje o nosso 
estado tem três milhões de pessoas aptas a 
receber a vacina, que aguardam ansiosamente 
por esta oportunidade. Um sopro da 
esperança depois de ter tantos meses de 
incerteza e medo.  

A notícia boa é que devemos receber 
oitocentas mil doses neste mês e ainda mais 
nos dois meses seguintes. A previsão é que, 
até agosto, a população acima de dezoito anos 
estará vacinada com pelo menos uma dose. 
 Quero parabenizar o governador do 
Estado, Renato Casagrande, e toda a sua 
equipe pela rapidez na distribuição das doses 
para os municípios. Graças a esse trabalho tão 
bem feito, hoje somos referência para todo o 
Brasil em organização e aplicação das doses. 
 Por falar em vacina, a organização 
Mundial da Saúde aprovou hoje o uso 
emergencial da Coronavac para quem tem 
mais de dezoito anos. Ao contrário do que os 
negacionistas tentaram espalhar, a vacina é 
segura e atende aos padrões internacionais de 
segurança, de eficácia e de fabricação. 
 O Instituto Butantan já havia divulgado 
uma pesquisa feita na cidade de Serrana, em 
São Paulo, onde 95,7% da população recebeu 
as duas doses de Coronavac. Lá os óbitos 
foram reduzidos em noventa e cinco por 
cento. As internações, em oitenta e seis por 
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cento. E os casos assintomáticos, em oitenta 
por cento. 
 A vacina é a melhor estratégia de 
controle coletivo da doença. E sua efetividade 
se torna maior à medida que mais pessoas são 
vacinadas, porque isso evita a circulação dos 
vírus. 
 Eu já tomei as duas doses de 
Coronavac. Sinto-me mais seguro para 
desempenhar minhas atividades, claro, de 
máscara e mantendo os hábitos de 
distanciamento e higiene. Espero que todos os 
capixabas recebam a sua dose para que 
possamos nos abraçar em breve. 
 Muito obrigado a todos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
Luiz Durão. 
 Próximo deputado inscrito, deputado 
Marcelo Santos. (Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos, ausente. 
 Deputado Marcos Garcia. (Pausa)  
 Deputado Marcos Garcia, ausente. 
 Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
 Deputado Marcos Madureira, ausente. 
 Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa)  
 Deputado Pr. Marcos Mansur, ausente. 
 Deputada Raquel Lessa. (Pausa)  
 Deputada Raquel Lessa, ausente.  
 Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa)  
 Ausente. 
 Deputado Sergio Majeski falou que 
tinha que sair para atender a uma urgência. 
Estava aqui até agora mesmo. 
 Último deputado inscrito, deputado 
Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) 
– Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, Cachoeiro de Itapemirim, Vargem 
Alta, Prosperidade, através das jazidas de 
mármore, de Gironda, principalmente de 
Soturno e de Itaoca Pedra, houve uma reunião 
importante, ontem, comandada pelo vereador 
Grola e o presidente da Câmara de Cachoeiro, 
Brás Zagotto, representando toda a Câmara 

Municipal, no sentido de reivindicar do 
Governo duas caixas de concreto para a 
subida do Morro de Soturno, na estrada de 
Cachoeiro e de Vargem Alta, uma vez que, na 
curva da morte, os desastres são constantes. 
Já fizemos reivindicação ao Governo em nome 
do Paulo Grola, em nome do povo de Soturno, 
de todos os caminhoneiros. Esperamos que o 
Governo possa atender. 
 E a outra reunião, muito importante, 
comandada pelo Paulo Grola e pelo Brás 
Zagotto, que pedem uma audiência com o 
senhor governador, foi no sentido de asfaltar 
a estrada Gironda à fábrica de cimento, que 
liga o Distrito Industrial e a estrada 
Cachoeiro/Guaçuí, Cachoeiro/Castelo, BR-262. 
 É bom registrar que, quando fui 
prefeito municipal, fizemos todas as 
desapropriações, fizemos a cerca, fizemos a 
drenagem, fizemos a terraplanagem, ficando 
apenas o asfalto para ser feito de Gironda até 
a fábrica de cimento. 
 Os anos estão passando e nenhuma 
prioridade ainda foi dada a essa grande obra, 
que significa o contorno sob Soturno, 
economizando cerca de nove quilômetros e 
tirando o trânsito pesado do Centro do 
Distrito de Soturno, da Sambra, e também 
melhorando o fluxo da estrada Vargem 
Alta/Cachoeiro de Itapemirim. Daí porque 
voltamos a prestar a nossa solidariedade, não 
só aos produtores de mármore e granito, 
especialmente de mármore, aos vereadores 
de Cachoeiro, para que o Governo do Estado 
possa atendê-los em uma audiência e realizar 
essa obra que tem importância fundamental 
para o desenvolvimento. Em Itaoca, 
Prosperidade e Soturno estão as principais 
jazidas de mármore do Brasil.  

Cerca de setenta a oitenta por cento do 
mármore branco são produzidos por Gironda, 
Soturno, Itaoca, Alto Gironda, Vargem Alta e 
Prosperidade, razão pela qual, como 
parlamentar, como homem que defende os 
interesses daqueles que progridem, daqueles 
que alavancam o progresso do Sul do Espírito 
Santo, que transportam o mármore para todo 
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o Brasil... É uma reivindicação muito justa, 
humana, que o Governo atendendo não ao 
deputado Ferraço, mas à Câmara Municipal de 
Cachoeiro, que pede caixa de concreto na 
subida de Soturno para Vargem Alta, na 
chamada curva da morte, onde, 
constantemente, caminhões pesados, 
especialmente com mármore e granito, são ali 
vítimas de desastres fatais, perdendo a vida 
vários motoristas.  

Essa estrada de Gironda é onde está 
concentrado o maior fluxo de indústrias do 
mármore e do granito na zona de Cachoeiro 
de Itapemirim. Em Itaoca é a mesma coisa. No 
passado, quando o ilustre governador 
Casagrande foi governador, cheguei a 
presenciar e participar de uma assinatura 
fazendo o contorno também da estrada de 
Itaoca. Passados seis anos a obra não foi 
realizada. Então, é preciso retomar essa obra 
para tirar o trânsito pesado também de 
Itaoca, que é um eixo básico, principal 
timoneiro da indústria do mármore da zona 
de Itaoca Pedra para atender principalmente 
ao distrito de Itaoca, que são paralisados 
constantemente pelo trânsito pesado de 
caminhões e pela grande poeira que acontece 
ali no distrito de Itaoca.  

Essa é uma reivindicação justa, 
humana, que queremos, mais uma vez, levar 
ao conhecimento do Governo para que 
aceitem esse pedido dos motoristas, dos 
produtores de mármore e granito, e da 
Câmara Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim. 

Muito obrigado! Um abraço a você, 
Hércules! Felicidades, meus queridos 
deputados estaduais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, deputado 
Theodorico Ferraço. Sempre lutando por 
Cachoeiro e pelo Espírito Santo. Sempre foi 
sua marca.  

Antes de encerrar a sessão, o último 
orador foi o deputado Theodorico Ferraço, 
quero dizer que estou com a máscara hoje da 

Amaes em homenagem aos autistas, em 
homenagem à Pollyana Paraguassú, em 
homenagem a essa obra tão importante aqui 
em Vitória. Uma obra que nós todos devemos 
ajudar.  

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras deputadas e os senhores 
deputados para a próxima, ordinária, híbrida, 
virtual e presencial, amanhã, às 9h, para qual 
designo 

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

exceto as matérias votadas hoje.  
Está encerrada a sessão.  
Vamos em paz e com Deus! 

 
(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – é 
a seguinte Discussão única, em 
regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
n.os 21/2021, 159/2021, 
98/2021, 204/2021, 147/2021 e 
217/2021; Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei Complementar n.° 
02/2021;  Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 283/2020 e 
 Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Decreto 
Legislativo n.º 19/2021) 

 
  Encerra-se a sessão às 
dezessete horas e nove minutos. 

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