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ATOS 
 

ATO Nº 1005 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa da Primeira 
Infância. 

 

 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 03/2021 do Deputado Bruno 
Lamas 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 em Defesa da Primeira Infância, 
integrada pelos Deputados Bruno Lamas, Luciano 
Machado, Dr. Rafael Favatto, Marcos Garcia, 
Renzo Vasconcelos, Engenheiro José Esmeraldo, 
Luiz Durão, Coronel Alexandre Quintino, Iriny 
Lopes, Raquel Lessa e a outros que a ela, 
posteriormente, aderirem. 
 

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 em 
Defesa da Primeira Infância, 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 10 de 
junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Vídeoconferência  
DATA: 15/06/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 15ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/GDEM/ALES/N.º 144/2021 - Ref: OJAP- 
062/21- Do Exmº Sr. Deputado Emílio Mameri, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizadas nos dias 01 de junho 
de 2021, em razão de atendimento de 
atividades parlamentares em agenda externa. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI 583/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
EMENTA: PROJETO DE LEI, que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia do 
Suinocultor, a ser comemorado, anualmente, 
dia 24 de julho. 
 

PROJETO DE LEI 578/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
EMENTA: PROJETO DE LEI que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia da Juventude 
Rural, a ser comemorado, anualmente, dia 26 
de abril. 
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PROJETO DE LEI 562/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
EMENTA: PROJETO DE LEI que acrescenta item 
ao Anexo I da Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 
2019, incluindo no Calendário Oficial do Estado 
do Espírito Santo o “Dia Estadual do Produtor de 
Ovos” 
 

PROJETO DE LEI 554/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
EMENTA: PROJETO DE LEI que Insere no 
calendário Oficial do Espírito Santo a Semana da 
Igreja Luterana, a ser comemorada na última 
semana do mês de Outubro. 
 

PROJETO DE LEI 76/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo a semana de Conscientização sobre a 
Dislexia 
 

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 06/21 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
EMENTA: ALTERA O §2° E ACRESCENTA O §5° 
NO ART. 14 DA LEI COMPLEMENTAR N° 911, DE 
30 DE ABRIL DE 2019, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS. 
 

PROJETO DE LEI 66/21 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: PROÍBE A DECRETAÇÃO DE 
FECHAMENTO DE ESTABELECIMENTOS 
COMERCIAIS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA 
DO COVID-19 SEM REUNIÃO PRÉVIA COM 
REPRESENTANTES DOS EMPREGADORES E 
EMPREGADOS DOS SETORES DE ALIMENTAÇÃO, 
BARES, TURISMO, EVENTOS, HOTELARIA, 
LOJISTAS, PROFISSIONAIS LIBERAIS, SHOPPING 
CENTERS, MERCADOS, ATACADISTAS, LOJAS DE 
CONVENIÊNCIA, PARQUES TEMÁTICOS, 
COOPERATIVAS DE CRÉDITO, INDÚSTRIAS, BEM 
COMO COM REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

PROJETO DE LEI 603/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 

AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o “Instituto 
Raízes”. 
 

PROJETO DE LEI 69/21 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
EMENTA: Altera a Lei nº 10.333, de 12 de 
janeiro de 2015, para tornar obrigatória a 
criação dos grêmios estudantis nas escolas 
públicas da rede estadual. 
 

PROJETO DE LEI 45/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
trecho da Rodovia ES 379, que liga o distrito 
Vieira Machado à sede do Município de Muniz 
Freire/ES, a denominação de JOÃO THOMAZ DE 
SOUZA”. 
 

PROJETO DE LEI 89/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
EMENTA: Acrescentando item ao Anexo Único 
da Lei Ordinária nº 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, que denomina Milton Areas o trecho da 
Rodovia ES 297 que liga Bom Jesus do Norte, 
passando por Apiacá, ate a BR - 101 
 

PROJETO DE LEI 162/19 - Redação Final 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
utilização de avisos sonoros em instituição 
bancária do Estado do Espírito Santo, visando o 
atendimento inclusivo às pessoas com 
deficiência visual. 
 

PROJETO DE LEI 509/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Acrescenta item ao anexo único da Lei 
nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, declarando 
de Utilidade Pública a ASSOCIAÇÃO DOS 
ARTESÃOS DE CONCEIÇÃO DA BARRA - 
ARTBARRA. 
 

PROJETO DE LEI 574/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
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AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
EMENTA: PROJETO DE LEI que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei nº 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo a Semana da 
Avicultura, a ser comemorada na última semana 
do mês de agosto, que compreende o dia 28 de 
agosto – Dia da Avicultura. 
 
PROJETO DE LEI 555/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
EMENTA: PROJETO DE LEI que Insere no 
calendário Oficial do Espírito Santo o Dia dos 
Trombonistas, a ser comemorado, anualmente, 
no dia 19 de Setembro. 
 
PROJETO DE LEI 534/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Altera o caput do art. 1º da Lei nº 
11.192 de 06 de outubro de 2020. 
 
PROJETO DE LEI 571/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
EMENTA: Altera a redação do Anexo Único a 
que se referem os artigos. 1º e 2º da Lei 
Ordinária nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
para inclusão da Utilidade Pública da Academia 
das Artes, Cultura e Letras do Município de 
Marataízes e do Estado do Espirito Santo, com 
sede no município de Marataízes/ES. 
 
PROJETO DE LEI 308/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: “Dispõe sobre adoção de medidas 
excepcionais de proteção social, a serem 
adotadas durante o período de enfrentamento 
da emergência de saúde pública de importância 
internacional decorrente do coronavírus (Covid-
19)” 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 05/21 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dom Luiz Fernando Lisboa. 

PROJETO DE LEI 28/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação de 
Desenvolvimento Sócio Cultural Afro de Alfredo 
Chaves - AFROCHAVES 
 
PROJETO DE LEI 20/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, institui 
a Semana de Divulgação e Valorização do 
Estatuto da Criança e do Adolescente (Ecriad), a 
ser comemorada, anualmente, na segunda 
semana de julho no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI 29/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo o 
“Dia Estadual de conscientização do combate ao 
câncer”, a ser lembrado no dia 04 de fevereiro. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 04/21 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
EMENTA: Projeto de Decreto Legislativo que 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão a Senhora Maria 
Madalena de Melo Krug. 
 
PROJETO DE LEI 336/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
EMENTA: Institui o orçamento participativo no 
âmbito do Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências correlatas. 
 
PROJETO DE LEI 547/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão do 
licenciamento ambiental para desmatamento 
visando à implantação de empreendimentos 
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rodoferroviários, industriais, portuários e/ou 
agrícolas, ou de qualquer natureza que o 
necessite, na forma que especifica 
 
PROJETO DE LEI 11/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo a Semana Desportiva Dedicada ao 
Idoso, a ser comemorada, anualmente, na 
primeira semana do mês de outubro. 
 
PROJETO DE LEI 09/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública o INSTITUTO 
TODOS OS CANTOS. 
 
PROJETO DE LEI 591/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Casa de Atendimento e Orientação à Crianças e 
Adolescentes - CAOCA, localizada no Município 
de Vitória/ES. 
 
PROJETO DE LEI 32/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.973, de 15 de janeiro de 2019, instituindo o 
“JANEIRO ROXO - MÊS DE LUTA CONTRA A 
HANSENÍASE”. 
 
PROJETO DE LEI 10/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: ACRESCENTA ITEM AO ANEXO ÚNICO 
DA LEI Nº 11.212, DE 29 DE OUTUBRO DE 2020, 
INSTITUINDO O DIA ESTADUAL DA FAVELA. 
 
PROJETO DE LEI 570/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 

EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
11.212, de 29 de outubro de 2020, para incluir 
no calendário oficial de eventos do Estado do 
Espírito Santo a Liga Capixaba de Basquete. 
 
PROJETO DE LEI 594/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o mês de agosto como “Mês de 
Conscientização da Atrofia Muscular Espinhal 
(AME)”. 
 
PROJETO DE LEI 33/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
“Auta Fernandes da Trindade” o Hospital Geral, 
a ser localizado no município de Cariacica. 
 
PROJETO DE LEI 1029/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Altera a Lei Estadual nº Lei nº 3.971, 
de 24 de novembro de 1987, que dispõe sobre a 
isenção de pagamento de tarifa de transporte 
público na Grande Vitória às pessoas com 
deficiência física, auditiva, visual, mental ou 
renal, na forma em que especifica. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Dr. Emilio Mameri PL 562/20; 45/21; 
29/21; 547/20; 32/21; 33/21; 
Deputado Dr. Rafael Favatto PL 554/20; 162/19; 
534/20; 591/20; 10/21; 
Deputado Marcos Garcia PL 69/21; 574/20; PDL 
04/21; PL 09/21; 
Deputado Gandini PL 583/20; 76/21; 603/20; 
571/20; 20/21; 
Deputada Janete de Sá PL 66/21; 509/20; 28/21; 
336/20; 570/20; 
Deputado Marcelo Santos PLC 06/21; PL 555/20; 
308/20; 594/20; 1029/19 
Deputado Vandinho Leite PL 578/20; 89/21; PDL 
05/21; PL 11/21; 
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PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

PL 432/20; PL 551/19 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 

1. PROJETO DE LEI 161/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A COLETA E 
DESTINAÇÃO FINAL PELOS REVENDEDORES DE 
BEBIDAS EM GARRAFAS DE VIDRO DO TIPO NÃO 
RETORNÁVEIS, NA FORMA QUE ESPECIFICA. 
 
2. PROJETO DE LEI 184/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe as Concessionarias que 
fornecem Água e Energia Elétrica de suspender 
o fornecimento de água e energia durante o 
período de 90 (noventa) dias ou enquanto 
permanecer a situação de pandemia de covid-
19. 
*Anexo ao PL 093/21 
 
3. PROJETO DE LEI 183/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Concede isenção do pagamento de 
água/esgoto e energia elétrica para 
microempreendedores individuais e autônomos 
durante o período de pandemia de Corona 
Vírus. 
 
4. PROJETO DE LEI 324/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação da 
disponibilização de salas adequadas de 
convivência e repouso aos profissionais de 
enfermagem nas instituições de saúde públicas 
e privadas do Estado do Espírito Santo. 
 
5. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 34/20 
- Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Altera as alíneas a, b e c do inciso II, 
do art. 7º da Lei Complementar nº 213/2001 
para ampliar o benefício da gratuidade do 
transporte coletivo às pessoas com deficiência. 
 

6. PROJETO DE LEI 335/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Obriga a disponibilização de produtos 
antisséptico em banheiros de uso coletivo para 
higienização aos assentos sanitários. 
 

7. PROJETO DE LEI 441/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a permanência de 
acompanhantes dos pacientes com deficiência 
ou com Transtorno do espectro Autista (TEA) 
com COVID-19 internados nas unidades de 
saúde pública ou particular no estado. 
 

8. PROJETO DE LEI 334/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Torna obrigatória a prioridade de 
atendimento de serviço de Delivery aos idosos. 
 

9. PROJETO DE LEI 02/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Institui o sistema de permutas na 
manutenção e conservação de bens públicos de 
uso comum, pertencentes ao Estado do Espírito 
Santo, como praças e parques públicos, em 
troca da exploração publicitária por particulares, 
e dá outras providências. 
 

10. PROJETO DE LEI 244/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para renovação 
do Alvará de Funcionamento expedido pelo 
órgão competente, poderá ser ampliado em até 
120 (cento e vinte) dias, no Estado do Espírito 
Santo. 
 
11. PROPOSTA DE EMENDA 
CONSTITUCIONAL 02/19 - Análise Técnica 
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AUTOR: Deputado Rodrigo Coelho 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: A presente proposta de Emenda 
Constitucional visa novamente alterar a redação 
do § 2º do artigo 57 da Constituição Estadual 
para diminuir para 20 (vinte) dias, o prazo 
estipulado para o encaminhamento de 
respostas aos pedidos de informações aos 
Secretários de Estado, nos moldes da anterior 
redação deste artigo. 
 
12. PROJETO DE LEI 259/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Cria a Licença de Ir e Vir 
Resguardando a Saúde - LIVRES 
 

13. PROJETO DE LEI 944/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre o direito dos pais ou 
responsáveis terem ciência do processo 
pedagógico e participar da definição das 
propostas educacionais e da outras 
providências. 
 

14. PROJETO DE LEI 150/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
10.974, de 14 janeiro de 2019, declarando o 
Município de Guarapari a Capital do Turismo no 
Estado do Espírito Santo. 
Obs. Anexo PL 147/2020 
 

15. PROJETO DE LEI 194/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo, enquanto 
durar a pandemia do novocoronavírus (COVID-
19), conceder auxílios aos trabalhadores 
autônomos e incentivos fiscais às empresas que 
não demitirem os seus funcionários e/ou 
colaboradores nos próximos 6 (seis) meses, e dá 
outras providências. 
 
16. PROJETO DE LEI 548/19 - Despacho 
Denegatório 

AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre o livre acesso por 
caminhos, trilhas, travessias e escaladas que 
conduzam a montanhas, paredes rochosas, 
praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios 
de grande beleza cênica e interesse para a 
visitação pública. 
 

17. PROJETO DE LEI 104/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Altera o art. 392 da Consolidação das 
Leis do Trabalho – CLT e o art. 71 da Lei nº 
8.213, de 24 de julho de 1991, para prorrogar o 
início da licença-maternidade e o período de 
recebimento do salário-maternidade quando, 
após o parto, a mulher ou o seu filho 
permanecerem em internação hospitalar por 
mais de três dias 
 

18. PROJETO DE LEI 43/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Cria o Banco de Ideias Legislativas no 
Estado do Espírito Santo 
 

19. PROJETO DE LEI 489/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a implantação de 
Centros de Ensino Estruturado para a pessoa 
com Transtorno de Espectro Autista no Estado 
do Espírito Santo 
 
20. PROJETO DE LEI 656/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a ineficácia de cláusula 
penal em contrato de adesão rescindido por 
ocasião de mudança de endereço do 
consumidor, na forma em que especifica. 
 
21. PROJETO DE LEI 342/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: FICA O PODER EXECUTIVO 
AUTORIZADO A CRIAR UM PLANO DE 
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DESINFECÇÃO E CONTROLE (PDC) CONTRA O 
COVID-19, NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO 
PÚBLICO OU PRIVADO, NO ÂMBITO DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO. 
 
22. PROJETO DE LEI 215/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Modifica os artigos 19, 56, 58 e 77 da 
Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978, e dá 
outras providências. 
 
23. PROJETO DE LEI 449/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a Lei nº 9.966, de 19 de 
Dezembro de 2012, que dispõe sobre o Sistema 
Único de Assistência Social no Estado do Espírito 
Santo – SUAS-ES e dá outras providências. 
 
24. PROJETO DE RESOLUÇÃO 26/19 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a redação do § 4º do artigo 59, 
do Regimento Interno, para ampliar o limite do 
número de CPI’s funcionando ao mesmo tempo. 
 
25. PROJETO DE LEI 44/21 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei n° 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o “Dia Estadual Contra a Psicofobia” 
 
26. PROJETO DE LEI 02/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Proíbe o exercício de cargo, emprego 
ou função pública por pessoa condenada por 
violência doméstica e familiar contra a mulher. 
 
27. PROJETO DE LEI 134/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE MEDIDAS DE 
ASSISTÊNCIA E PROTEÇÃO ÀS MULHERES EM 

SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E 
FAMILIAR (LEI MILENA GOTTARDI). 
 
28. PROJETO DE LEI 240/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos 
comerciais, órgãos públicos e entidades públicas 
que estejam em funcionamento durante a 
pandemia a fornecerem máscaras faciais e 
álcool em gel, na forma em que especifica. 
 
29. PROJETO DE LEI 773/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
equipar com desfibriladores (DEA) cardíacos os 
locais e os veículos que especifica, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
30. PROJETO DE LEI 216/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: FICAM AS EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS 
E EMPRESARIAIS OBRIGADAS A DISPONIBILIZAR 
ÁLCOOL EM GEL 70% DENTRO DOS ELEVADORES 
PARA HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS DOS USUÁRIOS, 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
 
31. PROJETO DE LEI 362/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Formação de Bancos Comunitários 
de Sementes e Mudas de Variedades e 
Cultivares Locais, Tradicionais ou Crioulos 
(PEIBCS). 
 
32. PROJETO DE LEI 398/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a humanização no 
serviço bancário, estabelecem direitos e 
deveres, sanções administrativas, e dá outras 
providências 
 
33. PROJETO DE LEI 385/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
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AUTOR: Mesa Diretora 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação de 
Lutas e Artes Marciais de Guarapari - ALAMG. 
 

34. PROJETO DE LEI 543/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a necessidade dos 
prestadores de serviço informar 
antecipadamente ao consumidor o fim dos 
prazos ou vigência dos descontos, promoções 
ou vantagens temporárias. 
 

35. PROJETO DE LEI 443/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui o Dia e a Semana Estadual da 
Primeira Infância. 
 

36. PROJETO DE LEI 230/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe das Agências Bancárias e 
similares situadas no Estado do Espírito Santo 
obrigadas a instalarem dispenser de álcool gel e 
dá outras providências. 
 
37. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 29/20 
- Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Desobriga o Advogado de pagar taxas 
e custas em execução de honorários 
advocatícios e inclui o inciso XIV, no artigo 126 
do Código Tributário do Estado do Espírito Santo 
- Lei 2.261 de 1966. 
 
38. PROJETO DE LEI 885/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Santa Leopoldina o Título de 
Capital Estadual das Etnias. 
 
39. PROJETO DE LEI 372/20 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui a campanha Março Vermelho 
para conscientizar a população do Espírito Santo 
acerca da prevenção do contágio de doenças 
infectocontagiosas e homenagear os 
profissionais de saúde no Estado do Espírito 
Santo. 
 
40. PROJETO DE LEI 465/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual da Bocha, a ser comemorado, 
anualmente, no dia 25 do mês de dezembro. 
 
41. PROJETO DE LEI 470/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, que institui a 
semana de conscientização e prevenção ao 
estupro de vulnerável nas escolas do Estado do 
Espírito Santo. 
 
42. PROJETO DE LEI 141/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga os fornecedores de serviços 
prestados de forma contínua no Estado do 
Espírito Santo a conceder, a seus clientes 
preexistentes, os mesmos benefícios de 
promoções posteriormente realizadas. 
 
43. PROJETO DE LEI 51/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Torna obrigatória a informatização da 
carteira de vacinação no Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 
44. PROJETO DE LEI 726/19 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
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EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a ASSOCIAÇÃO 
DE EDUCAÇÃO MUSICAL GERCINO RODRIGUES 
DE FREITAS. 
 

45. PROJETO DE LEI 479/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PROJETO DE LEI insere no calendário 
Oficial do Espírito Santo o Dia dos Técnicos de 
Enfermagem a ser comemorado, anualmente, 
no dia 20 de maio. 
 

46. PROJETO DE LEI 400/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Considera pessoa com deficiência 
aquela com perda auditiva unilateral, no estado 
do Espírito Santo. 
 

47. PROJETO DE LEI 113/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
afixação de cartazes informativos sobre o dever 
legal de comunicação às autoridades 
competentes de casos de estupro e assédio 
sexual, conforme especifica. 
 
48. PROJETO DE LEI 320/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do Programa 
de Reinserção Social de Presos e Egressos do 
Sistema Carcerário do Estado do Espírito Santo. 
 
49. PROJETO DE LEI 944/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre o direito dos pais ou 
responsáveis terem ciência do processo 
pedagógico e participar da definição das 
propostas educacionais e da outras 
providências. 
 
50. PROJETO DE LEI 530/19 - Despacho 
Denegatório 

AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a preferência de vagas 
às mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar em cursos de qualificação técnica e 
profissional. 
 
51. PROJETO DE LEI 1018/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Torna obrigatório a implantação de 
fraldários para o uso de pessoas com 
necessidades especiais e idosas em lojas que 
compõem as rede de varejo, localizadas no 
Espírito Santo. 
 
52. PROJETO DE LEI 664/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de Código QR na placa 
informativa afixada em obra pública no Estado 
do Espírito Santo. 
 
53. PROJETO DE LEI 819/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui o Selo Valoriza Mulher, 
conferido às empresas que adotem práticas de 
valorização da Mulher e enfrentamento da 
desigualdade de gênero no ambiente de 
trabalho. 
 
54. PROJETO DE LEI 1042/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre Ações para o Combate 
Permanente à Violência nas instituições de 
ensino do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 
55. PROJETO DE LEI 818/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: “DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE 
VALIDAÇÃO COM BIOMETRIA FACIAL DOS 
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USUÁRIOS DE APLICATIVOS DE TRANSPORTE DE 
PESSOAS POR VIAGEM.” 
 

56. PROJETO DE LEI 848/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: DETERMINA A OBRIGATORIEDADE DE 
DIVULGAÇÃO DO CARDÁPIO DE MERENDA 
ESCOLAR OFERECIDA AOS ALUNOS DA REDE 
ESTADUAL DE ENSINO DO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO 
 

57. PROJETO DE LEI 96/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui a Política Estadual de Incentivo 
às Agroindústrias. 
 

58. PROJETO DE LEI 186/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: "DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE PROTOCOLOS 
DE SEGURANÇA EM SAÚDE COMO FORMA 
PREVENTIVA E CORRETIVA EM CASOS DE 
DOENÇAS INFECTO CONTAGIOSAS, SURTOS, 
PANDEMIAS, EPIDEMIAS E OUTRAS PELAS 
OPERADORAS DE TRANSPORTE POR APLICATIVO 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO" 
 
59. PROJETO DE LEI 158/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Instalação de Placas em Braille com 
informações das linhas e seu roteiro de viagem 
nos terminais rodoviários do Estado do Espírito 
Santo. 
 
60. PROJETO DE LEI 434/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a 
implantar a realização de exames de detecção 
de mutação genética dos genes Brca1 e Brca2 
em mulheres com histórico familiar do 
diagnóstico de câncer de mama ou de ovário em 
todo o Estado do Espirito Santo 

61. PROJETO DE LEI 418/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui o Programa de Guarda 
Temporária de Crianças e Adolescentes (Família 
Acolhedora), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 

62. PROJETO DE LEI 32/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Determina a alimentação diferenciada 
a crianças e adolescentes portadores de 
intolerância à lactose na merenda escolar em 
instituições da Rede Estadual de Ensino. 
 

63. PROJETO DE LEI 241/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Estabelece a exigência de utilização de 
máscaras faciais em estabelecimentos 
comerciais, de órgãos públicos, logradouros 
públicos e demais recintos de ambientes 
fechados, com fácil aglomeração de pessoas e 
dá outras providências. 
 

64. PROJETO DE RESOLUÇÃO 02/21 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera dispositivo da Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009 
 
65. PROJETO DE LEI 571/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Projeto de lei que dispõe sobre a 
reserva de no mínimo 10% (dez por cento) das 
vagas de emprego na área da construção civil de 
obras públicas, para pessoas do sexo feminino. 
 
66. PROJETO DE LEI 791/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui diretrizes para a prestação de 
auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas 
de violência, na forma que especifica. 
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67. PROJETO DE LEI 671/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: PROJETO DE LEI que dispõe sobre a 
realização de campanha publicitária 
permanente nas escolas públicas e privadas do 
ensino fundamental e médio do Estado do 
Espírito Santo, de valorização e respeito ao 
trabalho do professor e fixa outras providências. 

 
68. PROJETO DE LEI 593/19 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo (I) único da 
Lei nº 10.973, de 14 de janeiro de 2019, 
instituindo o Dia Estadual do Fisioterapeuta e 
Terapeuta Ocupacional na data de 13 de 
outubro. 

 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem  

 
Obs: Pauta gerada em 10/06/2021, às 
17h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 
 

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

TOMADA DE CONTAS 

 
PRESIDENTE: Deputado FREITAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
MEMBROS:  Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
 Deputado EMILIO MAMERI 
 Deputado ENG. JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
 Deputado MARCOS MADUREIRA 
 Deputado DARY PAGUNG 
 Deputado ADILSON ESPINDULA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: (Online) 
DATA: 14/06/21 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 13h30 

PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

1) - Ofício GDDP nº 23/2021 - Deputado Dary 
Pagung - No uso de suas prerrogativas 
constitucionais e regimentais, informa a Vossa 
Excelência que, por motivo de cumprimento de 
agenda parlamentar externa, em 24/05/2021 , 
não foi possível comparecer na Reunião Ordinária 
realizada por esta Comissão, 
 

2) - Ofício/SEFAZ/GABSEC N° 198/2021  - 
Secretário de Estado da Fazenda -  ROGELIO 
PEGORRETI CAETANO AMORIM- encaminhar a 
V. Exa. cópia do Relatório de Gestão Fiscal 
referente ao 1° quadrimestre de 2021, 
publicados no Diário Oficial do Estado do 
Espírito Santo nesta data, elaborados com base 
no art. 54 da Lei Complementar nº 101/2000. 
 
3) - CI GDMS/Nº 07/2021 - O Deputado Marcelo 
Santos, com assento nesta Casa de Leis, vem, 
por meio deste, justificar sua ausência na 
Reunião Ordinária desta Comissão no dia 17 de 
maio de 2021. 
 
4) - CI GDMS/Nº 08/2021 - O Deputado Marcelo 
Santos, com assento nesta Casa de Leis, vem, 
por meio deste, justificar sua ausência na 
Reunião Ordinária desta Comissão no dia 31 de 
maio de 2021. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS E DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 914/2019 
Autor: Deputado Vandino Leite 
Ementa: Acrescenta dispositivo à lei 10.976 de 
14 de janeiro de 2019, que consolida a 
legislação em vigor referente à declaração de 
utilidade pública no âmbito do estado do 
espírito santo, e dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 14/06/21 
Prazo Relator: 28/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 
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PROJETO DE LEI Nº 596/2019 
Autor: Deputado Dr. Hercules 
Ementa: Determina atendimento prioritário aos 
portadores de doenças raras nas redes de saúde 
pública e privada do Estado e dá outras 
providências. 
Entrada na Comissão: 14/06/21 
Prazo Relator: 28/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 

 
PROJETO DE LEI Nº 834/2019 
Autor: Deputado Fabricio Gandini 
Ementa: Altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro 
de 2002, que consolida as normas estaduais 
relativas às pessoas com deficiência e dá outras 
providências.  
Entrada na Comissão: 14/06/21 
Prazo Relator: 28/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 

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

 
PROJETO DE LEI Nº 09/2019 
Autor: Deputado Dr. Hercules 
Ementa: Impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015.   
Relator: Dep. Dary Pagung  
Entrada na Comissão: 03/05/21 
Prazo Relator: 17/05/21 
Prazo Comissão: 24/05/21 
 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
 
Obs. Pauta gerada no dia 10/06/21 às 11h18m, 
sujeita a alteração até a hora da Reunião. 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Ambiente Virtual 
DATA: 14/06/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 12h15min 

 

PAUTA DA 10ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício GDIL/ALES nº 069/2021 – Da Exma. 
Deputada Iriny Lopes, solicitando a realização de 
Audiência Pública com objetivo de debater o 
tema: “Escola Cívico Militar”, a ser realizada no 
dia 22/06, às 19 horas.  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PL N º 461/2019 
AUTORIA: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Estabelece sanções a alunos em caso 
de agressão aos Professores, Servidores ou 
Empregados da Educação nas Instituições de 
Ensino e Congêneres, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
 

PL Nº 146/2019 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do 
aviso aos pais ou responsáveis das ausências dos 
seus filhos nas escolas da rede pública de ensino 
do Estado do Espírito Santo. 
 

PL Nº 892/2019  
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Torna obrigatória a disponibilização 
de cadeiras adaptadas em estabelecimentos de 
ensino no âmbito do Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
 

PL Nº 66/20 
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AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 3.939, de 19 de 
junho de 1987, que obriga as empresas 
detentoras de permissão, autorização ou outro 
ato administrativo para exploração de serviços 
de transportes coletivos de passageiros na 
Aglomeração urbana da Grande Vitória, a 
aceitarem a meia-tarifa concedida aos 
estudantes regularmente matriculados em 
estabelecimento de ensino de primeiro e 
segundo graus, técnico-profissionalizantes, pré-
vestibulares e superiores de graduação e pós-
graduação, reconhecidos oficialmente. 

 
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:  
 
PL Nº 122/2019 
AUTORIA: Deputado Fabrício Gandini 
EMENTA: Dispões sobre a temperatura 
adequada a ser observada na climatização das 
salas de aula nas unidades de ensino público no 
estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Bruno Lamas 
Prazo: 31/05/2021 
 
PL Nº 32 /2018 
AUTORIA: Deputado Sergio Majeski 
EMENTA: Dispõe sobre a dispensa do 
pagamento de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do conselho 
escolar. 
Relator: Deputado Renzo Vasconcelos 
Prazo: 31/05/2021 
 
PL Nº 165/2019 
AUTORIA: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 

em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
 
PL Nº 54/ 2020 
AUTORIA: Deputado Torino Marques 
EMENTA: Dispõe sobre obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino publico e privado a 
disponibilizarem os certificados e diplomas em 
braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior 
(apensado ao PL Nº 165/2019). 
Relator: Deputado Sergio Majeski 
Prazo: 07/06/2021 
 

3 – COMUNICAÇÕES:  
Apresentação do projeto “Oficina do Afeto” com 
o professor Nourival Cardozo Júnior. 
 
Pauta atualizada no dia 10/06/21, às 16:14 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Virtual 
DATA: 15/06/2021  
DIA DA SEMANA: terça-feira  
HORÁRIO: 9h 

 

PAUTA DA 17ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS 
 

- Ofício nº 375/2021 da Presidente do Conselho 
Regional de Odontologia do Estado do Espírito 
Santo, Luzimar Gomes de Almeida Pinheiro, 
convidando o Presidente desta Comissão, para 
participar IV Fórum de Odontologia Hospitalar, 
como membro da Mesa Redonda: “O Cenário 
Estadual da Odontologia Hospitalar na 
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atualidade”, que será realizada no dia 02 de 
julho, sexta-feira, das 17:00 às 18:30 horas, por 
Videoconferência; 
 
- Email do Sr. Dario Sergio Rosa Coelho, Usuário 
do Sistema Único de Saúde – SUS, solicitando 
que seja cobrado da Secretaria de Estado da 
Saúde, o retorno do Programa de Órtese e 
Prótese Oftalmológica do CRE Metropolitano, 
que está parado há mais de um ano, desde o 
início da Pandemia, sendo que todos os 
servidores do SUS já foram vacinados e todos os 
setores de consulta de especialidades já 
retornaram o serviço;  
 
- Ofício nº 23271255/2021 do Superintendente 
Estadual do Espírito Santo dos Correios, Emílio 
Fonseca Gonçalves, recebido na Presidência 
desta Casa de Leis e remetido à esta Comissão, 
solicitando a inclusão de empregados dos 
Correios do Espírito Santo como Grupo 
Prioritário para vacinação da COVID-19; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei nº 140/2019 – Análise de mérito  
Autor: Deputado Euclério Sampaio  
Ementa: Estabelece normas e critérios básicos 
para a infraestrutura sanitária, bem como 
instalação de lavatário nos banheiros químicos 
dos eventos organizados nos espaços públicos 
ou privados no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
Entrada na Comissão: 09/06/2021 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei nº 65/2020 – Análise de mérito  
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de banheiros químicos, adaptados às 
necessidades de pessoas com mobilidade 
reduzida ou que utilizem cadeira de rodas, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 02/06/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 22/06/2021 
Prazo da Comissão: 29/06/2021 

Projeto de Lei nº 58/2020 – Análise de mérito  
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Fica estabelecido penalidades às 
operadoras de Plano de Saúde, hospitais, 
maternidades, pronto socorro, pronto 
atendimento e congêneres que não cumprirem 
com o prazo de 24 h de carência nos casos de 
urgência e emergência, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 02/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 22/06/2021 
Prazo da Comissão: 29/06/2021 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 
Projeto de Lei nº 366/2020 – Análise de mérito  
Autor: Deputado Torino Marques 
Ementa: Altera o artigo 1º da Lei nº 11.134, de 
02 de junho de 2020, dando prazo 
indeterminado aos Laudos do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA) 
Entrada na Comissão: 23/04/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 11/05/2021 
Prazo da Comissão: 18/05/2021 
 
Projeto de Lei nº 25/2020 – Análise de mérito  
Autor: Deputado Capitão Assunção 
Ementa: Dispõe sobre a autorização de 
mulheres em estado gestacional avançado, e 
passageiros obesos a entrar pela porta traseira 
dos ônibus do sistema de transporte coletivo 
estadual. 
Entrada na Comissão: 19/04/21 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 04/05/2021 
Prazo da Comissão: 11/05/2021 
 
- A Comissão recebe as visitas de Neuza Grego 
Figueiredo, mãe de Fellipe Grego Figueiredo, 
Implantado Coclear, Antônia Lourdilene dos 
Santos Mozer, Presidente da Associação de Pais 
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e Amigos dos Surdos e Outras Deficiências – 
APASOD e José Onofre de Souza, Presidente da 
Sociedade Editorial de Pesquisa em Educação e 
Libras - SOCEPEL, para discorrer sobre o tema 
“Mapeamento do implante Coclear no Estado 
do Espírito Santo”, por solicitação do Deputado 
Doutor Hércules; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 

- A Comissão estará recebendo as visitas de 
Michele Aline de Mello, Gerente de Assuntos 
Governamentais da Produtos Roche Químicos e 
Farmacêuticos S.A. e Doutora Diovana Loriato, 
Procuradora da ALES e Diretora do Instituto 
Nacional da Atrofia Muscular Espinhal – INAME, 
na Reunião Ordinária Virtual desta Comissão, no 
dia 22 de junho, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o tema 
“Novo tratamento para Atrofia Muscular 
Espinhal – AME: Risdiplam”, por solicitação do 
Deputado Doutor Hércules; 
 

- A Comissão de Saúde convida a todos para 
participar da “Audiência Pública de Prestação 
de Contas dos Trabalhos realizados pela 
Secretaria de Estado da Saúde do Primeiro 
Quadrimestre de 2021”, a ser apresentada pelo 
Excelentíssimo Senhor Dr. Nésio Fernandes de 
Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no § 5º do Art. 36 da Lei 
Complementar nº 141/2012, a realizar-se no dia 
25 de junho, às 9 horas, por Videoconferência, 
podendo ser acompanhada ao vivo pela TV Ales 
(Canal Digital 3.2, Net 12, RCA 23 e SKY 519.2), 
pelo Youtube (youtube.com/alescomunicacao) e 
pelo Site da TV Assembleia (ales.es.gov.br). 
 
- A Comissão estará recebendo a visita da Dr.ª 
Alda Regina Monteiro Gomes, Médica da Saúde 
Indígena na Unidade Básica de Saúde da Aldeia 
de Caieiras Velha, na Reunião Ordinária Virtual 
desta Comissão, no dia 29 de junho, terça-feira, 
às 9 horas, por Videoconferência, para abordar 
o tema “A Saúde Indígena Espíritossantense e 
seus desafios diante à Pandemia”, por 
solicitação do Deputado Dr. Emílio Mameri, 
através do Ofício nº 139/2021; 
 
- A Comissão estará recebendo a visita da Dr.ª 

Clenir Sani Avanza, Advogada, na Reunião 
Ordinária Virtual desta Comissão, no dia 06 de 
julho, terça-feira, às 9 horas, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o tema 
“A Comissão de Direito do Terceiro Setor da 
OAB/ES”, por solicitação do Deputado Doutor 
Hércules. 
 
Pauta atualizada no dia 10/06/21, às 09:00 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE 

 

PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DELEGADO 
DANILO BAHIENSE 
REUNIÃO VIRTUAL: Ordinária  
LOCAL:  
DATA: 14/06/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 11h  

  
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Requerimento de Reclamação do Sr. Jose 
Geraldo Benichio, morador de Barcelona, Serra, 
que, teve sua conta da Cesan aumentada e 
mesmo com diversas contatos/contestações 
não conseguiu reduzir o valor total de cobrança 
que passa de 22 mil reais. 
- Requerimento de Reclamação do Sr. Adilson 
Nunes, que, após realização de construção da 
estação de tratamento de esgoto feita pela 
Cesan em Córrego Manteninha/Mantenópolis, 
foi colocado cercas em todo entorno impedindo 
acesso a sua propriedade. 
- Requerimento de Reclamação do Sr. Otoniel 
Firmino da Silva e outros, que, os moradores de 
Village do Sol, Guarapari, estão convivendo com 
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cobranças insustentáveis que chegam ser 
abusivas de pedágio, de fornecimento de água, 
(de má qualidade). Alega também, que não tem 
rede água/esgoto da Cesan na região e que 
estão tendo dificuldades com traslado do ônibus 
devido a situação da Av. Manoel Loyola, acesso 
da rodovia do sol e Br 101. 
- Requerimento de Reclamação do Sr. Heverton 
Oliveira Brandão, que, a EDP não tem feito 
ligações de energia elétrica em vários 
condomínios e ruas do bairro Village do Sol, 
Guarapari. 
- Requerimento de Reclamação do Sr. Leandro 
de Oliveira Ferraço, de esgoto sendo despejado 
em córrego em Hélio Ferraz, Serra. 
- Requerimento de Reclamação da Sra. Gessica 
Cabral da Silva e outros, de esgoto correndo a 
céu aberto em Taquara I, Serra.  
- Requerimento de Reclamação do Sr. Adenis 
Cezario, que, a mais de 1 ano a comunidade 
vem convivendo com queda de energia quando 
se liga os refletores do campo de futebol do 
bairro Cascaca, Serra. 
- Requerimento de Reclamação do Sr. Leandro 
de Oliveira Ferraço, de esgoto sendo despejado 
em córrego em Hélio Ferraz, Serra. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

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

 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
- Convidado Franz Rupert Viana – Movimento 
Comunitário de Praia da Baleia/Coordenador de 
região Castelândia - Serra 
- Convidado Ricardo Mascarenhas Lopes 
Cançado Diniz - Gerente Regional Minas Gerais, 
Centro Oeste e Leste da Vivo. 

3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 
Pauta atualizada no dia 09/06/21, às 15:11 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 
 

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE 
DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 

MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 

 

PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
VICE-PRESIDENTE: ALEXANDRE XAMBINHO 
REUNIÃO:  Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 14/06/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 
HORÁRIO: 10:00 

 
PAUTA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
- PROJETO DE LEI Nº 67/2019 
Autor: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
Ementa: Dispõe sobre retirada de postes, 
alinhamento e a retirada de fios em desuso e 
desordenados existentes em postes de energia 
elétrica e dá outras providências. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 16/2019 
Autor: Deputado SERGIO MAJESKI 
Ementa: Regulamenta placas informativas 
colocadas em obras públicas realizadas pelo 
Governo do Estado, por empreiteiras ou 
concessionárias de serviço público. 
 

- PROJETO DE LEI Nº 475/2020 
Autor: Deputado BRUNO LAMAS 
Ementa: Altera as disposições da Lei nº 9.602, 
de 23 de dezembro de 2010. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



178 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 

- PROJETO DE LEI Nº 22/2019 
Autor: Deputado BRUNO LAMAS 
Ementa: Dispõe sobre a proibição de utilização 
de barragens de rejeitos no Estado do Espírito 
Santo. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 306/2016 
Autor: Deputado SERGIO MAJESKI 
Ementa: Modifica a Lei nº 4.701, de 1º de 
dezembro de 1992, garantindo que na hipótese 
de rodízio no fornecimento de água, não ocorra 
abastecimento para fins industriais enquanto o 
abastecimento doméstico estiver suspenso. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 19/2015 
Autor: Deputado SERGIO MAJESKI 
Ementa: Altera a Lei Complementar nº 213 de 
03 de dezembro de 2001, modificando 
exigências para obtenção de gratuidade no 
transporte coletivo intermunicipal da região 
metropolitana da Grande Vitória às pessoas com 
deficiência. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 229/2019 
Autor: Deputado CARLOS VON 
Ementa: Dispõe sobre o prazo das 
concessionárias prestadoras de serviços, e/ou 
permissionárias de serviços públicos o conserto 
das obras realizadas em vias públicas e/ou 
passeios, quando abertos buracos ou valas para 
a realização de serviços de instalação, 
manutenção ou conserto das redes de água, 
esgoto, luz, gás, telefonia, TV a cabo, internet ou 
outros serviços correlatos e da outras 
providências. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 664/2019 
Autor: Deputado CARLOS VON 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
disponibilização de Código QR na placa 
informativa afixada em obra pública no Estado 
do Espírito Santo. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 615/2019 
Autor: Deputado DR. RAFAEL FAVATTO 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
remoção dos cabos e fiação aérea, excedentes e 
sem uso, instalados por concessionárias que 
operam ou utilizam rede aérea, e dá outras 

providências. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 962/2019 
Autor: Deputado ENIVALDO DOS ANJOS 
Ementa: Obriga os responsáveis pelas 
edificações, cujas estruturas não estiverem de 
acordo com as normas em vigor de 
afastamento, construírem laje de proteção por 
toda a extensão de suas calçadas e dá outras 
providências. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 6/2019 
Autor: Deputada JANETE DE SÁ 
Ementa: Determina critérios de acessibilidade 
para pessoas com dificuldade de locomoção ou 
mobilidade reduzida em hotéis, motéis, 
albergues, pousadas e assemelhados, 
localizados no Estado do Espírito Santo, e dá 
outras providências. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 922/2019 
Autor: Deputado MARCOS GARCIA 
Ementa: Obriga apresentação de laudo cautelar 
veicular para venda de veículos usados ou 
seminovos. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 760/2019 
Autor: Deputado CAPITÃO ASSUMÇÃO 
Ementa: Dispõe sobre o monitoramento no 
interior dos veículos de transportes escolares 
que exerçam suas atividades no Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 878/2019 
Autor: Deputado FABRICIO GANDINI 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
concessionárias ou permissionárias do serviço 
público de operação e manutenção de pontes, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo, em 
informar aos consumidores, por meio de 
mensagem de texto SMS, sobre as interdições e 
liberações ocorridas nas vias. 
 
- PROJETO DE LEI Nº 621/2019 
Autor: Deputado CARLOS VON 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
divulgação dos benefícios para jovens de baixa 
renda no serviço de transporte coletivo 
interestadual. 
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- PROJETO DE LEI Nº 268/2018 
Autor: Deputado EUCLÉRIO SAMPAIO 
Ementa: Dispõe sobre medidas de prevenção e 
combate ao assédio sexual de mulheres nos 
meios de transporte coletivo no âmbito do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 

- PROJETO DE LEI Nº 369/2019 
Autor: Deputado FABRICIO GANDINI 
Ementa: Autoriza a Companhia Espírito 
Santense de Saneamento - CESAN a conceder 
isenção ou redução das tarifas de água e de 
esgoto dos imóveis atingidos por enchentes e 
alagamentos nos municípios, e dá outras 
providências. 
 
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:  
As que ocorrerem. 
 
3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 

 

PRESIDENTE: Deputado Pr. MARCOS MANSUR 
VICE-PRESIDENTE: Deputado Dr. HUDSON LEAL 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: “Vídeo Conferência”  
DATA: 15/062021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 11:00 horas 

  
PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE:  

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Requerimento do Exmo. Senhor Deputado 
Capitão Assunção, requerendo a exclusão como 
membro suplente da Comissão de 
Cooperativismo em 14/04/2021. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
Projeto de Lei Nº 417/2017  
Autor: Deputado Doutor Hércules 
Ementa: Dispõe sobre a contratação de 
empresa, cooperativa especializada ou taxistas, 
para prestação de serviços de transporte 
individual de servidores e agentes públicos. 
 
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:  
 
Discutir o tema: “Dia de Cooperar 2021 - 
Atitudes simples que movem o mundo” 
 
- Convidados Palestrantes:  
 

Senhor Marcos Vinicius Martins dos Passos  
Analista de Desenvolvimento Humano do 
Sistema OCB/ES. 
 

Senhora Eniálide Faroni da Silva  
Analista de Desenvolvimento Humano do 
Sistema OCB/ES 
 
- CONVIDADO PARTICIPANTES:  
 
Senhor Carlos André Santos de Oliveira 
Superintendente da OCB/ES 
 

Senhor David Duarte Ribeiro 
Assessor de Relações Institucionais da OCB/ES 
 
Senhora Juliana Marques Linhares 
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Assessora Jurídica da OCB/ES 
 

Senhor Valdemar Fonseca dos Santos 
Gerente de Desenvolvimento Cooperativista da 
OCB/ES 
 

Senhor Renan Reis 
Estagiário de Relações Institucionais da OCB/ES 
 

Representantes do Sistema OCB/ES 
 
3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1021 
 

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

CONCEDER gratificação de Insalubridade 
em grau médio, de 20 % (vinte por cento), 
calculada sobre o vencimento básico, conforme 
art. 97, da Lei Complementar nº·46/94, ao 
servidor CARLOS ROBERTO LOPES DE ANGELO, 
matrícula nº 203281, CONSULTOR 
PARLAMENTAR TEMÁTICO.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1022 

 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1011, 
publicado em 09/06/2021, que nomeou 
ANTONIO MARCUS ALVES, para exercer o cargo 
em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1023 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 1017, 
publicado em 10/06/2021, que nomeou 
RENATA BRAVIN FERRARI, para exercer o cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Dary Pagung. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1024 

 
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, FERNANDA PETERLE DILEN, do 
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cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Capitão Assunção, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211179/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1025 

 
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, LUCIANA PIMENTEL SOARES, 
do cargo em comissão de Assessor Sênior da 
Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1026 

 
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, JOSE FABIO ARAUJO DOS 
SANTOS, do cargo em comissão de Técnico 

Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Bruno Lamas, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
211187/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1027 

 
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, MAXSWELL FAUSTINO 
FONSECA, do cargo em comissão de Supervisor 
Operacional/RTV, código SORTV, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1028 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 604, 
publicado em 19/03/2021, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, ao 
servidor GILDEVAN ALVES FERNANDES, 
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matrícula nº 210355-01, ocupante do cargo em 
comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1029 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CESSAR, os efeitos do Ato nº 250, 
publicado em 25/02/2021, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, ao 
servidor JOSÉ MANOEL MORAES DE LIMA, 
matrícula nº 209879-02, ocupante do cargo em 
comissão de Assistente de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1030 

 
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, MAXSWELL FAUSTINO FONSECA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 

código TJGRP, no gabinete do Deputado Erick 
Musso, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211182/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1031 

 
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, JEAN CARLO CASSIANO, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Bruno Lamas, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211186/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1032 

 
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, LUCIANA PIMENTEL SOARES, para 
exercer o cargo em comissão de Supervisor 
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Operacional/RTV, código SORTV, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1033 

 
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, ANTONIO MARCUS ALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Capitão 
Assunção, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211180/2021. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1034 
 

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, JOSE FABIO ARAUJO DOS SANTOS, 
para exercer o cargo em comissão de Assessor 
Sênior da Secretaria, código ASS, da Secretaria 
da Assembleia Legislativa. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1035 
 

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, VAMBERTO JOSÉ FERNANDES, para 
exercer o cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, no gabinete do Deputado Erick Musso 
por solicitação do próprio Deputado, conforme 
processo nº 211184/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1036 

 
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, FERNANDA PETERLE DILEN, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 
de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1037 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
MAXSWELL FAUSTINO FONSECA, matrícula nº 
209287-02, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, indicado pelo 
Deputado Erick Musso, conforme processo 
administrativo nº 211183/2021, a partir da data 
do efetivo exercício. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1038 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR o servidor FABIANO BUROCK 
FREICHO, matrícula nº 201426, titular do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, para 
exercer a Função Gratificada de: desenvolver, 
executar e supervisionar o procedimento de 

encaminhamento de processos de Direitos e 
Vantagens em formato digital para o IPAJM 
(Instituto de Previdência dos Servidores do 
Estado do Espírito Santo) e para o TCEES 
(Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo), através dos sistemas próprios 
respectivos; supervisionar a prestação das 
informações ao eSocial (Sistema Simplificado de 
Escrituração Digital das Obrigações 
Previdenciárias, Trabalhistas e Fiscais), 
acompanhando o cumprimento das obrigações 
no âmbito da Secretaria de Gestão de Pessoas, 
assim como os prazos de cada fase de 
implementação; coordenar a implantação do 
procedimento do censo anual relativo às 
informações pessoais e funcionais dos 
segurados ativos do Regime Próprio de 
Previdência, vinculados a esta Assembleia 
Legislativa, nos termos da Portaria nº 04-R, de 
09 de março de 2021, do IPAJM, bem como 
manter o acompanhamento das atualizações e 
dos envios das informações anuais; classificada 
como FG3, nos termos do art. 77, § 5º, da 
Resolução nº 2.890/2010, e suas alterações, 
sem prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1039 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR a servidora CRISTIANE 
MONJARDIM RODRIGUES, matrícula nº 207942-
01, titular do cargo efetivo de Técnico 
Legislativo Sênior, para exercer a Função 
Gratificada de: Coordenação do setor de 
Redação Final de Proposições, código FGSRFP; 
classificada como FG3, nos termos do art. 77, § 
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3º, da Resolução nº 2.890/2010, e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1040 
 

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

Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, à servidora 
CAMILA MOREIRA DE AGUIAR, matrícula nº 
209892-01, ocupante do cargo em comissão de 
Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, indicado pelo 
Deputado Danilo Bahiense, conforme processo 
administrativo nº 211189/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 11.06.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: história do samba 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Defesa Do Consumidor 

03h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Saúde 

04h35 Reunião ordinária virtual  Comissão de Justiça 

06h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Segurança 

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

07h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com 
a Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo 
é a atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa 
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dos Direitos do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento 
de execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos 
coletivos do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do 
equilíbrio das relações de consumo com o advento do Código de 
Defesa do Consumidor, dentre outros assuntos. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 
literatura produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva 
do autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

09h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Assistência Social 

10h30 Reunião extraordinária 
virtual  

Comissão de Cidadania 

12h00 Com s Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri (PSDB) 
é o entrevistado do programa Com a Palavra. O deputado 
destaca suas atividades parlamentares com ênfase nas áreas do 
meio ambiente e saúde. Ele é autor da lei que proíbe o uso de 
canudinhos de plásticos em bares, restaurantes e similares. 

12h30 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com 
a Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo 
é a atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa 
dos Direitos do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento 
de execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos 
coletivos do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do 
equilíbrio das relações de consumo com o advento do Código de 
Defesa do Consumidor, dentre outros assuntos. 

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

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

14h00 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 
literatura produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva 
do autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

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 médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri (PSDB) 
é o entrevistado do programa Com a Palavra. O deputado 
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destaca suas atividades parlamentares com ênfase nas áreas do 
meio ambiente e saúde. Ele é autor da lei que proíbe o uso de 
canudinhos de plásticos em bares, restaurantes e similares. 

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

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que 
se revela no cenário musical capixaba com a releitura de 
clássicos e um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

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

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: criptomoedas 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará o tema transporte público. 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: livro eletrônico 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O médico gastroenterologista e deputado Emilio Mameri (PSDB) 
é o entrevistado do programa Com a Palavra. O deputado 
destaca suas atividades parlamentares com ênfase nas áreas do 
meio ambiente e saúde. Ele é autor da lei que proíbe o uso de 
canudinhos de plásticos em bares, restaurantes e similares. 

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

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

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

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

 

• SÁBADO - 12.06.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: criptomoedas 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Assistência Social 

03h15 Reunião extraordinária 
virtual  

Comissão de Cidadania 

04h50 Reunião ordinária virtual  Comissão de Saúde 

07h00 Dia de Campo na TV Entenda o sistema de criação de suínos em família, que 
comprovou que manter unidos suínos da mesma família, do 
nascimento até o abate, reduz significativamente o uso de 
antibióticos nos animais. 

07h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial 
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça 
Paulo Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de 
fiscalização acontece e quais são suas limitações.  

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde  

10h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Agricultura 

12h00 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência 
nas escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo. 

12h30 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial 
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça 
Paulo Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de 
fiscalização acontece e quais são suas limitações.  

13h00 Dedo de Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro 
Amorim, terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo 
de Prosa, o autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a 
poesia ocupa na atualidade e também sobre a Academia 
Espírito-Santense de Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 
da instituição.  
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13h30 Parlamento Brasil Famílias carentes irão receber alimentos diretamente dos 
produtores. Vítimas de enchentes em Belo Horizonte, terão 
direito a isenção das tarifas de água e luz. Em São Paulo, 
pessoas trans, em situação de vulnerabilidade, recebem 
acolhimento. E ainda, acompanhe uma reportagem especial 
sobre os vinte e cinco anos da TV Senado. 

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

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Audiência pública virtual  Comissão de Cidadania 

17h35 Reunião ordinária virtual Comissão de Cidadania 

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

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

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

19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência 
nas escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo. 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: SLAM –  batalha de poesias 

20h30 STJ Notícias Notícias do Superior Tribunal de Justiça  

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público  
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21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: a obra de Hilda Hilst 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

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

22h45 Mp com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade Policial 
(Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de Justiça 
Paulo Panaro, explica aos telespectadores como o trabalho de 
fiscalização acontece e quais são suas limitações.  

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

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco da 
Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que deixou 
marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é referência 
nas escolas de gastronomia e nos restaurantes do mundo todo. 

 

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

OBS.: A programação da TV ALES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

 

• DOMINGO - 13.06.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Entenda o sistema de criação de suínos em família, que 
comprovou que manter unidos suínos da mesma família, do 
nascimento até o abate, reduz significativamente o uso de 
antibióticos nos animais. 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: SLAM –  batalha de poesias 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde  

02h55 Reunião ordinária virtual Comissão de Agricultura 

04h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Justiça 

06h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Defesa Do Consumidor  

07h00 Dia de Campo na TV Entenda o manejo sustentável de florestas naturais, saiba como 
fazer e quais os benefícios dessa técnica 

07h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
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matrícula do aluno com deficiência. 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 
literatura produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva 
do autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

09h00 Audiência pública virtual Comissão de Educação  

11h20 Reunião ordinária virtual Comissão de Finanças  

12h00 Sabores Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, 
mas sim sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa 
dos adeptos: a comida vegana. 

12h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência.  

13h00 Dedo de Prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta 
terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa 
também é autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas 
da área de literatura. 

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

14h00 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 
literatura produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva 
do autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Reunião extraordinária 
virtual  

Comissão de Comissão De Meio Ambiente 

17h10 Reunião ordinária virtual  Comissão de Finanças 

18h00 A Grande Reportagem A reportagem especial aborda os principais desafios da 
literatura produzida no Espírito Santo, abordando a perspectiva 
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do autor capixaba e do mercado. Além disso, a reportagem 
procura ilustrar os novos caminhos da literatura produzida por 
aqui. 

18h30 Dedo de Prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta 
terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa 
também é autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas 
da área de literatura. 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está 
com um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos 
conhecer seu novo trabalho e um pouco da sua história na 
música. 

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

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: violência política no Brasil  

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

21h00 Interesse Público Trabalhos no Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: livro eletrônico 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está 
com um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos 
conhecer seu novo trabalho e um pouco da sua história na 
música. 

22h45 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência.  

23h15 Dedo de Prosa "Ponto Cruz" é o primeiro romance da escritora Andressa Zoi 
Nathanailidis. Na obra, a autora "costura" as memórias da 
personagem principal, Heloísa, enquanto a mesma tenta 
terminar o bordado em ponto cruz de uma toalha. Andressa 
também é autora de um livro de poesia e de obras acadêmicas 
da área de literatura. 

23h45 Sabores Este programa Sabores não vai falar sobre um prato específico, 
mas sim sobre um modo de vida e o que ele traz para a mesa 
dos adeptos: a comida vegana. 

 

Legenda: (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 QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 31 DE MAIO DE 2021. 
 

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

 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Boa tarde a todos e a todas. Havendo 
quorum e invocando a proteção de Deus, 
declaro aberto o trabalho desta sessão e 
convido o deputado Danilo Bahiense para 
proceder à leitura de um versículo da Bíblia. 
 

  (O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere João, 1:29) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Amém! 
 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme foi disponibilizada no site da Ales. 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
ordem, senhor presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Quero perguntar as senhoras e aos 
senhores deputados se querem fazer um minuto 
de silêncio? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pedir 
um minuto de silêncio. Pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deixe eu registrar.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, também gostaria de um minuto de 
silêncio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Primeiro, deputado Torino; segundo, 
deputado Danilo; Capitão Assumção... 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Marcos 
Garcia.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Marcos Garcia... 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Freitas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Hércules... 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Presidente, Madureira. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Madureira... 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Deputado Alexandre Xambinho. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Luciano... 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Deputado Ferraço também pediu. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Ferraço. 
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Mais algum deputado? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Freitas! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Freitas. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Alexandre Xambinho. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Xambinho. 
Eu gostaria de solicitar. O som dos 

deputados que estão de forma virtual está 
muito baixo. Não está, não? 

Deputado Xambinho é o último que eu 
registro então. 

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Quero, primeiramente, desejar uma excelente 
semana a todos nós parlamentares e 
principalmente aos nossos telespectadores, 
povo aqui do estado do Espírito Santo, pedindo 
a Deus que nos dê muita força para este 
momento que nós vivemos, pandêmico, aqui no 
Espírito Santo e também no Brasil. 

Senhor presidente, eu gostaria de pedir 
um minuto de silêncio. Morreu de causas 
naturais, é bom lembrar isso às pessoas, nesse 
fim de semana, o grande cidadão e empresário 
Camilo Cola, aos noventa e sete anos de idade. 
Sem dúvidas, uma grande perda para o Espírito 
Santo e para o Brasil pelo elevado espírito 
empreendedor do senhor Camilo Cola. 

Na sua página no Twitter, senhor 
presidente, o presidente Jair Messias Bolsonaro 
fez a sua homenagem com essas palavras: 
Deixou-nos, no dia de ontem, o veterano da 
Segunda Guerra Camilo Cola. Dentre os seus 
feitos, a participação na tomada de Monte 
Castello. Obrigado por garantir a nossa 
liberdade na luta contra o Nazismo e o 
Fascismo.  

Camilo Cola, se vocês não se lembram, 
fundou a Aviação Itapemirim em 1953. A 
primeira linha foi entre Castelo e Cachoeiro de 
Itapemirim. Nos anos 60, expandiu-se pelo país 

com novas linhas no Norte e no Nordeste. Nas 
décadas de 70 e de 80, implantou o Tribus, 
ônibus com três eixos. Depois o Golden Service e 
o Cinebus, grandes inovações do transporte 
rodoviário nacional.  

Em seguida, implantou a sua própria 
montadora, produzindo até duzentos ônibus por 
ano. Realizado nos negócios, Camilo Cola 
decidiu dar sua contribuição na política. Tentou 
se eleger senador, mas o destino o levou, por 
duas vezes, à Câmara Federal, em 2007 e 
também em 2015. 

Faço este registro, manifestando 
também a minha homenagem pessoal ao 
empresário e grande homem Camilo Cola. Por 
isso eu peço este um minuto de silêncio, 
senhoras e senhores. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Danilo Bahiense. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) – Presidente, eu me somo ao 
deputado Torino Marques, solicitando um 
minuto de silêncio pelo falecimento do 
empresário, grande visionário, senhor Camilo 
Cola.  

Eu gostaria também, presidente, de 
solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento 
de Marcos Augusto Costalonga, vereador pelo 
PL, em Presidente Kennedy, que foi 
violentamente assassinado. Que Deus conforte 
todas as famílias. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Danilo. 
 Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu também 
quero me somar à solicitação do deputado 
Torino Marques, ao deputado Delegado Danilo 
Bahiense, através da citação do nosso 
presidente Jair Bolsonaro, desta grande figura 
que nós perdemos, o ex-combatente Camilo 
Cola, que também tive a grande oportunidade 
de ser seu colega na 53.ª Legislatura, na Câmara 
dos Deputados. 
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 Muito obrigado, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Muito obrigado, deputado Capitão 
Assumção. 

Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia. (Pausa)  

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 

presidente!  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Senhor 

presidente, eu também pedi.  
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 
residente, é o Luiz Durão, viu? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, eu gostaria de pedir um minuto de 
silêncio pela morte de um guerreiro, um grande 
guerreiro, lutou muito pela vida, uma pessoa 
que, tenho certeza, já está ao lado de Deus, o 
senhor Lucas Segantine. O senhor Lucas era uma 
pessoa que tinha muita vontade de viver, foi 
internado várias vezes por problemas cardíacos, 
mas, infelizmente, ele veio a óbito hoje de 
manhã, na parte da manhã. E o senhor Lucas 
Segantine, o filho dele, o Luis Segantine, 
trabalha nesta Casa, é um grande amigo que eu 
tenho. Eu tenho certeza que a família está muito 
triste pela perda, infelizmente. 
 Também, senhor presidente, peço um 
minuto de silêncio para Jacimara Braz Rosa, que 
trabalhou por muitos anos no hospital HGL, de 
Linhares. Infelizmente faleceu aos cinquenta e 
nove anos, vítima da Covid-19. Incrível, senhor 
presidente, no mesmo lugar onde ajudou a 
cuidar de muitas pessoas, de muitas famílias, ela 
contraiu a doença e, infelizmente, veio a óbito. 
 Também em memória do sargento da 
PM, aposentado, o senhor Pedro dos Santos. Era 
conhecido como Pedrão e atuou por muitos 
anos no 12.º Batalhão de Polícia de Linhares. Ele 
tinha sessenta e cinco anos e não resistiu às 
complicações, também vítima da Covid. 
 Fica aqui nossa homenagem e pedimos 
conforto para as famílias, para que possam ter 
força, passar por esse momento tão difícil 
quando a gente perde um ente querido. 

 Devolvo a palavra, senhor presidente. 
Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Marcos. 
 Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, eu quero requerer um 
minuto de silêncio. Sobre Camilo Cola o nosso 
amigo Torino Marques já falou quase tudo.  
Tenho certeza que o Ferraço, o Madureira e 
outros amigos que conviveram com o Camilo 
Cola em Cachoeiro, como eu, foi nosso amigo, 
poderão falar também alguma coisa sobre isso. 
 Mas eu quero requerer um minuto de 
silêncio também pelo falecimento do senhor 
Carlos Henrique Monteiro. Carlos Henrique é pai 
do meu amigo Márcio Monteiro, apresentador 
do programa Imóveis InFoco, na TV Tribuna, 
aqui no Espírito Santo. O nosso amigo Carlos 
Henrique Monteiro foi um empresário de 
sucesso. Infelizmente veio a falecer com câncer, 
uma doença que tem realmente levado muita 
gente a óbito. Mais uma vez registro que o 
senhor Carlos Henrique Monteiro é pai do meu 
querido amigo Márcio Monteiro.  
 Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Hércules. 
 Com a palavra o deputado Marcos 
Madureira. 
  
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, senhores 
deputados, eu queria pedir um minuto de 
silêncio para o senhor Olímpio Viana Moraes. 
Ele foi meu chefe de gabinete no passado, no 
Tribunal de Contas, durante dois anos. E depois 
ele veio aqui para esta Casa, para a Assembleia 
Legislativa. E me deixou de coração partido. Essa 
pessoa era muito querida minha. O pai dele 
também foi conselheiro do Tribunal de Contas, 
o velho Moraes. Moraes também era uma 
pessoa muito querida no Tribunal de Contas.  
  E tem também outro servidor da Casa, 
que faleceu, que foi o Zé Herildo Paixão, que 
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ficava na Comissão de Finanças. Era uma pessoa 
também que tinha convívio junto comigo.  
  E por fim, eu queria falar sobre o senhor 
Camilo Cola. Além de ser, no passado, vizinho da 
minha casa, era uma pessoa que estava sempre 
junto ao meu pai, em Cachoeiro. E, depois, nós 
convivemos muito tempo em Brasília. Eu ia 
muito a Brasília e ficava com o Marcelino Fraga. 
Ele era muito amigo do Marcelino e estava lá 
sempre comendo um robalinho lá na residência 
do Marcelino.  
 E, um dia antes de ele falecer, eu 
encontrei com o Marcelino, numa secretaria, na 
Ceturb, e nós falamos muito sobre o senhor 
Camilo Cola. É uma pessoa que esteve fora do 
tempo dele. Ele ultrapassou a vontade de fazer 
e de propor e de querer. Camilo Cola era uma 
pessoa exponencial. 
 Muito obrigado!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Luciano 
Machado.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – O senhor me 
inscreveu, presidente? Deputada Iriny. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Registrei o nome de V. Ex.ª. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 

presidente, Luiz Durão.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Durão também.  
Deputado Luciano Machado.  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente, Dary, todos os deputados e 
deputadas, todos que nos assistem pela TV 
Assembleia, nossos profissionais, servidores da 
Assembleia Legislativa que fazem esta Casa 
funcionar tão bem, quero aqui, com muito 
respeito e com um sentimento de profundo 
sentido de amor por uma pessoa que nos deixou 
essa semana, (Inaudível) dona Amélia Raposo 
Vieira. Uma mulher religiosa, uma mulher que 
ficou viúva bem cedo ainda, criou muitos filhos, 
era mãe de vários filhos e ela conseguiu, no 

trabalho, no lar, na igreja, na sociedade, na 
melhor idade, ajudar a liderar os movimentos. 
Foi uma profissional de saúde exemplar, 
admirável, que recebeu todas as homenagens 
que um ótimo profissional tem vontade de 
receber, e talvez merecesse muito mais do que 
recebeu.  

Dona Amélia Raposo Vieira nos deixou e 
deixou a cidade com um sentimento de que 
entregou, para a vida eterna, uma pessoa que é 
um exemplo para todos nós.  

Então, os nossos sentimentos, pedindo 
conforto à família e aos amigos.  

Um abraço. Obrigado. Essa é a 
homenagem da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Luciano Machado!  
Com a palavra o deputado Theodorico 

Ferraço. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, já ouvi a manifestação do Torino, do 
Danilo, do Hércules, do Madureira e quero 
manifestar minha opinião sobre o falecimento 
do doutor Camilo Cola, em nome do povo de 
Cachoeiro de Itapemirim.  

Conheci Camilo e convivemos durante 
muito tempo. Adversários, correligionários, mas 
com um sentimento só: o melhor para 
Cachoeiro, o melhor para o Espírito Santo, o 
melhor para o Brasil.  

Camilo Cola é um dos últimos heróis da 
Segunda Guerra Mundial. Quando estive em 
Monte Castelo, tive a oportunidade de relatar a 
ele como estava Monte Castelo, e ele, com 
lágrimas nos olhos, lembrava-se do seu tempo, 
de quase ter morrido em defesa da liberdade.  

Ao senhor Camilo Cola, neste momento, 
nossas homenagens, pedindo um minuto de 
silêncio. Já estamos providenciando um projeto, 
criando a Comenda Camilo Cola, para que todos 
aqueles que trabalham pelo Espírito Santo 
tenham o prazer de receber essa comenda.  

Deixo aqui o meu abraço, o meu 
sentimento a um deputado federal que foi um 
orgulho para o Brasil, um dos melhores 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 197 

deputados federais. Um homem que cuidava 
dos hospitais. Suas verbas eram destinadas, em 
sua maioria, para os hospitais. Camilo Cola, em 
Cachoeiro, era um homem lembrado em todas 
as ações de qualquer programa social ou 
esportivo.  

Camilo Cola deixou um legado fantástico. 
É uma pena, nos seus 97 anos, ele está deixando 
muita saudade, e o povo de Cachoeiro, o povo 
de Castelo e de Venda Nova, com um luto muito 
especial pelo que ele representou para as 
nossas comunidades.  

Deixo aqui o meu abraço ao Alberto 
Moreira, que cuidou do seu Camilo por trinta e 
tantos anos. E foi o último suspiro dado nos seus 
braços. Ao Alberto, a nossa gratidão por ter 
cuidado do senhor Camilo Cola. Aos seus filhos, 
aos seus parentes, os nossos sentimentos, à sua 
esposa, segunda esposa, dona Maria Luzia, 
enfim. Nós estamos todos de luto pelo 
falecimento do senhor Camilo Cola. Que Deus 
escancare as portas do céu para receber esse 
grande herói, esse grande guerreiro. 

Gostaria também de registrar, senhor 
presidente, que faleceu em Cachoeiro 
praticamente o fundador da Defensoria Pública, 
o doutor Ary Rabello. Há poucos dias, perdeu o 
seu filho, com quarenta e três anos, advogado 
de família e professor; e hoje, semana passada, 
também perdemos o Ary Rabello. 

Os nossos maiores sentimentos pela 
perda irreparável dos advogados das famílias, e 
nós, que éramos seu amigo. À família do Ary 
Rabello, meu abraço, e um minuto de silêncio 
para ele. É tudo o que desejamos neste 
momento de homenagem, juntamente com o 
pedido endereçado ao senhor Camilo Cola. 

Muito obrigado, senhor presidente e 
senhores deputados! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Muito obrigado, deputado Ferraço! 
Com a palavra o deputado Eustáquio de 

Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Muito bem, 

deputado, nosso presidente deputado Dary 
Pagung, o senhor ainda vai aprender o nome 
completo, José Eustáquio de Freitas. 

Eu me somo com os colegas que estão 
pedindo homenagem, um minuto de silêncio, a 
esse empresário que deixa um legado de 
ensinamento para todos nós, um legado de 
empreendedorismo, um legado de vida, um 
legado de ser humano de excelência, de 
humildade no trato. 

E eu quero contar uma pequena história, 
acho que acalenta os nossos corações, o quanto 
que o empresário Camilo Cola era um homem 
empreendedor e, ao mesmo tempo, atento às 
causas da sociedade. 

Município de São Mateus, 1968. O então 
prefeito Wilson Gomes, um prefeito também 
muito empreendedor, decide que precisava 
fazer uma rodoviária no centro de São Mateus. 
E a gente tinha vindo da descoberta do 
petróleo. Para quem não sabe, a primeira gota 
de petróleo em terras capixabas foi produzida 
em São Mateus. E aí, advém com isso um 
grande movimento no município de São 
Mateus.  

E o prefeito Wilson Gomes, sem recurso 
para construir a rodoviária, chama o então 
empresário Camilo Cola e faz uma parceria 
público-privada, que eu acredito que seja a 
primeira PPP do âmbito do Espírito Santo. E 
entrega a área no centro para o senhor Camilo 
Cola e ali o senhor Camilo Cola faz a rodoviária e 
a Praça Mesquita Neto. 

Então a rodoviária de São Mateus, a 
Praça Mesquita Neto em São Mateus, foram 
construídas pelo empresário Camilo Cola. Em 
troca disso, a rodoviária ia ser explorada pela 
empresa do senhor Camilo 
indeterminadamente. Isso está no livro Histórias 
de São Mateus, do Eliezer Nardoto, nosso 
historiador.  

Mas tem outra história importante em In 

Nomini Domini, e conta lá que dom José Dalvi, 
o padre José Dalvi, nas estradas de Pinheiros, 
de Montanha, que eram estradas sendo 
abertas muito estreitas, encontra com Camilo 
Cola o padre José Dalvi. Eles fazem uma 
amizade, o padre José Dalvi só falava italiano, 
misturado com português, o Camilo Cola 
falava italiano, e os dois fizeram uma grande 
amizade. Por isso, o dom José Dalvi depois foi 
um grande amigo do Camilo e o Camilo ajudou 
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muito o trabalho de dom José Dalvi na diocese 
de São Mateus. 

Então, a história do Camilo Cola se 
confunde com todas as regiões do estado do 
Espírito Santo, e fica aqui o nosso voto de pesar, 
a nossa saudação, a nossa homenagem a toda a 
família, de forma especial aos filhos. E também 
quero citar esse rapaz Alberto, que foi um filho 
para o senhor Camilo, principalmente nos 
últimos momentos dele. 

Quero também, senhor presidente, pedir 
um minuto de silêncio pela passagem do Celso 
de Jesus Pereira. Celso de Jesus Pereira era um 
mateense amigo meu, Celsinho do Buffet, que 
foi vítima de um infarto no final de semana, em 
São Mateus. Cinquenta e nove anos, deixa 
esposa, duas filhas. O nosso lamento pela perda 
do amigo Celso de Jesus Pereira. 

Devolvo a palavra, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Freitas! 

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Obrigado, presidente Dary Pagung! 

É com muita tristeza que peço um 
minuto de silêncio para o vereador do PL, 
Marquinhos da Cooperativa, o Marquinhos 
Costalonga, que foi brutalmente assassinado na 
última quinta-feira, na região de Alegria, em 
Presidente Kennedy.  
 Peço às autoridades do nosso estado, 
policiais, judiciárias, que analisem esse caso com 
rapidez, para que a gente possa, o mais rápido 
possível, solucionar esse crime e mostrar para 
os moradores de Presidente Kennedy quem 
cometeu esse brutal assassinato.  
 Marquinhos foi eleito, na última eleição, 
vereador do PL, na cidade de Presidente 
Kennedy.  
 Quero também pedir um minuto de 
silêncio para a minha amiga Geni dos Santos 
Reis, moradora do bairro Barcelona, 
comerciante antiga e proprietária do Bar da 
Geni, um famoso bar do nosso bairro, e faleceu, 
na última sexta-feira, vítima de Covid.  
 Quero me juntar aos colegas deputados 
e manifestar a minha tristeza também pelo 

falecimento do senhor Camilo Cola, empresário 
que tem uma história de luta pelo estado do 
Espírito Santo e que deixa um legado para o 
nosso estado, um legado de luta na área social, 
na área empresarial e, principalmente, um 
homem de caráter, um homem que deixa uma 
história no empreendedorismo capixaba.  
 Estamos em fase de construção e 
elaboração para trazer ao Plenário da 
Assembleia um projeto de resolução para 
construir a Casa do Empreendedor Capixaba na 
Assembleia Legislativa.  

Quero muito dialogar com o presidente 
desta Casa, deputado Erick Musso, para que a 
gente possa homenagear, na Casa do 
Empreendedor Capixaba na Assembleia 
Legislativa, o saudoso Camilo Cola, que deixa 
para o estado do Espírito Santo um legado de 
empreendedor, mas, também, um legado de 
homem justo e com olhar social muito grande 
para o estado do Espírito Santo.  

Muito obrigado, presidente! Devolvo a 
palavra para V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Xambinho.  

Com a palavra o deputado Luiz Durão.  
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente 
Dary Pagung, deputadas, deputados, servidores 
desta Casa, imprensa, público que nos assiste, 
boa tarde a todos!  

Quero pedir um minuto de silêncio pela 
amiga Edides Giuberti, que faleceu na última 
sexta-feira. Muito querida na cidade, Edides era 
irmã do vice-prefeito de Rio Bananal, Eristeu 
Giuberti. Em nome dele, deixo aqui os meus 
sentimentos à família e amigos.  

Também presto minha solidariedade aos 
amigos e aos familiares do ex-deputado federal 
e empresário Camilo Cola, que levou o nome do 
Espírito Santo aos quatro cantos do Brasil com a 
Viação Itapemirim. Visionário, Camilo era aquele 
autêntico empreendedor, com ideias a frente do 
seu tempo e coragem para transformar os 
sonhos em realidade.  

Outra pessoa querida que faleceu e vai 
deixar saudades foi o sargento Pedro dos 
Santos. Que Deus conforte os parentes e os 
amigos.  
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Também perdemos o amigo de longa 
data, Olímpio Viana Moraes, servidor efetivo da 
Assembleia. Moraes trabalhou comigo na Vice-
Presidência desta Casa. Era muito querido por 
todos os servidores da Casa e, especialmente, 
do meu gabinete. Vai deixar muita saudade em 
todos nós.  

Meu muito obrigado, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) –  Obrigado, Luiz Durão.  

Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
Em seguida, Rafael Favatto, e termina.  
  

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Boa tarde, 
senhor presidente, meus colegas, funcionários 
da Casa, imprensa, imprensa da Casa e todos e 
todas que nos acompanham de casa.  

Quero, em primeiro lugar, pedir um 
minuto de silêncio por uma pessoa para nós 
muito importante, a Eliana Abreu. Ela foi chefe 
de gabinete do ex-prefeito de Iconha Edelson 
Salvador. Foi militante de direitos humanos na 
base da Igreja Católica, não só aqui em Vitória, 
mas também em Iconha, e compõe esse 
dramático quadro de mais de quatrocentas e 
sessenta mortes no Brasil pelo Covid, um 
absurdo inexplicável e inaceitável. 

Quero também pedir um minuto de 
silêncio pelo seu Camilo, com quem tive a 
oportunidade de conviver por dois mandatos na 
Câmara Federal. Foi um deputado atuante, 
pessoa fácil de a gente conviver e, muito bem 
lembrado aqui pelo Theodorico, a figura do 
Alberto sempre ao lado do seu Camilo. Então 
quero aqui deixar minhas condolências à 
família. 

Por fim, quero, senhor presidente, 
senhoras e senhores deputados, registrar que 
mundo do samba brasileiro está de luto pela 
morte do grande compositor Nelson Sargento, 
que fez a alegria e embalou momentos de muita 
emoção com seus sambas inesquecíveis 
cantados pelo Brasil afora, mesmo que as 
pessoas não soubessem quem era o autor. 

Nosso querido Nelson Sargento, que vá 
em paz e vá na luz. 

Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputada Iriny Lopes. 

Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, presidente Dary.   

Gostaria de também solicitar um minuto 
de silêncio para meu amigo, que no dia que 
fiquei sabendo fiquei muito triste, o vereador de 
Presidente Kennedy, falecido, Marcos da 
Cooperativa. Esteve aqui em meu gabinete uma 
semana antes, solicitando melhorias para o 
município de Presidente Kennedy. Uma pessoa 
simples. Veio ele e a esposa e conversaram uma 
tarde conosco sobre o município, as demandas 
do município, as peculiaridades do município de 
Presidente Kennedy. E, uma semana depois, fui 
surpreendido com essa triste notícia.  

Uma pessoa... Mesmo se fosse um 
crime... Porque a característica inicial, uma 
pessoa ser alvejado por dez projéteis, deputado 
Dary, é impossível ser um crime, um assalto, 
deputado Hércules. Liguei para o Arruda no 
mesmo dia e hora que fiquei sabendo e solicitei 
celeridade nas investigações. 

Não cabe mais, no Estado do Espírito 
Santo, deputado Dary, esse tipo de crime. Na 
realidade, não cabe nenhum. Mas crime de 
mando, crime onde uma pessoa paga para tirar 
a vida de outro ser humano não podemos mais 
admitir no nosso estado. Já foi! Faz parte de um 
passado distante e que não deve voltar ao nosso 
estado. 

E tenho confiança no Arruda, tenho 
confiança no Coronel Ramalho, tenho confiança 
na nossa Polícia Militar, e eles vão fazer de tudo 
para elucidar esse crime em nosso Estado. E eu 
tenho essa certeza!  

Gostaria de solicitar aos demais colegas 
também um minuto de silêncio pelo 
passamento do ex-deputado federal e 
empresário Camilo Cola, que nos deixou 
recentemente. Este é o nosso pedido, deputado 
Dary. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Rafael Favatto. 

Eu também gostaria de pedir um minuto 
de silêncio pelo falecimento do senhor José 
Paulino, do município de Brejetuba, ocorrido no 
último final de semana. Envio o meu abraço a 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



200 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 

toda a sua família, na pessoa do seu filho 
Maxwell. 

Então gostaria de fazer um minuto de 
silêncio a pedido dos deputados e deputadas: 
Torino Marques, Danilo Bahiense, Capitão 
Assumção, Marcos Garcia, Hércules Silveira, 
Marcos Madureira, Luciano Machado, 
Theodorico Ferraço, deputado Freitas, deputado 
Xambinho, deputado Luiz Durão, deputada Iriny, 
deputado Rafael Favatto. 

Um minuto de silêncio.  
E gostaria também de comunicar ao 

Plenário que nós vamos estender o Expediente 
por mais dois minutos. 

Um minuto de silêncio. 
 
 (A Casa presta a homenagem) 

 
Antes de começar o Expediente, como 

hoje é o Dia Mundial Contra o Tabagismo, eu 
vou passar a palavra para o Doutor Hércules, 
como ele faz todos os anos.  

Passo a palavra para V. Ex.ª. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, obrigado. Eu agradeço a todos, 
especialmente a V. Ex.ª, por ceder esse espaço 
para que nós possamos mostrar os malefícios do 
tabagismo, todo ano faço essa campanha. 31 de 
maio é dia mundial da luta, do combate contra o 
tabagismo, que tem matado muita gente. A 
gente ouve falar sempre da Covid, que está 
matando, mas na verdade, o tabagismo mata 
mais devido ao câncer. 

De acordo com resolução de 1987 criada 
pela Organização Mundial da Saúde, o dia 31 de 
maio tem como objetivo fazer refletir sobre os 
perigos do uso do tabaco, ou seja, do cigarro. E 
aqui nós temos uma lei da minha autoria, Lei n.º 
10.074/2013, que cria o Dia Estadual de 
Combate ao Fumo. Eu venho fazendo essa 
campanha desde 2013.  

Essa boneca, a Altina, é a fusão de 
alcatrão e nicotina, e a gente vai demonstrar 
como faz mal o cigarro também. Ela é filha de 
alcatrão com nicotina, a boneca foi batizada 
assim, por essa luta de combate ao tabagismo. 

Quero agradecer ao prefeito Pazolini, foi 
colega nosso aqui; à secretária municipal de 

Saúde Thais Campolina Cohen Azoury; à diretora 
da Unidade de Saúde da Praia do Suá e 
responsável pelo Programa de Combate ao 
Tabagismo, Ludmila, pelo apoio a essa 
demonstração, nos cedendo a boneca Altina. 

Agradecer também ao comandante do 
Corpo de Bombeiros, que nos cedeu também o 
amigo aqui presente com o extintor de incêndio, 
o cabo Jean Luca, que está aqui, naturalmente, 
para dar assistência e apoio a este evento, 
porque nós vamos, neste momento, acender o 
cigarro. (Pausa) 

A Altina está rebelde agora, não está 
querendo fumar, só para fazer desaforo para 
nós, mas, na verdade, eu queria mostrar aqui 
como é que fica um algodão, depois de um 
cigarro só. E é até bom que ela não fume o 
cigarro todo, porque só acender o fósforo aqui 
já deu um odor totalmente diferente, e a gente 
mostra. Só esse pouquinho de cigarro que foi 
acesso neste momento demonstrou o que esse 
cigarro traz de malefício. Se ele não der nenhum 
prejuízo para a saúde, ele dá prejuízo até para o 
bolso, porque é muito caro o cigarro. Você 
deveria comprar pão, comprar alimentos, e vai 
comprar cigarro. Não tem sentido! 

Então essa luta, dia 31 de maio, essa 
luta, eu faço todo ano essa demonstração. 

Quero, mais uma vez, agradecer ao 
presidente Dary por essa abertura. 

Muito obrigado, um bom trabalho, e 
mais uma vez, cabo Jean Luca, muito obrigado 
pela sua presença aqui. E agradeça também ao 
comandante, em nosso nome.  

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Doutor Hércules.  

E V. Ex.ª também está indo para o 
velório do Carlos Henrique Monteiro. Leve o 
abraço dos trinta deputados, e V. Ex.ª nos 
representa no velório do Carlos Henrique 
Monteiro. 

Passemos ao Expediente para simples 
despacho. 
 

1. Ofício n.º 048/2021, do deputado 
Carlos Von, solicitando a indicação do seu 
nome para ocupar a vaga de membro efetivo 
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na Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, que se 
encontra vago. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108156&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/108156-
202105260952063675-assinado.pdf#P108156 

 

À Secretaria. 
Solicito ao deputado Rafael Favatto para 

continuar nos ajudando com o número 2. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

2. Mensagem n.º 016/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 696/2019, de autoria 
do deputado Torino Marques que declara o 
Forró de Itaúnas patrimônio artístico e cultural 
imaterial 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=79475&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/79475-155652187126082019-
assinado.pdf#P79475 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ciente. À Comissão de Justiça. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
3. Mensagem n.º 025/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 007/2021, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108231&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108231-
202105261534011635-assinado.pdf#P108231 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ciente. Ao deputado Sergio Majeski, por 
cópia eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

4. Mensagem n.º 026/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 008/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108232&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108232-
202105261541062894-assinado.pdf#P108232 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ciente. Ao deputado Capitão Assumção, 
por cópia eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
5. Mensagem n.º 027/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 009/2021, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108233&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108233-
202105261547003370-assinado.pdf#P108233 
  

6. Mensagem n.º 028/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 010/2021, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108235&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108235-
202105261555122600-assinado.pdf#P108235 
  

7. Mensagem n.º 029/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 013/2021, 
do deputado Sergio Majeski. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108252&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108252-
202105261728388663-assinado.pdf#P108252 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Ciente. Ao deputado Sergio Majeski, por 
cópia eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
8. Mensagem n.º 030/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 014/2021, 
do deputado Bruno Lamas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108255&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108255-
202105261732289137-assinado.pdf#P108255 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ciente. Ao deputado Bruno Lamas, por 
cópia eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
9. Mensagem n.º 031/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 015/2021, 
do deputado Doutor Hércules. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108257&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108257-
202105261736065392-assinado.pdf#P108257 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Ciente. Ao deputado Doutor Hércules, 
por cópia. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

10. Mensagem n.º 032/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 016/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108260&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108260-
202105261741029931-assinado.pdf#P108260 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Ciente. Ao deputado Capitão Assumção, 
por cópia eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
11. Mensagem n.º 033/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 017/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108263&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108263-
202105261745419313-assinado.pdf#P108263 
  

12. Mensagem n.º 034/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 018/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108266&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108266-
202105261752384789-assinado.pdf#P108266 
  

13. Mensagem n.º 035/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 019/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108269&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108269-
202105261757504171-assinado.pdf#P108269 
  

14. Mensagem n.º 036/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 020/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108272&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108272-
202105261801437301-assinado.pdf#P108272 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Ciente. Ao Capitão Assumção, por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
15. Mensagem n.º 037/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 021/2021, 
do deputado Bruno Lamas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108273&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108273-
202105261805016837-assinado.pdf#P108273 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ao deputado Bruno Lamas, por cópia 
eletrônica. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
16. Mensagem n.º 038/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 022/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108274&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/108274-
202105261810525752-assinado.pdf#P108274 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ciente. Ao deputado Capitão Assumção, 
por cópia. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
17. Projeto de Lei n.º 218/2021, do 

deputado Fabrício Gandini, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.975, de 14 de 
janeiro de 2019, denominando José Luiz Gobbi 
a Praça situada entre as Av. Nair Azevedo Silva, 
Av. Duarte Lemos, Viaduto Gilson Félix e a Rua 
Aterro da Condusa, no complexo viário do 
Portal do Príncipe, no município de Vitória/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=108131&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108131-
202105251824325085-assinado.pdf#P108131 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
18. Projeto de Lei n.º 219/2021, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que estabelece 
prioridade de vacinação contra COVID-19 para 
gestantes, puérperas e lactantes no âmbito 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=108162&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108162-
202105261002463220-assinado.pdf#P108162 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 017/2021. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
19. Projeto de Lei n.º 220/2021, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que acrescenta a 
contagem do nível sérico da Vitamina B12, ao 
exame de hemograma realizado 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=108160&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108160-
202105261000181811-assinado.pdf#P108160 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
20. Projeto de Lei n.º 221/2021, do 

deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando Ponte AÉZIOS DE ASSIS 
VARGAS, no quilômetro 109, da BR 482, em 
Guaçuí/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=108167&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108167-
202105261012269484-assinado.pdf#P108167 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
21. Projeto de Lei n.º 222/2021, do 

deputado Capitão Assumção, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, declarando utilidade 
pública a Academia Cariaciquense de Letras 
(ACL), localizada no município de Cariacica/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=108234&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108234-
202105261551546659-assinado.pdf#P108234 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  

 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
22. Projeto de Lei n.º 223/2021, do 

deputado Luciano Machado, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública a Instituição Mizael América, doravante 
denominada IMA. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108341&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108341-
202105280945296511-assinado.pdf#P108341 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
23. Projeto de Lei n.º 224/2021, do 

deputado Bruno Lamas, para priorizar a 
vacinação contra o COVID-19 para profissionais 
da educação de cursos livres. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108384&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108384-
202105281711068047-assinado.pdf#P108384 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 17/2021. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
24. Projeto de Lei n.º 225/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, que cria no 
Estado do Espírito Santo a Rota do Pico da 
Bandeira. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108395&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108395-
202105301524454120-assinado.pdf#P108395 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Turismo, de Cultura e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
25. Pareceres n.os 42/2020, da Comissão 

de Justiça, pela constitucionalidade, publicado 
no DPL em 30/06/2020; 04/2020, da Comissão 
de Cultura e 25/2021, da Comissão de Finanças, 
ambos pela rejeição, publicados no DPL dos 
dias 15/12/2020 e 19/05/2021, do Projeto de 
Lei n.º 140/2019, do ex-deputado Euclério 
Sampaio, que estabelece normas e critérios 
básicos para a infraestrutura sanitária, bem 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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como instalação de lavatório nos banheiros 
químicos dos eventos organizados nos espaços 
públicos ou privados no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL1402019/748110-
152515045613072020.pdf 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=102768&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/102768-
135015374416122020-
assinado(15274)(15273).pdf#P102768 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107796-
202105191413317432(16747)(16745)(16748)(1
6749)-
assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Incluam-se na Ordem do Dia. 
 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:    
 

26. Pareceres n.os 96/2020, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
publicada no DPL em 17/07/2020; 03/2020, da 
Comissão de Cultura e 23/2021, da Comissão 
de Finanças, ambos pela aprovação, publicados 
no DPL dos dias 15/12/2020 e 19/05/2021, do 
Projeto de Lei n.º 652/2019, do deputado 
Adilson Espindula, que declara o 
Bauernmalerei Patrimônio Cultural Imaterial 
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=96343&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/96343-
175713827204082020(14017)(14016)(14018)(1
4019)-assinado.pdf#P96343 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=102766&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/102766-
133241434416122020-
assinado(15272)(15271).pdf#P102766 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107771&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107771-
202105191256226232(16657)(16653)(16654)(1
6655)-
assinado(16652)(16656)(16658).pdf#P107771 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Incluam-se na Ordem do Dia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

27. Pareceres n.os 109/2020, da 
Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade/legalidade, publicado no 
DPL em 17/06/2020; 12/2020, da Comissão de 
Saúde e 17/2021, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, publicados no DPL dos 
dias 05/01/2021 e 19/05/2021, do Projeto de 
Lei n.º 558/2019, do deputado Carlos Von, que 
obriga os estabelecimentos públicos e privados 
localizados no Estado a inserirem nas placas de 
Atendimento Prioritário o Símbolo Mundial de 
Conscientização do Transtorno do Espectro 
Autista, e dá outras providências. (Em anexo, 
por se tratarem de matérias correlatas, 
Projetos de Leis n.os 627/2019 e 628/2019, dos 
deputados Luciano Machado e Adilson 
Espindula). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=96360&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/96360-
190547148904082020(14068)(14066)(14067)(1
4069)-assinado.pdf#P96360 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102768&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102768-135015374416122020-assinado(15274)(15273).pdf#P102768
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102768&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102768-135015374416122020-assinado(15274)(15273).pdf#P102768
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107796-202105191413317432(16747)(16745)(16748)(16749)-assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107796-202105191413317432(16747)(16745)(16748)(16749)-assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107796-202105191413317432(16747)(16745)(16748)(16749)-assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107796-202105191413317432(16747)(16745)(16748)(16749)-assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107796-202105191413317432(16747)(16745)(16748)(16749)-assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107796&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107796-202105191413317432(16747)(16745)(16748)(16749)-assinado(16743)(16746)(16744).pdf#P107796
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96343&arquivo=Arquivo/Documents/PC/96343-175713827204082020(14017)(14016)(14018)(14019)-assinado.pdf#P96343
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96343&arquivo=Arquivo/Documents/PC/96343-175713827204082020(14017)(14016)(14018)(14019)-assinado.pdf#P96343
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96343&arquivo=Arquivo/Documents/PC/96343-175713827204082020(14017)(14016)(14018)(14019)-assinado.pdf#P96343
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102766&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102766-133241434416122020-assinado(15272)(15271).pdf#P102766
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102766&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102766-133241434416122020-assinado(15272)(15271).pdf#P102766
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102766&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102766-133241434416122020-assinado(15272)(15271).pdf#P102766
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102766&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102766-133241434416122020-assinado(15272)(15271).pdf#P102766
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=102766&arquivo=Arquivo/Documents/PC/102766-133241434416122020-assinado(15272)(15271).pdf#P102766
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107771&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107771-202105191256226232(16657)(16653)(16654)(16655)-assinado(16652)(16656)(16658).pdf#P107771
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107771&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107771-202105191256226232(16657)(16653)(16654)(16655)-assinado(16652)(16656)(16658).pdf#P107771
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107771&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107771-202105191256226232(16657)(16653)(16654)(16655)-assinado(16652)(16656)(16658).pdf#P107771
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107771&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107771-202105191256226232(16657)(16653)(16654)(16655)-assinado(16652)(16656)(16658).pdf#P107771
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96360&arquivo=Arquivo/Documents/PC/96360-190547148904082020(14068)(14066)(14067)(14069)-assinado.pdf#P96360
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=96360&arquivo=Arquivo/Documents/PC/96360-190547148904082020(14068)(14066)(14067)(14069)-assinado.pdf#P96360
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103176&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/103176-
114735789022122020-
assinado(15295).pdf#P103176 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107787&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107787-
202105191336509412(16712)(16709)(16710)(1
6711)-
assinado(16708)(16713)(16714).pdf#P107787 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Incluam-se na Ordem do Dia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

28. Pareceres n.os 145/2020 da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade 
com emenda, publicado no DPL em 
04/08/2020; 11/2020, da Comissão de Saúde e 
21/2021, da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação acolhendo a emenda da Comissão 
de Justiça, publicados no DPL dos dias 
05/01/2021 e 19/05/2021, 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. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97125&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/97125-
182452294617082020(14222)(14224)-
assinado(14225)(14223).pdf#P97125 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=103175&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/103175-
114609491922122020-
assinado(15294).pdf#P103175 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107791&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107791-
202105191350539118(16728)(16723)(16725)(1
6727)-
assinado(16722)(16726)(16724).pdf#P107791 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Incluam-se na Ordem do Dia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

29. Pareceres n.os 161/2020, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL do dia 17/08/2020; 08/2020, 
da Comissão de Segurança, publicado no DPL 
do dia 14/12/2020 e 19/2021, da Comissão de 
Finanças, publicado no DPL do dia 19/05/2021, 
ambos pela aprovação, 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. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97332&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/97332-183438611926082020-
assinado(14310)(14309)(14308)(14311)(14312).
pdf#P97332 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL9822019/765963-
101212669618122020.pdf 
 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107814&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107814-
202105191645003258(16764)(16765)(16767)-
assinado(16763)(16766)(16762).pdf#P107814 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Incluam-se na Ordem do Dia. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107787&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107787-202105191336509412(16712)(16709)(16710)(16711)-assinado(16708)(16713)(16714).pdf#P107787
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107787&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107787-202105191336509412(16712)(16709)(16710)(16711)-assinado(16708)(16713)(16714).pdf#P107787
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97125&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97125-182452294617082020(14222)(14224)-assinado(14225)(14223).pdf#P97125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97125&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97125-182452294617082020(14222)(14224)-assinado(14225)(14223).pdf#P97125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97125&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97125-182452294617082020(14222)(14224)-assinado(14225)(14223).pdf#P97125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97125&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97125-182452294617082020(14222)(14224)-assinado(14225)(14223).pdf#P97125
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103175&arquivo=Arquivo/Documents/PC/103175-114609491922122020-assinado(15294).pdf#P103175
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103175&arquivo=Arquivo/Documents/PC/103175-114609491922122020-assinado(15294).pdf#P103175
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103175&arquivo=Arquivo/Documents/PC/103175-114609491922122020-assinado(15294).pdf#P103175
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=103175&arquivo=Arquivo/Documents/PC/103175-114609491922122020-assinado(15294).pdf#P103175
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107791&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107791-202105191350539118(16728)(16723)(16725)(16727)-assinado(16722)(16726)(16724).pdf#P107791
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97332&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97332-183438611926082020-assinado(14310)(14309)(14308)(14311)(14312).pdf#P97332
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL9822019/765963-101212669618122020.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL9822019/765963-101212669618122020.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL9822019/765963-101212669618122020.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107814-202105191645003258(16764)(16765)(16767)-assinado(16763)(16766)(16762).pdf#P107814
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107814-202105191645003258(16764)(16765)(16767)-assinado(16763)(16766)(16762).pdf#P107814
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107814-202105191645003258(16764)(16765)(16767)-assinado(16763)(16766)(16762).pdf#P107814
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107814-202105191645003258(16764)(16765)(16767)-assinado(16763)(16766)(16762).pdf#P107814
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107814-202105191645003258(16764)(16765)(16767)-assinado(16763)(16766)(16762).pdf#P107814
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

30. Pareceres n.os 232/2020, da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, 
publicado no DPL em 09/09/2020; 10/2020, da 
Comissão de Segurança, pela rejeição, 
publicado no DPL em 14/12/2020 e 20/2021, 
da Comissão de Finanças, pela aprovação, 
publicado no DPL em 19/05/2021, do Projeto 
de Lei n.º 745/2019, do deputado Vandinho 
Leite, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, 
casa noturna e similar a anexar aviso em local 
visível sobre os crimes praticados contra 
crianças e adolescentes e suas penas, e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquiv
o/Documents/PC/97814-
150514569116092020(14689)-
assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P97
81 4 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL7452019/779168-
100121105618122020.pdf 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107792-
202105191356441001(16734)(16731)(16732)(1
6735)-
assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792 

. 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Incluam-se na Ordem do Dia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

31. Parecer n.º 74/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 6.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicado no DPL em 08/04/2021, pela 

inconstitucionalidade, do Projeto de Resolução 
n.º 09/2018, do deputado Sergio Majeski, que 
estabelece a obrigatoriedade de emissão de 
parecer opinativo pelas comissões 
permanentes, em sua área de atuação, quanto 
aos resultados das Políticas Públicas do 
Governo do Estado no exercício. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107677-
202105171730492039-
assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).
pdf#P107677 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

32. Parecer n.º 118/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 9.ª Reunião 
Ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica 
publicada no DPL em 24/04/2021, pela 
constitucionalidade e aprovação na forma do 
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 82/2021, do deputado Gandini, que 
acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 10.975, 
de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Rodovia das Paneleiras o trecho estadualizado 
da BR-101/ES entre o bairro Jabour/Goiabeiras 
e o viaduto do contorno de Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107587&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107587-
202105141722504575(16559)-
assinado(16561)(16558)(16560).pdf#P107587 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

33. Parecer n.º 153/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 11.ª 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97814-150514569116092020(14689)-assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P9781 4
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97814-150514569116092020(14689)-assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P9781 4
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97814-150514569116092020(14689)-assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P9781 4
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97814-150514569116092020(14689)-assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P9781 4
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97814-150514569116092020(14689)-assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P9781 4
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=97814&arquivo=Arquivo/Documents/PC/97814-150514569116092020(14689)-assinado(14693)(14690)(14691)(14692).pdf#P9781 4
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL7452019/779168-100121105618122020.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL7452019/779168-100121105618122020.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL7452019/779168-100121105618122020.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107792-202105191356441001(16734)(16731)(16732)(16735)-assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107792-202105191356441001(16734)(16731)(16732)(16735)-assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107792-202105191356441001(16734)(16731)(16732)(16735)-assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107792-202105191356441001(16734)(16731)(16732)(16735)-assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107792-202105191356441001(16734)(16731)(16732)(16735)-assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107792&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107792-202105191356441001(16734)(16731)(16732)(16735)-assinado(16729)(16733)(16730).pdf#P107792
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107677-202105171730492039-assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).pdf#P107677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107677-202105171730492039-assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).pdf#P107677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107677-202105171730492039-assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).pdf#P107677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107677-202105171730492039-assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).pdf#P107677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107677-202105171730492039-assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).pdf#P107677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107677&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107677-202105171730492039-assinado(16632)(16633)(16634)(16631)(16630).pdf#P107677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107587&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107587-202105141722504575(16559)-assinado(16561)(16558)(16560).pdf#P107587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107587&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107587-202105141722504575(16559)-assinado(16561)(16558)(16560).pdf#P107587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107587&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107587-202105141722504575(16559)-assinado(16561)(16558)(16560).pdf#P107587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107587&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107587-202105141722504575(16559)-assinado(16561)(16558)(16560).pdf#P107587
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107587&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107587-202105141722504575(16559)-assinado(16561)(16558)(16560).pdf#P107587
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Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica publicada no DPL em 11/05/2021, 
pela constitucionalidade e aprovação, com 
adoção de emenda substitutiva, na forma do 
art. 276 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 e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107590&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107590-
202105141751081332(16564)-
assinado(16562)(16563)(16565).pdf#P107590 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

34. Parecer n.º 154/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 11.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica publicada no DPL em 11/05/2021, 
pela constitucionalidade e aprovação, com 
adoção de emenda substitutiva, na forma do 
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 531/2020, do deputado Pr. Marcos 
Mansur, que acrescenta item ao Anexo I da Lei 
n.º 10.973, de 14 de janeiro de 2019, para 
incluir no calendário oficial de eventos do 
Estado o “Celebrai Festival” realizado no 
município de Marataízes/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=107591&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107591-
202105141753498679(16568)-
assinado(16566)(16567)(16569).pdf#P107591 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do prazo recursal.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

35. Parecer n.º 156/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 11.ª 

Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 11/05/2021, 
pela constitucionalidade e aprovação, com 
adoção de emenda substitutiva, na forma do 
art. 276 do Regimento Interno, do Projeto de 
Lei n.º 245/2019, do deputado Coronel 
Alexandre Quintino, que declara de Utilidade 
Pública a Fundação de Apoio Cassiano Antônio 
de Moraes - FUCAM de Vitória/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=107592&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107592-
202105141759027124(16572)-
assinado(16570)(16571)(16573).pdf#P107592 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Inclua-se na Ordem do Dia, para 
cumprimento do  prazo recursal.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
36. Parecer n.º 160/2021, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 11.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 11/05/2021, 
pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei 
n.º 897/2019, do deputado Capitão Assumção, 
que proíbe o aumento nos preços dos produtos 
para a realização de filetagem, trituração e 
limpeza de carne e outros, em açougues e 
estabelecimentos congêneres. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107668-
202105171709140760-
assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P10
7668 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Inclua-se na Ordem do Dia.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
37. Parecer n.º 162/2021, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 11.ª 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107590&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107590-202105141751081332(16564)-assinado(16562)(16563)(16565).pdf#P107590
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107590&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107590-202105141751081332(16564)-assinado(16562)(16563)(16565).pdf#P107590
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107590&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107590-202105141751081332(16564)-assinado(16562)(16563)(16565).pdf#P107590
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107590&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107590-202105141751081332(16564)-assinado(16562)(16563)(16565).pdf#P107590
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107590&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107590-202105141751081332(16564)-assinado(16562)(16563)(16565).pdf#P107590
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107591&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107591-202105141753498679(16568)-assinado(16566)(16567)(16569).pdf#P107591
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107591&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107591-202105141753498679(16568)-assinado(16566)(16567)(16569).pdf#P107591
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107591&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107591-202105141753498679(16568)-assinado(16566)(16567)(16569).pdf#P107591
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107591&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107591-202105141753498679(16568)-assinado(16566)(16567)(16569).pdf#P107591
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107591&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107591-202105141753498679(16568)-assinado(16566)(16567)(16569).pdf#P107591
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107592&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107592-202105141759027124(16572)-assinado(16570)(16571)(16573).pdf#P107592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107592&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107592-202105141759027124(16572)-assinado(16570)(16571)(16573).pdf#P107592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107592&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107592-202105141759027124(16572)-assinado(16570)(16571)(16573).pdf#P107592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107592&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107592-202105141759027124(16572)-assinado(16570)(16571)(16573).pdf#P107592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107592&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107592-202105141759027124(16572)-assinado(16570)(16571)(16573).pdf#P107592
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107668-202105171709140760-assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P107668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107668-202105171709140760-assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P107668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107668-202105171709140760-assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P107668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107668-202105171709140760-assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P107668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107668-202105171709140760-assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P107668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=107668&arquivo=Arquivo/Documents/PC/107668-202105171709140760-assinado(16588)(16589)(16586)(16587).pdf#P107668
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Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 11/05/2021, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça), do Projeto de Lei n.º 
09/2020, do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que dispõe sobre a adoção das 
técnicas de justiça restaurativa na resolução 
dos conflitos ocorridos no ambiente escolar da 
rede estadual de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107669&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107669-
202105171711169357-
assinado(16591)(16590)(16594)(16593)(16592).
pdf#P107669 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Conforme decisão aprovada em plenário, 
o autor terá três sessões para apresentação de 
recurso da decisão do parecer da Comissão de 
Justiça.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
38. Parecer n.º 163/2021, da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 11.ª 
Reunião Ordinária (Híbrida) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 11/05/2021, 
que concluiu pela manutenção do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora, (votação unânime dos membros da 
Comissão de Justiça), do Projeto de Lei n.º 
105/2020, do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade do Poder 
Executivo fornecer pulseira com código para 
identificação e segurança de idosos, doentes 
crônicos, autistas, e/ou em qualquer pessoa 
em situação de vulnerabilidade, no âmbito do 
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=107670&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107670-
202105171713384829-

assinado(16597)(16598)(16599)(16596)(16595).
pdf#P107670 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Conforme decisão aprovada em plenário, 
o autor terá três sessões para apresentação de 
recurso da decisão do parecer da Comissão de 
Justiça.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
39. Requerimento de Informação n.º 

080/2021, da deputada Iriny Lopes ao 
secretário de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social, demonstrando que o Monitor da 
Violência, informou que 11 estados, dentre 
eles o Espírito Santo, não sabem a raça de mais 
de 1/3 dos mortos pela polícia em 2020. Neste 
sentido, solicitamos informações com relação 
aos motivos da secretaria não dispor desses 
dados, 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=108381&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/108381-
202105281650488176-assinado.pdf#P108381 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Oficie-se.  

Segunda parte do Expediente sujeito à 
deliberação.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO  lê:  

 
40. Requerimento de Urgência n.º 

095/2021, da deputada Janete de Sá, líder do 
PMN, ao Projeto de Resolução n.º 09/2021, de 
sua autoria, que altera o Art. 5º da Resolução 
n.º 1.391, de 17 de outubro de 1984. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108224&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108224-
202105261337036321-assinado.pdf#P108224 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Os deputados e as deputadas que o 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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aprovam permaneçam como estão, os 
contrários se manifestem. (Pausa) 
  Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

41. Requerimento de Urgência n.º 
096/2021, da deputada Janete de Sá, líder do 
PMN, ao Projeto de Resolução n.º 08/2021, de 
sua autoria, que altera o Art. 4º da Resolução 
n. 1.390, de 10 de outubro de 1984. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108223&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108223-
202105261335594132-assinado.pdf#P108223 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em votação.  

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

 Aprovado.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
42. Requerimento de Urgência n.º 

097/2021, do deputado Doutor Hércules, líder 
do MDB, ao 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 de março de 2021, que criou o Núcleo do 
Terceiro Setor “Otacílio Coser”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108236&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108236-
202105261623286857-assinado.pdf#P108236 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em votação.  

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

 Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

43. Requerimento de Urgência n.º 
098/2021, do deputado Luiz Durão, líder do 
PDT, ao Projeto de Lei n.º 217/2021, de sua 
autoria, 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. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108285&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108285-
202105271058043775-assinado.pdf#P108285 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Em votação.  
Os deputados e as deputadas que o 

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

 Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

44. Requerimento de Urgência n.º 
099/2021, da deputada Janete de Sá, líder do 
PMN, ao Projeto de Lei Complementar n.º 
002/2021, de autoria do Governo do Estado, 
que altera a Lei 9.866, de 26 de junho de 2012, 
e a Lei Complementar n.º 694, de 08 de maio 
de 2013, alterando a alíquota de repasse dos 
royalties. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108334&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108334-
202105271819251400-assinado.pdf#P108334 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em votação.  

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

 Aprovado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

45. Requerimento de Urgência n.º 
100/2021, do deputado Bruno Lamas, líder do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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PSB, ao Projeto de Lei n.º 283/2020, de sua 
autoria, que “Institui a instalação, nas vias 
urbanas e rodovias estaduais do Espírito Santo, 
de instrumentos eletrônicos luminosos de 
medição de velocidade e dá outras 
providências”. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108386&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108386-
202105281810164221-assinado.pdf#P108386 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Em votação.  
Os deputados e as deputadas que o 

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

Aprovado.  
Do item 46 ao item 134, tratam-se de 

indicações das senhoras deputadas e dos 
senhores deputados. 
 

46. Indicação n.º 1321/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para inclusão na primeira fase do Plano 
Estadual de Vacinação, as pessoas que fizeram 
cirurgia bariátrica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108133&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108133-
202105251927565951-assinado.pdf#P108133 
  

47. Indicação n.º 1322/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para inclusão na primeira fase do Plano 
Estadual de Vacinação os profissionais que 
trabalham em postos e serviços de 
combustíveis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108132&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108132-
202105251921000473-assinado.pdf#P108132 
  

48. Indicação n.º 1323/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 

do Estado, para aquisição de traves e redes 
para os campos de futebol de Nova Esperança, 
Niterói e Estádio Serafim, no município de 
Piúma/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=108060&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108060-
202105251015194114-assinado.pdf#P108060 
  

49. Indicação n.º 1324/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a inclusão das mães lactantes 
com filhos de até um ano de idade na lista de 
prioridades no programa de imunização contra 
a COVID-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108059&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108059-
202105251013420831-assinado.pdf#P108059 
  

50. Indicação n.º 1325/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para instalação de novas placas 
informativas, poda das árvores e instalação de 
redutor de velocidade na Av. Jones dos Santos 
Neves, próximo à Academia Pepê Apolo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108172&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108172-
202105261021161683-assinado.pdf#P108172 
 

51. Indicação n.º 1326/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural na Comunidade Varjão, 
interior do município de Rio Bananal/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=108208&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108208-
202105261129555369-assinado.pdf#P108208 
  

52. Indicação n.º 1327/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural, na Comunidade Timirim de 
Cima, interior do município de Rio Bananal. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108207&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108207-
202105261127561929-assinado.pdf#P108207 
  

53. Indicação n.º 1328/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural, na Comunidade Primavera, 
interior do município de Rio Bananal. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108204&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108204-
202105261126241145-assinado.pdf#P108204 
  

54. Indicação n.º 1329/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural, na Comunidade Nossa 
Senhora das Graças, interior do município de 
Rio Bananal/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=108201&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108201-
202105261123294735-assinado.pdf#P108201 
  

55. Indicação n.º 1330/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural, na Comunidade Dom Pedro, 
Rua dos Capelini, do município de Rio 
Bananal/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=108196&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108196-
202105261110108467-assinado.pdf#P108196 
  

56. Indicação n.º 1331/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 

Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural, na Comunidade Córrego do 
Cedro, interior do município de Rio 
Bananal/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=108195&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108195-
202105261107502058-assinado.pdf#P108195 
  

57. Indicação n.º 1332/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para implantação do Programa 
Calçamento Rural, na Comunidade Córrego 
Bananalzinho, interior do município de Rio 
Bananal/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=108193&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108193-
202105261106128463-assinado.pdf#P108193 
   

58. Indicação n.º 1333/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para cobertura da arquibancada do 
estádio Humberto Scaramussa, da comunidade 
de Prosperidade, Vargem Alta, bem como para 
construção de dois vestiários na mesma praça 
esportiva. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108213&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108213-
202105261158238063-assinado.pdf#P108213 
  

59. Indicação n.º 1334/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para ampliação e reforma da escola 
EEEFM Fernando de Abreu no município de 
Atílio Vivacqua/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=108212&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108212-
202105261154380089-assinado.pdf#P108212 
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60. Indicação n.º 1335/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para estender a Rede Elétrica para a 
estrada Beira Rio – ES 248, no distrito de 
Povoação, cerca de 1.800 m, município de 
Linhares/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=108239&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108239-
202105261632166713-assinado.pdf#P108239 
  
 

61. Indicação n.º 1336/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para construção de ciclovia com 
instalação de placas indicativas de ciclistas na 
estrada Beira Rio - ES 248, no distrito de 
Povoação, Linhares/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=108238&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108238-
202105261630361867-assinado.pdf#P108238 
  

62. Indicação n.º 1337/2021, do 
deputado Fabrício Gandini, ao governador do 
Estado, para reforma e ampliação Escola Prof.ª 
Aldy Soares Merçon Vargas, localizada na Praça 
da Matriz, 9 - Centro, Conceição do Castelo/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=108243&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108243-
202105261651094082-assinado.pdf#P108243 
  

63. Indicação n.º 1338/2021, do 
deputado Fabrício Gandini, ao governador do 
Estado, para manutenção da quadra e da 
Escola EEEFM São Jose - Dores Do Rio Preto/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=108241&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108241-
202105261644401418-assinado.pdf#P108241 

64. Indicação n.º 1339/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma e ampliação da Escola 
Municipal Ensino Fundamental Gentil Lopes da 
Cunha – localizada no bairro Sayonara, 
município de Conceição da Barra/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=108126&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108126-
202105251708451076-assinado.pdf#P108126 
  
 

65. Indicação n.º 1340/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de uma quadra 
poliesportiva no colégio Gentil Lopes da Cunha 
no bairro Sayonara, município de Conceição da 
Barra/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=108125&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108125-
202105251658029812-assinado.pdf#P108125 
  

66. Indicação n.º 1341/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de uma Escola no 
bairro Sayonara, município de Conceição da 
Barra/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=108124&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108124-
202105251634546656-assinado.pdf#P108124 
  

67. Indicação n.º 1342/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para incluir no plano estadual de 
vacinação da Covid-19 de forma prioritária 
todas as lactantes residentes 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=108281&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/108281-
202105270853585015-assinado.pdf#P108281 
  

68. Indicação n.º 1343/2021, do 
deputado José Esmeraldo, ao governador do 
Estado, para doação de área de propriedade 
DER – localizada no bairro Porto de Cariacica, 
município de Cariacica/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=108320&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108320-
202105271448550023-assinado.pdf#P108320 
  

69. Indicação n.º 1344/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforço nas ações de fiscalização 
contra o desmatamento. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108324&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108324-
202105271557079958-assinado.pdf#P108324 
  

70. Indicação n.º 1345/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no 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=108169&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108169-
202105261236140614-assinado.pdf#P108169 
  

71. Indicação n.º 1346/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Vila Pavão/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=108206&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108206-
202105261127362555-assinado.pdf#P108206 
  

72. Indicação n.º 1347/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Venda Nova do Imigrante/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=108205&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108205-
202105261126470052-assinado.pdf#P108205 
  

73. Indicação n.º 1348/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Vargem Alta/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=108203&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108203-
202105261125541613-assinado.pdf#P108203 
  

74. Indicação n.º 1349/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Sooretama/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=108202&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108202-
202105261124377080-assinado.pdf#P108202 
 

75. Indicação n.º 1350/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de São Roque do Canaã/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=108200&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108200-
202105261123115203-assinado.pdf#P108200 
  

76. Indicação n.º 1351/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de São Gabriel da Palha/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=108199&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/108199-
202105261122120515-assinado.pdf#P108199 
  

77. Indicação n.º 1352/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
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=108198&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108198-
202105261117249102-assinado.pdf#P108198 
  

78. Indicação n.º 1353/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Rio Bananal/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=108197&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108197-
202105261111250813-assinado.pdf#P108197 
  

79. Indicação n.º 1354/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Ponto Belo/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=108194&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108194-
202105261106492525-assinado.pdf#P108194 

  
80. Indicação n.º 1355/2021, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Pedro Canário/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=108192&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108192-
202105261104517523-assinado.pdf#P108192 
  

81. Indicação n.º 1356/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Pancas/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=108191&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108191-
202105261102531738-assinado.pdf#P108191 
  

82. Indicação n.º 1357/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Muqui/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=108190&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108190-
202105261101335488-assinado.pdf#P108190 
  

83. Indicação n.º 1358/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Mucurici/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=108189&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108189-
202105261100366267-assinado.pdf#P108189 
 

84. Indicação n.º 1359/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Montanha/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=108188&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108188-
202105261055468760-assinado.pdf#P108188 
  

85. Indicação n.º 1360/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
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=108187&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/108187-
202105261054453446-assinado.pdf#P108187 
  

86. Indicação n.º 1361/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Mimoso do Sul/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=108186&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108186-
202105261052466256-assinado.pdf#P108186 
  

87. Indicação n.º 1362/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Marechal Floriano/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=108184&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108184-
202105261042195305-assinado.pdf#P108184 
  

88. Indicação n.º 1363/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Marataízes/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=108183&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108183-
202105261040115771-assinado.pdf#P108183 

  
89. Indicação n.º 1364/2021, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Mantenópolis/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=108182&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108182-
202105261038565456-assinado.pdf#P108182 
  

90. Indicação n.º 1365/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Linhares/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=108181&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108181-
202105261037453426-assinado.pdf#P108181 
  

91. Indicação n.º 1366/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Iúna/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=108180&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108180-
202105261036447797-assinado.pdf#P108180 
  

92. Indicação n.º 1367/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Itarana/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=108179&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108179-
202105261034469826-assinado.pdf#P108179 
  

93. Indicação n.º 1368/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Itaguaçu/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=108178&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108178-
202105261033417324-assinado.pdf#P108178 
  

94. Indicação n.º 1369/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Irupi/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108176&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/108176-
202105261032278260-assinado.pdf#P108176 
  

95. Indicação n.º 1370/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Iconha/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=108175&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108175-
202105261026109970-assinado.pdf#P108175 
  

96. Indicação n.º 1371/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Ibitirama/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=108174&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108174-
202105261025229501-assinado.pdf#P108174 
  

97. Indicação n.º 1372/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Ibiraçu/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=108173&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108173-
202105261023311373-assinado.pdf#P108173 

  
98. Indicação n.º 1373/2021, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Ibatiba/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=108171&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108171-
202105261020005743-assinado.pdf#P108171 
  

99. Indicação n.º 1374/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Guaçuí/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=108170&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108170-
202105261018532773-assinado.pdf#P108170 
  

100. Indicação n.º 1375/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Fundão/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=108168&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108168-
202105261013236047-assinado.pdf#P108168 
  

101. Indicação n.º 1376/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Ecoporanga/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=108166&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108166-
202105261011392138-assinado.pdf#P108166 
 

102. Indicação n.º 1377/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Dores do Rio Preto/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=108165&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108165-
202105261007113539-assinado.pdf#P108165 
  

103. Indicação n.º 1378/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Domingos Martins/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=108164&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/108164-
202105261005171036-assinado.pdf#P108164 
  

104. Indicação n.º 1379/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Divino São Lourenço/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=108163&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108163-
202105261004059941-assinado.pdf#P108163 
  

105. Indicação n.º 1380/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Conceição do Castelo/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=108161&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108161-
202105261000589155-assinado.pdf#P108161 
  

106. Indicação n.º 1381/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Castelo/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=108158&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108158-
202105260957231182-assinado.pdf#P108158 

  
107. Indicação n.º 1382/2021, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Cariacica/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=108157&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108157-
202105260956046649-assinado.pdf#P108157 
  

108. Indicação n.º 1383/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Boa Esperança/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=108155&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108155-
202105260948396795-assinado.pdf#P108155 
  

109. Indicação n.º 1384/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Barra de São Francisco/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=108154&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108154-
202105260947556013-assinado.pdf#P108154 
  

110. Indicação n.º 1385/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Baixo Guandu/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=108153&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108153-
202105260947077106-assinado.pdf#P108153 
  

111. Indicação n.º 1386/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Aracruz/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=108152&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108152-
202105260946211480-assinado.pdf#P108152 
  

112. Indicação n.º 1387/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Apiacá/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=108151&arquivo=Arqui
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vo/Documents/IND/108151-
202105260945339917-assinado.pdf#P108151 
  

113. Indicação n.º 1388/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Alto Rio Novo/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=108150&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108150-
202105260942507413-assinado.pdf#P108150 
  

114. Indicação n.º 1389/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Alegre/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=108149&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108149-
202105260942018505-assinado.pdf#P108149 
  

115. Indicação n.º 1390/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Águia Branca/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=108148&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108148-
202105260940526161-assinado.pdf#P108148 
  

116. Indicação n.º 1391/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para oferta de ensino regular noturno 
no município de Água Doce 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=108147&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108147-
202105260939497096-assinado.pdf#P108147 
  

117. Indicação n.º 1392/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforma e ampliação das 

instalações da EEEFM Elvira Barros, localizada 
no distrito Serra Pelada, em Afonso Cláudio/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=108112&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108112-
202105251353595033-assinado.pdf#P108112 
  

118. Indicação n.º 1393/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para instalação de um redutor de 
velocidade no Km 37 da Rodovia ES–010, 
esquina com a Avenida Nossa Senhora da 
Penha, em Aracruz/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=108296&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108296-
202105271133571948-assinado.pdf#P108296 
  

119. Indicação n.º 1394/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que providências sejam tomadas 
para evitar o lançamento de esgoto direto no 
mar, na Praia das Virtudes, no Centro de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108283&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108283-
202105271024023417-assinado.pdf#P108283 
  

120. Indicação n.º 1395/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para construção de uma escola de 
ensino médio no distrito de Piabanha do 
Norte/Grande Piabainha, 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=108340&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108340-
202105280954558243-assinado.pdf#P108340 
  

121. Indicação n.º 1396/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
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do Estado, para revitalização asfáltica da 
Rodovia ES 487, 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=108339&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108339-
202105280951541989-assinado.pdf#P108339 
  

122. Indicação n.º 1397/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para instalação de dois redutores 
eletrônicos de velocidade e o reforço da 
sinalização de velocidade na Rodovia ES 490 na 
localidade de Garrafão, em 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=108338&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108338-
202105280937089000-assinado.pdf#P108338 
  

123. Indicação n.º 1398/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para realização de serviço de 
desassoreamento/dragagem e limpeza do Rio 
Muqui, na localidade de Garrafão, em 
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=108337&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108337-
202105280934196027-assinado.pdf#P108337 
  

124. Indicação n.º 1400/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para ampliação no atendimento 
especializado de diabetes em crianças e 
adolescentes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108356&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108356-
202105281505337254-assinado.pdf#P108356 
  

125. Indicação n.º 1401/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 

Estado, para retomada e conclusão das obras 
da Barragem “Maria Clem” na sede do 
município de Alto Rio Novo/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=108350&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108350-
202105281300460992-assinado.pdf#P108350 
  

126. Indicação n.º 1402/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para obras de pavimentação, 
drenagem, sistema de abastecimento de água 
e esgotamento sanitário, no Loteamento 
Mirante do Pontões, em Águia Branca/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=108308&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108308-
202105271243337198-assinado.pdf#P108308 
  

127. Indicação n.º 1403/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma da base de apoio da 
Polícia Militar no bairro Sayonara no município 
de Conceição da Barra/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=108302&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108302-
202105271155111196-assinado.pdf#P108302 
  

128. Indicação n.º 1404/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para, para que seja feito ampliação da 
Unidade Básica de Saúde no bairro Sayonara, 
Conceição da Barra/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=108301&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108301-
202105271151564785-assinado.pdf#P108301 
  

129. Indicação n.º 1405/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
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Estado, para instalar barreira sanitária nos 
Aeroportos e Portos localizados 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=108367&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108367-
202105281613235938-assinado.pdf#P108367 
  

130. Indicação n.º 1406/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para construção de uma galeria na 
parte baixa do bairro André Carloni, para 
captar água da chuva das ruas Santa Tereza e 
São João. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108284&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108284-
202105271026084982-assinado.pdf#P108284 
  

131. Indicação n.º 1407/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de Academia Popular 
no bairro Terra Vermelha, no município de Vila 
Velha/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=108378&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108378-
202105281641013320-assinado.pdf#P108378 
  

132. Indicação n.º 1408/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de Academia Popular 
no bairro Jardim Asteca, no município de Vila 
Velha/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=108377&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108377-
202105281640176756-assinado.pdf#P108377 
  

133. Indicação n.º 1409/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 

Estado, requer que as lactantes, com ou sem 
comorbidades, sejam inclusos na primeira fase 
do Plano Estadual de Vacinação, de modo a 
serem prioritariamente vacinadas, ao lado das 
profissionais de segurança, educação e idosas 
acima de 60 (sessenta) anos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108344&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108344-
202105281009467795-assinado.pdf#P108344 
 

134. Indicação n.º 1410/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, solicitando apoio da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (ANVISA) e Agência 
Nacional de Portos Aquaviários (ANTAQ) para 
instalar barreira sanitária nos aeroportos e 
portos localizados no âmbito do 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=108387&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108387-
202105281814437508-assinado.pdf#P108387 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Em votação as indicações.  
Os deputados e as deputadas que as 

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

 Todas aprovadas.  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! Gostaria de justificar 
voto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Pela ordem, deputado Torino.  
O deputado Bruno Lamas já tinha pedido 

antes. Então, deputado Bruno, deputado 
Torino...  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Sergio Majeski.  
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Sergio.  

Com a palavra deputado Bruno Lamas. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, deputado Dary Pagung, eu agradeço 
e cumprimento todos os capixabas, todos os 
deputados e deputadas. 

Bora trabalhar. Como diz na roça, tem 
muito mato para capinar.  

Quero agradecer a aprovação do 
Requerimento de Urgência n.º 100. Quero falar 
aqui dos radares ocultos.  

Sabe, deputado Marcos Garcia, radar 
oculto é aquele que fica escondido, que só serve 
para multar e punir o motorista. Eu não estou 
aqui defendendo a retirada de radares, estou 
dizendo que o radar, para ele cumprir o 
princípio da transparência, para ele funcionar 
como ele é pensado, ele tem que dar direito ao 
motorista de ver a velocidade que ele está 
passando.  

Então, esse requerimento de urgência é 
de um projeto de lei que veda a instalação de 
radares escondidos, ocultos, criminosos, nas 
rodovias estaduais, que serão substituídos por 
radares visíveis, aqueles que piscam.  

A fiscalização é feita da mesma forma, a 
velocidade é controlada, porém exercendo o 
princípio da transparência.  

Também, quero agradecer a aprovação 
da indicação que trata da questão dos cursos 
livres. Faço um apelo aqui ao secretário Nésio, 
ao excelente secretário Nésio e sua equipe. Nós 
sabemos que os profissionais da Educação estão 
sendo vacinados. Enquanto falamos de 
profissionais da Educação, estamos falando do 
pedagogo, do professor, da pessoa que cuida da 
merenda, da limpeza, do porteiro, todos da 
escola. Eu estive conversando com eles na 
semana passada. Estão estimados em sessenta 
mil profissionais. Trinta e cinco mil doses já 
foram distribuídas. Sete mil foram entregues na 
semana passada, e o restante, um pensamento 
positivo, a previsão do Governo seria de 
terminar no final de junho. Já há uma 
expectativa enorme, boa, de terminarmos na 
primeira quinzena de junho, mas os 
profissionais dos cursos livres precisam entrar. 

Eles são professores, professor de Inglês, 
professor de Kumon. Então, nós estamos 
fazendo aqui um pedido. 
 Foi apensado lá o projeto conforme 
orientação da Mesa, mas vai tramitar. Assim 
como, exercendo aqui o princípio da cidadania, 
chegou ao nosso gabinete uma solicitação vinda 
dos profissionais dos postos de gasolina. Uma 
solicitação vinda dos profissionais que 
trabalham em posto de gasolina, que nós 
apresentamos aqui via indicação para que eles 
sejam também vacinados na primeira fase da 
campanha de vacinação. 
 Então, são essas as nossas solicitações, 
senhor presidente. Eu quero agradecer e 
devolver a palavra a V. Ex.ª neste momento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Bruno. 
 Com a palavra o deputado Torino 
Marques por três minutos. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 
bom dia, ou melhor, boa tarde. O dia não 
acabou. O dia continua, mas estamos na tarde 
de segunda-feira. Faltam nove minutos, agora 
oito minutos para as quatro horas da tarde. 
Muito obrigado a todos que nos assistem em 
casa, nesta sessão plenária desta gloriosa 
segunda-feira, último dia do mês de maio. Junho 
está chegando aí! Metade do ano já se passou, e 
os problemas continuam acontecendo no Brasil, 
no mundo e também aqui no estado do Espírito 
Santo. 
 Eu quero falar sobre a Indicação 124, 
Indicação n.º 1400/2021, de minha autoria, ao 
governador do Estado do Espírito Santo, para 
ampliação do atendimento especializado de 
diabetes em crianças e em adolescentes. Eu 
recebi informações de que estão faltando 
remédios de diabetes para crianças e 
adolescentes aqui no estado do Espírito Santo, 
nas farmácias populares. Gostaria de uma 
atenção muito especial do Governo do Estado. 
 Eu também tomei conhecimento, na 
manhã de hoje, - queridos amigos deputados 
que nos assistem, pessoas que nos assistem, 
deputados que estão aqui na Assembleia 
Legislativa, também os nossos servidores desta 
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Casa de Leis - do veto total do senhor 
governador ao meu Projeto de Lei n.º 696/2019, 
aprovado em dois turnos, neste plenário, que 
declara o Forró de Itaúnas como Patrimônio 
Cultural e Imaterial do nosso Estado. 
 Queria que V. Ex.as prestassem a atenção. 
Faltava a sanção do Executivo, ou seja, sanção do 
Governo do Estado, que optou por vetar 
totalmente a nossa proposição. Chamo a atenção 
para o fato de que fizemos, sim, ajustes à matéria 

inicialmente apresentada para cumprir o rito 
jurídico, com legalidade. Foram alteradas 
algumas nomenclaturas para que a competência 
não ficasse apenas na esfera do Iphan.  
 O projeto foi aprovado pela Procuradoria 
da Casa e em todas as comissões, porque os 
ajustes necessários e recomendados dão 
legalidade ao reconhecimento estadual como 
patrimônio imaterial. 
 Não devemos confundir a legitimidade 
de registrar junto ao PNPI, que é o Programa 
Nacional de Patrimônio Imaterial com o nosso 
poder de legislar em favor da causa, 
reconhecendo este importante segmento 
cultural para o nosso povo. 
 Na interpretação do Palácio Anchieta, 
queridos amigos, quem tem legitimidade para 
esta proposição é a Secretaria Estadual de 
Cultura, cujo processo, na sequência, deve ir 
para o Iphan, o Instituto de Patrimônio Histórico 
e Cultural. Com isso, o papel do Legislativo seria 
o de apenas bater palmas. 
 Senhor presidente, queridos 
telespectadores, público que nos assiste, diante 
do exposto, eu peço a cada um dos meus pares 
o apoio para que esta Casa mantenha a sua 
aprovação ao projeto e, com isso, rejeitar o veto 
do Governo. O nosso propósito é dar esta 
contribuição à Cultura na Região Norte, bem 
como aos capixabas, empreendedores da 
música, para que organizem grandes eventos e 
mantenham o nosso forró de Itaúnas como o 
melhor do Brasil.  
 Com a nossa proposição, ganham os 
músicos, a música, a cultura, os municípios, o 
turismo estadual e regional, os promotores de 
eventos e toda a cadeia de negócios que 
envolve o setor. Este é o meu, o seu e com 
certeza o nosso objetivo. 

 Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) –  Obrigado, deputado Torino.  
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 
  
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) –  Meus 
cumprimentos, deputado Dary, que preside a 
sessão neste momento, aos deputados que 
estão presentes aqui no plenário, aos que estão 
no plenário virtual, aos funcionários desta Casa 
e àqueles que nos assistem pela TV Assembleia 
e demais canais. 
 Nós temos aqui, deputado Dary e demais 
deputados, são mais de quarenta indicações ao 
Governo do Estado para oferecer o ensino 
regular noturno em mais de quarenta 
municípios. O que acontece? Lá no Governo 
Hartung começou o fechamento de turmas, de 
escolas, de turnos e de modalidades de ensino. 
O resultado disso? O ensino regular noturno 
deixou de existir na maioria dos municípios 
capixabas. Somos setenta e oito municípios. Em 
mais de quarenta desses municípios não existe 
mais o regular noturno. Mas, na maioria deles 
tem EJA.   
 Todos aqueles que entendem um 
pouquinho do arcabouço legal da educação 
brasileira, EJA não é substituto de ensino 
regular. O EJA, o Ensino de Jovens e Adultos, foi 
criado para aquelas pessoas que abandonaram 
o estudo há muito tempo, é uma forma de 
amenizar o problema de uma quantidade muito 
grande de brasileiros que não conseguiram fazer 
ou concluir a educação básica. A EJA, em 
momento nenhum, foi pensada como uma 
modalidade substituta ao ensino regular. Logo, 
o poder público tem que oferecer as duas 
modalidades, tem que oferecer o ensino regular 
noturno para aqueles alunos que queiram fazer 
o ensino regular, mas precisam trabalhar 
durante o dia; e a EJA para aqueles alunos, para 
aqueles jovens, que abandonaram a escola há 
muito tempo.  
 Hoje, desses mais de quarenta 
municípios que não oferecem mais o ensino 
regular noturno, também em pelo menos treze 
deles que não oferecem EJA. Ou seja, você não 
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tem o regular noturno e você não tem EJA 
também, ou seja, o jovem dessa cidade que tem 
que trabalhar durante o dia, tirou-se qualquer 
oportunidade que ele possa concluir a educação 
básica. Isso é um crime! Isso foi feito lá no 
Governo Hartung, principalmente, mas o 
Governo Casagrande não reabriu praticamente 
o regular em lugar nenhum, ou seja, continuou a 
mesma política do Paulo Hartung. Os dois têm 
uma política educacional, então, muito 
parecida.  

Causa-me espanto, às vezes. Semana 
passada saiu mais uma matéria do ex-
governador Paulo Hartung, e lá pelas tantas o 
repórter: Ah, o senhor que tem duas grandes 
bandeiras, que é o Meio Ambiente e a 
Educação... E eu fiquei pensando assim: 
educação? Uma pessoa que ajudou a tirar 
bilhões de reais da Educação, desviando isso 
para fins previdenciários, um Governo que 
fechou mais de cinco mil turmas, que fechou 
mais de quarenta escolas, que fechou o ensino 
noturno de mais de cento e cinquenta escolas, 
que praticamente acabou com o ensino regular 
noturno, como é que uma pessoa assim pode 
ser vista como alguém preocupado com a 
educação? E como eu falei, no atual Governo 
isso continuou.  

Então, nós pedimos ao Governo que 
reabra o ensino regular noturno nesses 
municípios e, lembrando ao secretário de 
Educação, ao Governo do Estado que EJA não é 
substituto para ensino regular. EJA foi criado 
com outro objetivo. O Estado tem que oferecer 
as duas modalidades.  
 Muito obrigado, presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Acabou com o deputado Sergio Majeski.  
 Infelizmente, deputado Marcos Garcia, 
vamos ter que entrar na fase da 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 01/02/2021. 
Pareceres orais da Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade e da Comissão de Educação, 

pela aprovação. Na 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 25/05/2021. (Prazo até o dia 01/06/2021). 
 Consulto o deputado Freitas se e ele vai 
continuar. (Pausa) 
 O deputado Freitas confirma que vai 
continuar com o prazo.  
 Item 2.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deixe-me ler o item 2. 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 99/2021, da deputada Iriny 
Lopes, que dispõe sobre a criação da Lei “Jaciara 
da Silva - atenção e proteção” que trata do 
atendimento psicológico para crianças, 
adolescentes e jovens, cujas mães foram vítimas 
de feminicídio no Estado do Espírito Santo. 
Publicado no Ales Digital do dia 23/03/2021. 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 25/05/2021. (Prazo 
até o dia 01/06/2021). Existe emenda sugerida 
no parecer técnico da Procuradoria.  

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Pela ordem, nosso vice-líder de Governo, 
deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, eu gostaria de consultar a nobre 
deputada Iriny Lopes, se ela poderia estar 
baixando de pauta esse projeto – o projeto dela 
é o 99/2021 – para que possamos estar 
conversando e adequando esse projeto dentro 
das normas do Governo.  
 Gostaria de ouvir da deputada se ela 
poderia baixá-lo de pauta.   
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Antes de chamar o relator e presidente 
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da Comissão de Justiça, deputado Fabrício 
Gandini, eu ouço a deputada Iriny Lopes.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 
presidente, esse é um projeto de extrema 
importância. O número de crianças, jovens e 
adolescentes que são testemunhas da violência 
doméstica, inclusive dos feminicídios, é alto, e 
essas pessoas precisam de atendimento por 
parte do Estado para a superação desse trauma. 
Então, eu posso concordar com a retirada de 
pauta, com o compromisso de que a gente 
constitua já as vias de comunicação, e 
imediatamente a gente comece a tratar desse 
tema, como será a regulamentação, já que o 
parecer é pela constitucionalidade, legalidade e 
boa técnica. 
  Então eu concordo, mas eu quero uma 
instalação imediata do canal de negociação para 
discutir a regulamentação. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Obrigado, deputada.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputada Iriny Lopes. 
A pedido do nosso vice-líder, com a 

concordância da autora, baixamos de pauta o 
item 2.  

3.Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 159/2021, da 
deputada Iriny Lopes, que veda a retenção de 
descontos no pagamento de recursos 
emergenciais ao setor cultural e a exigência de 
certidão negativa de débito com entes 
federativos nos editais do setor cultural, na 
forma que menciona. Publicado no Ales Digital 
do dia 27/04/2021. 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 25/05/2021. Prazo até o dia 01/06/2021.  

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou manter o prazo, 
senhor presidente. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Gandini mantém o prazo. É 
regimental. 

Item 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 e presencial, do 
dia 26/05/2021. Prazo até o dia 02/06/2021. Em 
anexo por se tratar de matéria correlata, Projeto 
de Lei n.º 194/2021, do deputado Coronel 
Alexandre Quintino. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Passar a matéria ao 
deputado relator, deputado Vandinho Leite. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, vou manter o prazo 
regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Mantido o prazo. 
Devolvo à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – É regimental. 
O item 5 e o item 6 estão todos com 

prazo com o deputado Vandinho Leite. 
Consulto o deputado Gandini se o 

deputado Vandinho Leite vai continuar com 
prazo no item 5 e no item 6. 

 
(5. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
204/2021; 6. Discussão única, em 
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regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 147/2021) 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Deputado 
Vandinho com a palavra. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Presidente, eu vou manter o prazo regimental 
para essas duas matérias também. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Então devolvido 
à Mesa para prosseguir a sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ok. É regimental. 
Neste momento, passamos à fase das 

Comunicações. Hoje, pelo sistema de 
alternância aprovado em Plenário, as falas 
começam pelo deputado Theodorico Ferraço, 
com chamada na ordem inversa, de trás para 
frente. 

Então, com a palavra o deputado 
Theodorico Ferraço. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, hoje nós tivemos várias indicações, e 
aprovadas pela Assembleia Legislativa, de 
reivindicações sugeridas, solicitadas pelo grande 
líder vereador João Bechara, da Câmara 
Municipal de Itapemirim. 

A primeira delas pede a instalação de 
escola de segundo grau na escola já existente 
em Graúna e outra na Grande Piabanha, que 
pode ser em convênio com o Município, onde já 
existem prédios. 

A segunda reivindicação trata-se da 
revitalização da ES-487, que liga Itapemirim à 
BR-101, município de Rio Novo do Sul. A 
revitalização com ciclovia e acostamento. É uma 
estrada de grande movimentação que se 
encontra em estado muito ruim, estando 
necessário que o Governo do Estado possa 
colocar entre as suas prioridades. 

A terceira reivindicação é a sinalização 
de sinal eletrônico, através da ES-490, ali na 
região de Garrafão, uma vez que há uma 

necessidade enorme devido à grande 
aglomeração ali no comércio e em bares ali 
existentes na ES-490, além da sugestão que o 
Governo faça seis quilômetros de acostamento 
da mata a Usina Paineiras até a Safra, com divisa 
Itapemirim e Cachoeiro de Itapemirim. Inclusive, 
adotando ali a construção de um viaduto, 
porque durante o verão o trânsito ali, quarenta 
minutos, uma hora é pouco para que o volume 
de carros atropele o livre trânsito daquela 
rodovia.  
 E, finalmente, pede também o ilustre 
vereador João Bechara, no interesse da 
comunidade produtora de Garrafão, a dragagem 
e o desassoreamento do Rio Muqui. Trata-se de 
uma das maiores bacias leiteiras e que está 
precisando desassorear o Rio Muqui, uma vez 
que, durante chuvas, a bacia leiteira é 
prejudicada, carecendo ali do Governo uma 
atenção muito especial.  
 Finalmente, pede atenção para urgência 
do funcionamento do Samu, em sintonia com as 
demais cidades, que já estão funcionando, tanto 
o município de Itapemirim quanto Marataízes.  
 Senhor presidente, senhores deputados, 
trata-se de uma reinvindicação partida de um 
vereador. Um vereador que, permanentemente, 
visitando esses distritos e essas localidades, está 
fazendo um pedido no sentido de o Governo 
olhar com carinho, uma atenção especial, para o 
homem do interior, para as crianças, muitas 
terminam o seu quinto ano e desaparecem da 
escola, porque senão tem que se deslocar para 
o município de Itapemirim ou o município, de 
Rio Novo ou Cachoeiro de Itapemirim.  

 A outra reinvindicação, da bacia 
leiteira, é urgente, porque o Rio Muqui precisa 
ser desassoreado. Precisa haver uma 
providência em favor da produção leiteira 
aqui no Sul do Espírito Santo.  
 Essas reinvindicações trazidas e que 
houve, em sua maioria, indicações ao Governo 
do Estado, é despertar o Governo, é pedir 
uma atenção especial para que esse povo, que 
é um dos maiores produtores agropecuários 
da Região do Sul do estado, possa, realmente, 
ter a presença do Governo do Estado nessas 
justas reinvindicações.  
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 Finalmente, meus senhores e minhas 
senhoras, nós queremos e solicitamos que o 
Governo do Estado esteja presente também no 
Rio Itapemirim. Com o desassoreamento em 
várias áreas da Usina Paineiras até Marataízes, 
onde a areia está tomando conta na ponte da 
entrada de Marataízes, prejudicando os 
pescadores que não podem subir com os seus 
barcos, porque a areia já tomou conta, 
principalmente da região da ponte da Rodovia 
do Sol que liga a Marataízes.  
 São reinvindicações que a gente 
transmite através da população, através do 
entendimento entre o vereador e a comunidade 
e passa para o deputado como uma 
reinvindicação que é traduzida junto ao 
Governo do Estado para que ele se puder, se for 
do seu desejo, ajudar o homem do campo, eixo 
básico deste estado e do nosso município do Sul 
do estado.  
 Fica aqui as reinvindicações do vereador 
João Bechara. E o nosso agradecimento pela 
paciência dos senhores deputados e das 
senhoras deputadas.  

O meu abraço cordial e a minha saudade 
eterna do senhor Camilo Cola, que faleceu 
ontem e deixou grande saudade para Cachoeiro, 
Espírito Santo e o Brasil, uma vez que os seus 
ônibus levavam o nome de Viação Itapemirim, 
que se misturava entre Itapemirim e Cachoeiro, 
levando para o conhecimento de todo o país 
uma empresa que era orgulho e que sempre 
representou um trabalho gigantesco do senhor 
Camilo Cola.  
 Ao senhor Camilo, aos seus familiares, 
mais uma vez, os nossos pesares. Pedindo a 
Deus que o proteja, que escancare as portas do 
céu para ele. Foi um herói da Segunda Guerra 
Mundial. 

Estamos dando entrada hoje, na 
Assembleia Legislativa, de um projeto criando a 
medalha Comendador Camilo Cola, para os 
proprietários não só de ônibus, mas para os 
heróis das indústrias, tanto patrões quanto 
empregados que fazem parte desse eixo 
monumental do desenvolvimento do Espírito 
Santo e que por certo haverão de lembrar 
sempre do nome de Camilo Cola. 
 Meu abraço para todos. Muito obrigado. 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Theodorico Ferraço. 

Com a palavra, o deputado Sergio 
Majeski. (Pausa) 

O deputado Sergio Majeski está 
cobrando o tempo das indicações ainda, não é 
deputado? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Exatamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – V. Ex.ª tem cinco minutos. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos novamente ao deputado Dary 
Pagung, aos deputados que estão aqui no 
plenário ainda, àqueles que nos assiste pela TV 
Assembleia, aos funcionários desta Casa.  

Eu vou continuar falando sobre a 
questão da educação. Eu já falei sobre isso na 
hora em que eu vim justificar as indicações. 

Para deixar claro o que eu estava 
dizendo antes, a Educação para Jovens e 
Adultos, a chamada EJA, ela foi criada para 
aqueles jovens e para aquelas pessoas que 
abandonaram o ensino há muito tempo, para 
oportunizar que essas pessoas voltassem para a 
escola e tentassem concluir a educação básica. 
Ela não foi criada, jamais alguém disse ou está 
escrito em algum lugar que a EJA foi criada para 
substituir o ensino regular. Como eu falei, lá no 
Governo Hartung e aqueles que estão há mais 
tempo nesta Casa lembram perfeitamente o 
quanto eu falei sobre isso e o quanto briguei em 
relação a isso.  

Quantas escolas foram fechadas pelo 
Governo Hartung? Quantas turmas? Foram mais 
de cinco mil turmas, quarenta e duas escolas, o 
turno noturno fechado em quase duzentas 
escolas, o ensino regular deixou de existir na 
maior parte das escolas.  

Resultado disso: do Governo Hartung 
para cá, nós tivemos um aumento de mais de 
cem por cento de alunos em idade escolar fora 
da escola. Hoje nós temos cerca de cem mil 
jovens em idade escolar – quer dizer, até 
dezessete anos – fora da escola. Cem mil.  
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E isso antes da pandemia. Antes da 
pandemia. E todo mundo sabe que com a 
pandemia isso vai se agravar e vai se agravar 
muito. Cem mil jovens até dezessete anos fora 
da escola, para um estado pequeno como o 
Espírito Santo, beira o absurdo. E eu estou 
dizendo de jovens em idade escolar, porque se 
nós fôssemos contabilizar quantos jovens têm 
acima de dezoito anos no Espírito Santo que não 
concluíram a educação básica, isso passa bem. 
Se considerarmos de dezoito a trinta anos, isso 
chega a um número aproximado de duzentos 
mil, pelo menos. 

Então quando você não oferece as 
modalidades de ensino de acordo com a 
realidade dos jovens, dá nisso, e isso significa 
aumento de desemprego, aumento de pobreza, 
aumento de arrastar jovens para a 
criminalidade, e é fundamental, então, que o 
Governo passe a oferecer, em todos os 
municípios, o ensino regular e abra o ensino 
regular em mais bairros na Grande Vitória. 

Porque é claro, você vai falar assim: Mas 
tem ensino regular noturno em Vitória? Tem em 
Vila Velha? Tem na Serra?  

Tem! Em algumas escolas, apenas. Em 
meia dúzia de escolas, no máximo. Tinha que ter 
em praticamente todos os bairros. Aí falam 
assim: Ah, mas a gente faz busca ativa para 
saber... Faz nada! Bobagem! Ninguém faz 
diagnóstico nenhum para saber por bairro, por 
zona de uma cidade ou por região, quantos 
jovens fora da escola tem aquela área e o que 
fazer para trazer esses jovens para dentro da 
escola. 

Eu pergunto àqueles que estão me 
assistindo e que estão me ouvindo: Qual foi a 
última vez que você viu uma campanha de 
Governo do Estado – seja do Hartung, seja do 
Casagrande, seja de quem for – uma campanha 
incentivando os alunos que deixaram, que 
abandonaram a escola, a voltar a estudar? 
Dizendo assim: Olha, você que parou de 
estudar, procure a escola mais próxima, se 
matricule novamente.  

Muitas vezes o Governo não pode fazer 
isso mesmo porque a escola mais próxima está 
fechada, porque a escola mais próxima não 
oferece o ensino noturno, porque a escola mais 

próxima não tem ensino regular. Então isso 
precisa urgentemente ser revisto. 

Na semana passada, nós fizemos uma 
indicação para mais de vinte municípios, para 
que o Governo ofereça cursos 
profissionalizantes. A minha preocupação em 
relação aos cursos profissionalizantes também. 
A gente precisa pensar fora da caixinha. Agora, 
mais do que nunca, com essa questão de 
trabalho em home office e tal, o que a gente 
pode oferecer para os jovens? Porque, assim, 
claro, esses cursos tradicionais que se oferece, 
muitas vezes, para os jovens trabalhadores, de 
garçom, de mecânico, de marceneiro, de não sei 
mais o que, ainda esses cursos podem ser 
importantes, mas a gente tem que dar 
oportunidade.  

Hoje, você tem jovens formados nas 
melhores faculdades e nas melhores 
universidades que têm uma capacidade de 
pensar o futuro muito maior do que nós, que 
não somos dessa área da informatização, que 
não somos desse mundo digital, como os jovens 
são. Então, hoje, mais do que nunca, municípios 
e estados, quando pensam em oferecer cursos 
profissionalizantes, têm que pensar fora da 
caixinha, têm que pensar em novas 
possibilidades, têm que pensar naquilo que o 
mundo efetivamente está precisando e vai 
precisar de agora para adiante.  

Muito obrigado, presidente! 
Vou cumprir meu tempo regimental, 

porque eu sou uma pessoa que cumpro 
realmente o Regimento.  

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Não temos dúvida nenhuma, deputado. 
Com a palavra o deputado Renzo 

Vasconcelos. (Pausa) 
Deputado Renzo. (Pausa) 
Não respondendo, com a palavra a 

deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Pr. Marcos 

Mansur. (Pausa) 
Deputada Raquel, está nos ouvindo? Eu 

acho que a deputada Raquel está com problema 
no áudio.  
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Então, passamos para o deputado Pr. 
Marcos Mansur. (Pausa) 

Também não nos ouve.  
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Também não está nos ouvindo.  
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
Deputado Luiz Durão. (Pausa) 
Deputado Luiz Durão. V. Ex.ª tem cinco 

minutos, deputado. 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente 
Pagung, deputadas, deputados, servidores desta 
Casa, imprensa e público que nos assiste, uma 
boa tarde a todos!  

Acompanhei, na última semana, a 
comitiva do governador Renato Casagrande ao 
Hospital Municipal de Conceição da Barra. O 
Estado deu início à oferta de dezenove mil, 
novecentos e quarenta e sete procedimentos 
oftalmológicos, um investimento de 3.7 milhões 
de reais que beneficiará uma população de mais 
de quatrocentas e trinta mil pessoas. A previsão 
é que sejam realizados mil setecentos e noventa 
e cinco exames, seis mil e noventa e sete 
cirurgias, doze mil e cinquenta e cinco consultas 
no Hospital Municipal de Conceição da Barra.  

Serão contemplados os moradores de 
catorze municípios, que são: Água Doce do 
Norte, Boa Esperança, Barra de São Francisco, 
Conceição da Barra, Ecoporanga, Jaguaré, Nova 
Venécia, Mucurici, Montanha, Ponto Belo, 
Pinheiros, Pedro Canário, São Mateus e Vila 
Pavão. 

Hoje, a fila de espera para uma cirurgia 
ocular é de mais de três anos, e a expectativa é 
de que ela seja zerada rapidamente, já que todo 
mês serão realizados mais de mil e quinhentos 
atendimentos.  

É uma benção muito grande voltar a 
enxergar, e essas cirurgias devolverão a 
qualidade de vida a todas as pessoas que sofrem 
com as vistas cansadas, catarata, ou tem erro 
refrativo.  

 Quero parabenizar toda a equipe do 
governador Renato Casagrande por mais esse 
projeto, um passo importante para a nossa tão 

sonhada regionalização dos serviços de 
especialidades na saúde.  

O meu muito obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Luiz Durão!  
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado. (Pausa)  
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Não nos ouvindo, deputada Janete de Sá.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) –  Boa 

tarde, senhor presidente, no exercício desta 
sessão, deputado Dary Pagung; deputado 
Freitas, que se encontra aqui conosco ainda; 
deputado Hércules, deputado Assumção e os 
colegas que permanecem conosco no plenário 
virtual.  

Venho, mais uma vez, tratar de dois 
assuntos de violências. Uma delas, um dos 
assuntos, que são dois casos, trata-se de 
violência familiar e doméstica contra as 
mulheres, e o outro de violência contra os 
animais.  
 Com relação às mulheres, nós tivemos 
dois casos de violência que foram registrados 
nesse final de semana. O primeiro deles ocorreu 
no dia 30, em Divino Espírito Santo, aqui em Vila 
Velha, onde os vizinhos acionaram a Polícia 
devido a um homem ter espancado a pauladas 
uma mulher de trinta e três anos, que era a 
companheira desse homem, já vivia com ele há 
cinco anos.  Essa agressão foi ocorrida na rua, 
em frente as mais diversas pessoas que 
passavam, e os vizinhos, consternados, 
escutando os gritos, o barulho e os golpes 
violentos contra essa mulher, eles acionaram a 
Polícia. Mas as agressões ainda continuaram 
ocorrendo no meio da rua até que a Polícia 
chegasse.  

O meliante, de nome Valdeci Pereira, foi 
preso em flagrante, foi conduzido para o 
Departamento Médico Legal, em Vitória, para 
fazer exame de corpo de delito, e foi conduzido 
para o Centro de Triagem de Viana, onde 
permanece preso. E sabe qual a alegação dele 
na delegacia e para as pessoas e para os 
policiais sobre a violência que ele estava 
cometendo contra essa pobre mulher, que é a 
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companheira dele, de apenas trinta e três anos? 
Era de que ele só tinha a intenção de bater na 
mulher. Não era de matá-la, como se fosse uma 
propriedade, que ele pudesse bater à vontade e 
não tivesse justiça para com essa mulher diante 
de uma violência dessas. 
 Então, é um caso chocante de como a 
violência está se tornando banal no Espírito 
Santo e da importância de os nossos órgãos de 
segurança estarem mais atentos para coibir esta 
violência, que continua muito grande no Espírito 
Santo. 
 Logo em seguida, foi no município de 
Serra. Um jovem de apenas vinte e um anos 
também se considerou no direito de desferir 
golpes, chutes e agressões contra sua ex-
namorada porque não conseguia entender, e 
certamente era por conta desse 
comportamento violento, por que a namorada 
não queria voltar o relacionamento com ele. 
Isso aconteceu no sábado, agora, dia 29. 
 A namorada, coitada, procurando os 
vizinhos, se alojou na casa de uma mulher de 
quarenta e três anos, que lhe deu fuga naquele 
momento e apoio. O meliante, além de agredir a 
sua ex-namorada, não satisfeito ameaçou esta 
senhora que deu proteção à vítima e ainda 
ateou fogo na residência da mulher. 
 Então, são casos graves. Ele, inclusive, 
ficou machucado. Não está preso, mas está sob 
a atenção da Polícia. Foi atendido na UPA de 
Serra e, posteriormente, foi para a Delegacia 
Regional de Serra, para os trâmites legais para ir 
para o centro de triagem e também para ficar 
preso. 
 São casos gravíssimos. A violência contra 
as mulheres continua acontecendo no Espírito 
Santo e não tem dia, não tem hora, ocorre em 
pleno final de semana, na luz do dia... E 
queremos pedir a atenção das nossas 
autoridades constituídas da área de Segurança: 
pelo amor de Deus, as mulheres gritam por 
socorro! Precisam de ajuda! Não é possível 
assistir a esta intensidade de violência contra as 
mulheres. 
 Esta Casa tem que dar pelo menos uma 
demonstração, e peço ajuda aos meus colegas 
para a gente redigir um documento 
encaminhado à Secretaria de Segurança. Mais 

severidade na investigação destes casos que 
chocam o estado do Espírito Santo, que chocam 
todas nós mulheres, que não vamos parar, que 
não vamos nos conformar diante das violentas, 
das agressões e das mais diversas 
discriminações que a mulher sofre no Espírito 
Santo. 
 Tenho também - mas vou encerrar, 
deputado, até por questão regimental - um caso 
de violência contra animais. Carcaças foram 
encontradas, hoje, de animais; só a cabeça, 
como se alguém tivesse usando o corpo do 
animal para alguma coisa comercial, para algo 
comercial. Mas, como estamos em fase de 
investigação, estarei tratando desta matéria 
aqui, amanhã, e de outro caso gravíssimo de 
violência que ocorreu em Serra, cujo agressor 
continua preso aguardando a audiência de 
custódia. 
 Então, fica aqui o nosso repúdio a esses 
atos de violência contra os mais frágeis, os mais 
vulneráveis, que são as mulheres, que são as 
nossas crianças, os nossos idosos e os nossos 
animais, inofensivos, que ainda são vítimas da 
violência, da maldade, da crueldade e da 
covardia humana. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputada Janete de Sá. 
 Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
(Pausa)  
 Deputada Iriny. (Pausa) 
 Não respondendo, deputado Gandini. 
(Pausa)  
 Deputado Fabrício Gandini. (Pausa) 
 Não respondendo, deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, deputado Dary Pagung; nobres 
colegas deputados e deputadas, é uma alegria 
estar, mais uma vez, neste plenário, nesta 
tribuna. Quero deixar a minha gratidão a Deus 
pela saúde e pela vida. 
 Fiz questão de pedir na nossa biblioteca, 
Biblioteca da Assembleia Legislativa, dois 
exemplares que gostaria, se possível, que o 
nosso câmera conseguisse mostrar de tela 
cheia, para as pessoas, talvez, observarem o 
título do livro In Nomine Domini. Esse livro é de 
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autoria do Historiador de São Mateus Eliezer 
Nardoto, que tem inúmeros livros lançados. E 
pedi esse livro aqui na biblioteca da Assembleia 
Legislativa. E que bom que em nosso acervo 
aqui da Assembleia Legislativa constam esses 
livros. Esse aqui é um menorzinho, mas o livro 
da história de São Mateus, escrito por Eliezer 
Nardoto, é muito mais amplo. Aqui na 
Assembleia tem esses dois exemplares. E por 
que estou mostrando esses dois exemplares? 
Citei hoje, no início da sessão, quando a gente 
tem oportunidade de pedir um minuto de 
silêncio em homenagem a alguém próximo da 
gente, da consideração da gente, e que partiu, 
pedi que fosse feito um minuto de silêncio e 
voto de pesar, fosse feito uma homenagem 
póstuma ao empresário Camilo Cola; uma 
homenagem a ele, uma homenagem a sua 
família, à memória do Camilo Cola. E citei que 
esses dois livros do Historiador Eliezer Nardoto, 
do município de São Mateus, os dois livros citam 
o empreendedor Camilo Cola em alguma 
história com o município de São Mateus. Em 
uma delas o historiador conta que na então 
Praça Mesquita Neto, no centro de São Mateus, 
a rodoviária de São Mateus talvez seja uma das 
primeiras parceria público-privada construída no 
estado do Espírito Santo. O então prefeito 
Wilson Gomes, um prefeito empreendedor que 
São Mateus tem na história, em parceria com o 
empresário Camilo Cola, logo depois da 
descoberta do petróleo em São Mateus, e que 
tinha uma grande migração de pessoas para o 
município de São Mateus, o visionário Camilo 
percebeu que precisava ter uma rodoviária em 
São Mateus, uma rodoviária grande, uma 
rodoviária pujante. E, em parceria com o 
prefeito, com o município sob a gestão do 
Wilson Gomes, foi feita uma parceria público-
privada e disponibilizada a área, no centro de 
São Mateus, para o empresário Camilo Cola, 
onde foi construída a Praça Mesquita Neto e a 
rodoviária de São Mateus.  

Importante que o livro conta que, 
naquela ocasião, concluída a Praça Mesquita 
Neto e concluída a rodoviária de São Mateus, a 
rodoviária de São Mateus passou a ser então a 
maior, a mais expressiva rodoviária do Estado 
do Espírito Santo, superior à rodoviária de 

Vitória, que estava ali no Parque Moscoso. A 
rodoviária de São Mateus, construída pelo 
Camilo Cola, numa parceria público-privada com 
o município de São Mateus, se tornou a maior, 
mais bonita, pujante rodoviária do Estado do 
Espírito Santo. É o empreendedor Camilo Cola 
construindo na história de São Mateus aquela 
rodoviária e a Praça Mesquita Neto para servir a 
empresa Itapemirim, empresa de sua autoria, 
depois passada para Águia Branca. Continuou 
até hoje a mesma rodoviária. Nunca mais São 
Mateus teve força para construir ou ampliar 
aquela rodoviária, e isso se faz muito 
necessário. 
 Em outra história no livro In Nomine 
Domini, o historiador Eliezer Nardoto conta a 
história da parceria do empresário Camilo Cola 
com a Diocese de São Mateus, que começou 
através do Dom José Dalvit, quando ainda era 
padre. Uma história muito bonita, contada no 
livro In Nomine Domini, que conta a história da 
Diocese do município de São Mateus. 
 Então, fica aqui, mais uma vez, o nosso 
pesar e a nossa homenagem póstuma ao 
empreendedor Camilo Cola, que contribuiu e 
muito para o município de São Mateus, para a 
Diocese de São Mateus e para o estado do 
Espírito Santo como um todo. 

Devolvo a palavra ao nosso amigo 
presidente Dary Pagung.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, alguém pediu um aparte? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Mas acabou o tempo. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Então tá. 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com a palavra o nosso presidente, 
deputado Erick Musso. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Engenheiro 
José Esmeraldo. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente, senhores deputados e 
deputadas, povo que nos assiste através da TV 
Assembleia, por meio do canal digital aberto 
19.2, internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, boa tarde! 

Hoje gostaria de me pronunciar 
novamente sobre o andamento do processo 
licitatório para reforma da cobertura da quadra 
poliesportiva do Alto Santa Helena e Alto São 
José, conhecido como Morro da Garrafa. 

A batalha para construção dessa quadra, 
no Morro da Garrafa, que foi prometida pelo 
prefeito Luciano Rezende, que esteve in loco, 
nas eleições de 2016, e prometeu que se fosse 
eleito prefeito, essa seria a primeira obra do seu 
Governo. Ele venceu as eleições e deixou os 
moradores na expectativa com relação à obra, 
não cumprido com a sua palavra. Muito pelo 
contrário.  

Este deputado avocou a 
responsabilidade para si e conseguiu viabilizar 
todo o procedimento para execução da obra, ao 
destinar uma emenda parlamentar no valor de 
seiscentos e três mil, cento e noventa e sete 
reais e sessenta e seis centavos. No dia 11 de 
dezembro de 2019, foi celebrado o convênio 
entre o Governo do Estado e a Prefeitura de 
Vitória no auditório da Sesport – Secretaria de 
Esporte do Governo – junto ao secretário 
Estadual de Esportes, Junior Abreu; ao 
secretário municipal de esportes da época, 
Marcinho da Garrafa; à presidente da 
comunidade, Iracema; à Tânia, ao Robinho, ao 
Thiago Cirilo, ao Tuti Batista, ao Pedro do Gás e 
a várias outras pessoas que acompanharam a 
assinatura do convênio da Sesport. 

O Governo do Luciano Rezende acabou, 
e, como não se bastasse, a prefeitura não 
inseriu a obra para ser executada neste ano, 
tendo a nova gestão que realizar uma lei 
complementar porque a obra não constava no 
cronograma de ação da Prefeitura de Vitória.  

Vejam os senhores e as senhoras os 
moradores do Morro da Garrafa, no que 
também ali estão dois bairros importantes: 
Santa Helena e São José.  

Um ato covarde que prejudicou os 
moradores do Alto Santa Helena e São José, que 

anseiam pela construção da quadra há mais de 
20 anos.  

O Governo do Estado autorizou, a pedido 
do deputado José Esmeraldo, um aditivo para 
cobrir a atualização do orçamento da obra, 
devido à demora da Prefeitura de Vitória, na 
época, na gestão passada, em concluir todo o 
processo e iniciar a obra. No dia 11 de 
dezembro de 2019, o Governo do Estado 
repassou uma emenda parlamentar, de minha 
autoria, conforme disse, de seiscentos e três 
mil, cento e noventa e sete reais e sessenta e 
seis centavos. Com a liberação desse aditivo o 
valor total para esse investimento, na tão 
sonhada obra, seria de setecentos e oitenta e 
quatro mil, cento e sessenta e oito reais e vinte 
e seis centavos. A informação é que a parte 
financeira já foi resolvida. Agora o processo se 
encontra no setor de licitação para publicação 
do edital, que deve ser feita até o final deste 
semestre. 

Venho manifestar minha indignação 
contra o atraso da Prefeitura de Vitória, na 
gestão passada, em iniciar essa obra tão 
sonhada pelos moradores desses três bairros 
tão importantes: Morro da Garrafa, São José e 
Santa Helena. 

Cheguei a realizar mais de cinco 
pronunciamentos nesta tribuna. As obras 
deveriam ter começado há um ano e meio. A 
Prefeitura de Vitória procrastinou em sua gestão 
passada, não inseriu essa obra no cronograma 
de execução, mesmo tendo recurso depositado 
na caixa da prefeitura quando foi assinado o 
convênio. 

Tivemos que conseguir junto ao Governo 
Renato Casagrande mais esse valor de cento e 
oitenta mil reais, agora totalizando setecentos e 
oitenta e quatro mil, cento e sessenta e oito, 
para que haja a licitação por este Governo, pelo 
prefeito Lorenzo Pazolini.  

Não tenho dúvida nenhuma de que ele 
está com toda a boa vontade e a tão sonhada 
obra, pedida, solicitada por milhares de 
moradores dessa região, vai ser executada 
porque agora a prefeitura tem um gestor 
responsável. 

Aqui estamos vendo as moradoras, 
inclusive o meu amigo da região, o da Garrafa. 
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Várias moradoras que já citei o nome, moram lá, 
pediram essa obra e nós conseguimos o 
convênio.  

O Luciano não executou o convênio, não 
deu a mínima para o Morro da Garrafa, São José 
e Santa Helena, e agora tivemos que arrumar 
mais recurso para atualizar o orçamento, que 
agora é de setecentos e oitenta e quatro mil, 
cento e sessenta e oito.  

Essa verba está na Prefeitura de Vitória e 
tenho certeza absoluta de que o secretário de 
Obras... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Para concluir, deputado. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

...o secretário de Esportes da prefeitura vai 
agora iniciar e terminar a tão sonhada obra do 
Morro da Garrafa. 

Quero agradecer ao meu amigo 
Marcinho da Garrafa, que esteve comigo em 
mais de quinze reuniões e, junto comigo e vários 
moradores da região, com certeza vamos chegar 
a um denominador comum, depois de mais de 
dois anos e meio de luta, de muita correria. 
Agora nós teremos a tão sonhada obra. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Parabéns, deputado José Esmeraldo! 
Com a palavra o deputado Rafael 

Favatto. (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 
Doutor Hércules... (Pausa)  
É verdade. Doutor Hudson Leal. Agora 

nós entramos na era dos doutores. Doutor 
Hudson Leal. (Pausa) 

Não nos ouvindo, Doutor Hércules. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

O deputado Dary Pagung podia me conceder, 
por gentileza, questão de ordem antes de o 
Hércules falar? É Ferraço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Ferraço, Doutor Hércules está a caminho 
da tribuna. Enquanto ele não chega, V. Ex.ª usa 
a palavra. 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Deputado, os jornais estão noticiando que o 
Tribunal de Justiça deu uma liminar caçando os 
efeitos provisórios da resolução aprovada pela 
Assembleia, de nossa autoria. Eu gostaria de 
saber se a Assembleia, primeiro, já recebeu 
alguma comunicação; e segundo, se já 
providenciou recursos junto ao STJ para que a 
gente possa continuar com diálogo fraterno 
junto ao Tribunal de Justiça, entre a Assembleia 
e o Tribunal de Justiça, para que o desejo dessas 
comarcas e da maioria esmagadora dos 
deputados e também do interesse do próprio 
Tribunal de Justiça, a gente possa livrar essa 
população de acabar com as suas comarcas, o 
que não é o desejo de ninguém.  
 É uma pergunta que faço a V. Ex.ª para 
saber se já foi comunicado e quais as 
providências que já foram tomadas.  
 Muito obrigado, presidente Dary Pagung.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Theodorico Ferraço, acredito 
que a decisão do Tribunal de Justiça é recente. 
Não deve ter ainda saído no Diário Oficial, mas 
eu vou encaminhar ao nosso presidente, 
deputado Erick Musso, e também à 
Procuradoria da Casa.  
 Com a palavra o deputado Hércules 
Silveira.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas deputados, 
aqui no plenário somente deputado Carlos Von, 
o deputado Capitão Assumção e o presidente 
Dary Pagung. São somente esses deputados. O 
deputado Freitas está dando uma entrevista. 
Esses são os deputados presentes aqui.  
 Mais uma vez eu trago aqui a boneca 
Altina. Eu faço todo ano esse movimento contra 
o tabagismo. A boneca Altina é a fusão de 
alcatrão com nicotina. E que nós temos, 
infelizmente, muita gente morrendo de câncer 
originário do tabagismo.  
 Quero também, mais uma vez, mostrar. 
Aliás, hoje é a primeira vez. Mostrar este livro 
que ganhei no sábado. Um movimento 
importante, marcante. Este livro: Rumo 
Verdadeiro, de autoria de Alfredo César da Silva, 
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que é o piloto, que é o militante mais antigo que 
tem no Aeroclube do Espírito Santo.  

E ele fez a dedicatória:  

 
Doutor Hércules, com muito 
prazer lhe faço essa distinção com 
a alegria de tê-lo sempre como 
um grande amigo do Aeroclube 
do Espírito Santo.  

 
 Então, quero registrar a importância do 
Aeroclube Espírito Santo, que forma tantos e 
tantos pilotos. Pilotos que têm pelo Brasil afora 
pilotando várias aeronaves que nós, às vezes, 
embarcamos nelas e não sabemos que aqueles 
pilotos foram formados na Barra do Jucu, ali em 
Vila Velha.  
 Quero lembrar também, senhoras e 
senhores deputados, o empresário e ex-
presidente da Findes, Federação das Indústrias 
do Espírito Santo, Leonardo de Castro, publicou 
um artigo na edição de ontem do jornal A 
Gazeta. Trata-se da leitura obrigatória para 
todos, em especial para nós, representantes do 
povo capixaba, já que Léo de Castro, como 
autor, é conhecido no meio empresarial e dá 
relevo a um tema que nós militamos junto com 
as autoridades da sociedade civil do estado do 
Espírito Santo.  
 O tema abordado no artigo é sobre a 
cobrança de emolumentos por parte dos 
cartórios, ou seja, tabela de emolumentos, 
sendo assunto conexo da nossa luta pelo fim da 
cobrança de emolumentos para registro de atos 
constitutivos de entidades da sociedade civil.  
 Uma entidade da sociedade civil é uma 
associação. Precisa de se cadastrar, precisa 
aprovar, precisa registrar os seus estatutos, e 
tem que pagar um dinheiro que ela não tem. Ela 
está começando ainda e não tem dinheiro 
nenhum para pagar cartório. Está tentando se 
capacitar para poder receber verba do 
Município, do Estado ou da União, mas tem que 
pagar antes. Se ela não tem dinheiro, vai ter que 
pagar. Como fazer isso? 
 Parabéns pelo texto e por levantar a 
bandeira da igualdade e da proporcionalidade 
de cobrança dos emolumentos por cartório do 

Espírito Santo, meu amigo Léo de Castro, que 
conheço de perto.  
 Senhoras e senhores deputados, a tabela 
de emolumentos está em vigor há exatos vinte 
anos, sendo certo que a mesma encontra-se 
carente de atualização a fim de adequar tal 
referência à atual realidade econômica e social 
vigente no Espírito Santo. 

Dessa forma, conforme se comprova na 
leitura do artigo publicado no domingo - ontem, 
precisamente -, as pessoas que compram 
imóveis mais baratos acabam pagando 
proporcionalmente uma alíquota maior do que 
os mais ricos, que compram imóveis de milhões 
de reais. 

Como representante das organizações 
sociais e do terceiro setor desta Casa de Leis - 
represento aqui a OAB, a Comissão de Terceiro 
Setor da OAB -, com respeito e harmonia, a qual 
é peculiar a nossa personalidade como homem 
público, vamos buscar o diálogo com o Tribunal 
de Justiça e com a assessoria técnica daquela 
importante Corte de Justiça visando trabalhar 
para buscar um consenso neste tema, a fim de 
que seja possível contemplar a sociedade 
capixaba e respeitar a autonomia e a 
independência do Poder Judiciário. 

Por fim, é oportuno salientar que a 
imprensa do estado estampa de perto esse 
assunto, tamanha é a desproporção no que se 
refere à arrecadação dos cartórios no Espírito 
Santo. 

Vejamos o destaque da edição de 
ontem, ou melhor, vejamos o destaque da 
edição do dia 15 de abril deste ano, no jornal A 
Gazeta, cuja reportagem continha o seguinte 
título: Cartórios arrecadaram R$ 227 milhões no 
ES em 2020.  

Imaginem os senhores o que os 
cartórios… não sou contra os cartórios, sou 
contra cobrar, principalmente sem a 
proporcionalidade. Sou contra cobrar dos 
pobres! Que cobre do rico, mas do pobre, não! 
Sou contra inclusive que essas associações que 
querem se capacitar, querem registrar seu 
estatuto, tenham que, antes, pagar um dinheiro 
que elas não têm. Vão tirar de onde? 

Então, na verdade, nós estamos 
buscando essa justiça. Que os cartórios façam 
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justiça. Mais uma vez: não sou contra os 
cartórios. Sou contra cobrar de quem não tem! 
Cobrem de quem tem! Cobrem do rico, e 
cobrem muito! 

Ante o exposto, me senti na obrigação 
de dar parabéns publicamente ao empresário 
Leonardo de Castro e dizer que vamos buscar o 
entendimento e a possibilidade de evoluir nesse 
tema, em respeito aos pagadores de impostos e 
às entidades da sociedade civil deste 
maravilhoso estado do Espírito Santo. 

Senhor presidente, é o que tenho para 
dizer hoje. Agradeço a V. Ex.ª também a 
paciência de mais alguns minutos. 

E mais uma vez: fumar mata! Ser você 
quiser fumar, você vai se matar! Além de fazer 
mal para a sua saúde, faz mal para o seu bolso 
também! 

Obrigado, presidente, Dary. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 

AVANTE) – Obrigado, deputado Doutor 
Hércules. 

Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Quero 

cumprimentar o deputado Carlos Von, que está 
na presidência em exercício, neste momento; 
deputado Capitão Assumção; deputado Doutor 
Hércules; cumprimentar todos que nos 
acompanham pela TV Assembleia, pelas redes 
sociais. 

Hoje eu gostaria de falar sobre um 
projeto de lei, que foi votado no Senado 
Federal, importante para quatro municípios do 
Espírito Santo: Itaguaçu, Itarana; Governador 
Lindenberg e Aracruz. Na última semana, nós 
tivemos essa importante informação, que é um 
avanço no que diz respeito à proteção 
econômica e ao desenvolvimento destes quatro 
municípios que eu citei neste momento. 

Foram incluídos na Superintendência de 
Desenvolvimento do Nordeste, na Sudene, por 
meio de aprovação do PLC n.º 148/2017, pelo 
Congresso Nacional, que agora segue para 
sanção do presidente da República. 
 No Espírito Santo, vinte e oito municípios 
do Norte e do Noroeste capixaba já estão 
incluídos na área de abrangência da Sudene, 

que prevê incentivos fiscais federais para 
implantação de novos investimentos. A área da 
superintendência conta também com forte 
atuação do Banco do Nordeste do Brasil, que 
oferece diversas linhas de financiamento. Para 
essas quatro cidades, a aprovação do projeto vai 
propiciar o desenvolvimento regional, já que a 
Sudene permite incentivos como 
financiamentos com juros mais baixos e prazos 
alongados.  

No entanto, na proposta que vem sendo 
discutida desde 2017, fora aprovada no Senado 
no último dia 27, foram incluídos oitenta e um 
do Leste de Minas Gerais e apenas quatro no 
Espírito Santo, que vou repetir: municípios de 
Itaguaçu, Itarana, Governador Lindenberg e 
Aracruz, mas não contemplou outros municípios 
que teriam as mesmas necessidades destes, 
como Laranja da Terra, Santa Teresa e São 
Roque do Canaã, onde a última seca se 
prolongou até 2019 e que até hoje tem 
consequências devastadoras na vida dos 
produtores familiares desta região. 
 E é em defesa dos municípios capixabas 
que venho hoje à tribuna desta Casa. Muitos 
acumulam prejuízos em suas lavouras por conta 
das condições climáticas a que estão expostos, a 
grande maioria com clima quase semiárido, com 
uma seca perversa ao longo de anos, o que gera 
um enorme impacto negativo na agricultura.  

Farei uma indicação neste sentido ao 
Governo Federal e vou buscar com nossos 
representantes na esfera federal que seja dada 
a merecida atenção ao que tem passado os 
produtores do Espírito Santo. Precisamos criar 
condições e ofertar suporte para um 
crescimento ordenado e sustentável em todos 
os municípios do nosso querido estado do 
Espírito Santo. 

Obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Nós que 
agradecemos, nobre deputado Dary Pagung.  

Chamamos agora o deputado Coronel 
Alexandre Quintino, com a palavra. (Pausa) 

Não comparecendo, deputado Carlos 
Von, ilustre comandante do município de 
Guarapari. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



236 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
aqui presente deputado Doutor Hércules, 
deputado Capitão Assumção, deputado Dary 
Pagung, a todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, aos servidores aqui da Casa, uma 
boa tarde a todos. 

Minha palavra hoje é sobre demagogia. 
Há mais ou menos um mês atrás, o nosso 

governador Renato Casagrande disse: Hoje o 
Governo brasileiro terá dificuldades, caso o 
presidente Jair Bolsonaro mantenha o rumo de 
sua política ambiental. Posteriormente, o 
governador Renato Casagrande juntamente com 
outros vinte governadores enviaram uma carta 
para o presidente dos Estados Unidos, Joe 
Biden, em que defendem medidas de 
preservação do meio ambiente. 

E fica aqui uma pergunta ao povo 
capixaba: a quem interessam esses ataques do 
governador Renato Casagrande ao presidente 
da República, Jair Bolsonaro? Ao nosso povo, 
com certeza, não.  

Mas me sinto aqui na obrigação de 
mostrar à nossa população como são criadas as 
falsas narrativas. Primeiro, o governador Renato 
Casagrande ataca a política ambiental do 
presidente. Depois, cria um movimento junto 
com outros vinte governadores. E esses 
governadores enviam uma carta para o 
presidente dos Estados Unidos, e isso acaba 
repercutindo por toda a imprensa nacional.  

Mas qual é a verdade disso tudo? 
Oitenta e cinco por cento da floresta Amazônica 
continuam intactos. Em contrapartida, nós 
temos apenas doze por cento da nossa Mata 
Atlântica preservada. E agora o mais 
estarrecedor de tudo: foi divulgado pelo Atlas 
da Mata Atlântica que o estado que mais 
aumentou o desmatamento foi exatamente o 
Espírito Santo. Pasmem, vocês: o aumento do 
desmatamento no Espírito Santo foi de 
quatrocentos e sessenta e dois por cento, um 
verdadeiro crime contra o nosso meio 
ambiente.  

Então, por isso, governador Renato 
Casagrande, para de demagogia, para de 
hipocrisia. Cuide primeiro do seu jardim para 
poder falar do jardim dos outros.  

Era isso que eu queria passar hoje, o 
meu recado. Um forte abraço a toda população 
capixaba. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Nosso amigo passou álcool aqui, 
mas eu já estou vacinado com a ivermectina. 
Tomei minha dose domingo. Tranquilo.  

Senhor presidente, uma questão muito 
séria me traz hoje à tribuna da Assembleia: duas 
matérias que vão alertar o povo capixaba e o 
povo da nossa nação brasileira.  

Projeto S: mesmo com noventa e oito 
por cento da população-alvo vacinada, Serrana, 
cidade do município de São Paulo, continua 
registrando novos casos e óbitos por Covid-19. 
O município paulista de Serrana, Região 
Metropolitana de Ribeirão Preto, foi uma 
experiência onde se vacinou em massa com a 
CoronaVac, aquela vacina do Instituto Butantan. 
Noventa e oito por cento da população-alvo 
teve acesso a essa experimentação. Eram para 
baixar - né? - os casos de morte. Nada 
aconteceu. Aumentou. Foram imunizadas mais 
de vinte e nove mil pessoas acima de dezoito 
anos, o que corresponde a sessenta e cinco por 
cento da população da cidade. Nos últimos sete 
dias, cinco pessoas morreram de Covid-19 no 
município. Hoje, Serrana notificou vinte e cinco 
novos casos confirmados da doença.  

Olha o que nós estamos entregando à 
nossa população: o que há muito tempo tem se 
falado da baixa eficácia da CoronaVac. A nossa 
população não está protegida.  

 
Revista Veja: 
 

CoronaVac: baixa eficácia acima 
dos 80 anos abre debate sobre 
revacinação 
 
Um estudo sobre a eficácia da 
CoronaVac levantou a discussão 
em relação à necessidade de 
revacinar idosos acima de 80 anos 
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ainda em 2021. A pesquisa 
mostrou que a taxa de proteção 
do imunizante cai conforme a 
idade do paciente. Em pessoas 
com idade entre 70 e 74 anos, a 
eficácia está em 61,8%. No grupo 
entre 75 e 79 anos, a 
porcentagem cai para 48,9%, 
enquanto em idosos acima de 80 
anos o número chega a apenas 
28%.    
 

Meus amigos, o negócio é sério. Chegou 
a hora de você tomar providência. Não adianta 
colocar hashtag Butantan, Butanvac, não sei o 
quê, CoronaVac. Nós temos que proteger o 
nosso povo.  

Estou entrando com um projeto de 
indicação ao Governo do Estado e estou 
entrando também com um projeto de lei para 
que o governador providencie uma vacina que 
tenha uma eficácia superior a esses cinquenta 
por cento sambarilove da CoronaVac para que o 
nosso povo seja protegido.  

Minha mãe está lá, em casa, oitenta e 
seis anos de idade, tomou a primeira dose, 
tomou a segunda dose, mas está tomando 
ivermectina sim. Eu não quero perder minha 
mãe.  

Há quanto tempo tenho falado, nesta 
Casa, que o governador deveria estar tratando o 
povo com tratamento precoce, lá nas Unidades 
Básicas de Saúde, e não está fazendo. Fez da 
CoronaVac um carnaval para proteger 
supostamente o povo, fazendo coro com aquele 
governador louco de São Paulo. E agora a gente 
vê através desses estudos das revistas 
mostrando a baixa eficácia da CoronaVac. 
Pessoas estão morrendo, porque tomaram a 
primeira dose, tomaram a segunda dose, e 
morreram, porque a eficácia é muito baixa. 

Então, tome uma atitude séria, 
governador! Como você não quer tratar 
precocemente o povo, o povo está se cuidando, 
está encontrando médicos, que são a favor da 
vida, que estão adotando o tratamento precoce 
até que tenha seriedade neste Governo, e que 
ele traga para o estado do Espírito Santo uma 
vacina que tem uma eficácia superior. Existem 
vacinas com eficácia superior.   

A Assembleia Legislativa, estes trinta 
deputados aqui, aprovaram uma lei 
autorizando-o a comprar vacina. Você tem 
dinheiro, e você tem a outorga de trinta 
deputados. Então, faça sua parte.  

Estou entrando com esse projeto de 
indicação para que o povo capixaba possa ser 
revacinado. E você, que tomou a vacina 
Coronavac, pode tratar de fazer o tratamento 
precoce, porque essa vacina não tem eficácia.   

Muito obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa) 

Bruno Lamas, com a palavra. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Alexandre 

Xambinho. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho, não 

respondendo, deputado Adilson Espindula. 
(Pausa) 

Não respondendo, deputado Vandinho 
Leite. (Pausa) 

Vandinho Leite. (Pausa) 
Não respondendo, deputado Torino 

Marques. (Pausa) 
Não respondendo, nada mais havendo a 

tratar, vou encerrar a presente sessão. Antes, 
porém, convoco as senhoras e os senhores 
deputados para a próxima, que será ordinária 
híbrida, virtual e presencial, amanhã, às 15h, 
para qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje. 
 

Está encerrada a presente sessão.  
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – é 
a seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 21/2021, 99/2021, 
159/2021, 98/2021, 204/2021 e 
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147/2021; discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Resolução n.os 09/2021, 
08/2021 e 11/2021; discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 217/2021; 
discussão única dos Projetos de 
Lei n.os 89/2019, 558/2019, 
652/2019 e 982/2019; discussão, 
se houver recurso, na forma do 
artigo 277, §§ 2.º a 5.º do 
Regimento Interno,  dos Projetos 
de Lei n.os 245/2019, 524/2020, 
531/2020 e 82/2021) 

 

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

 

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

 
 

 

DÉCIMA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS, REALIZADA EM 31 DE 
MAIO DE 2021. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Havendo número legal, invocando a proteção de 
Deus, em todos os momentos, vamos dar início 
a décima reunião ordinária, da terceira sessão 
legislativa ordinária, da décima nona legislatura.  

Solicito à nossa secretária Glacileia que 
faça a leitura da ata. 

 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da nona reunião 
ordinária virtual, realizada em 24 
de maio de 2021) 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Rapaz, com essa velocidade aí é um perigo, 
hein? 

Em volume de redutor de velocidade, 
colocaram aí na BR-101 e o trânsito do jeito que 

está e essa velocidade que essa moça 
estabeleceu aí... Jesus! 

Vou colocar a ata em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Adilson 

Espindula? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) – 

Voto pela aprovação, senhor presidente, 
conforme lida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Xambinho, seja bem-vindo! Como 
vota? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 

Pela aprovação, nobre presidente. Conforme 
lida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Obrigado. 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

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

Voto pela aprovação, senhor presidente. Como 
lida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Obrigado pela presença! Seja muito bem-vindo, 
Dr. Emílio! 

Como vota o deputado José Esmeraldo? 
(Pausa) 

Eu acompanho a aprovação da ata como 
lida.  

Fica aprovada como lida. 
Solicito à nossa diretora Leia para fazer a 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Ofício n.º 177/2021, do secretário de 
Estado da Fazenda, encaminhando 
anexos os extratos do I Termo Aditivo ao 
Termo de Acordo  Invest-ES n.º 
016/2019, publicado no DIO/ES, e a 
respectiva fotocópia da publicação da 
Resolução do Comitê de Avaliação do 
Programa de Incentivo ao Investimento 
no Estado do Espírito Santo – Invest-ES, 
relativa ao termo em referência. 
Processo n.º 2020-R0L3F. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 179/2021, do secretário de 
Estado da Fazenda, encaminhando 
anexos os extratos do I Termo Aditivo ao 
Termo de Acordo  Invest-ES n.º 019/2021 
publicado no DIO/ES, e a respectiva 
fotocópia da publicação da Resolução do 
Comitê de Avaliação do Programa de 
Incentivo ao Investimento no Estado do 
Espírito Santo – Invest-ES, relativa ao 
termo em referência. Processo n.º 2020-
7TXFQ. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 

 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício SEFAZ/GABSEC n.º 184/2021, do 
secretário de Estado da Fazenda, em 
estrita observância ao disposto no art. 
56, inciso XIII, da Constituição Estadual e, 
cumprindo à determinação estabelecida 
no art. 5.º da Lei n.º 7.457, de 
31/03/2003, encaminho em anexo, 
Termo de Acordo SEFAZ n.º 001/2021, 
pactuado por esta Secretaria, 
acompanhado da devida justificativa. 
Processo: 2020-Z0NPP. 
 

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

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

Ofício SEFAZ/GABSEC n.º 185/2021, do 
secretário de Estado da Fazenda, em 
estrita observância ao disposto no art. 
56, inciso XIII da Constituição Estadual e, 
cumprindo à determinação estabelecida 
no art. 5.º da Lei n.º 7.457, de 
31/03/2003, encaminho em anexo, 
Regime Especial de Obrigação Acessória - 
Reoa n.º 007/2021, pactuado por esta 
Secretaria, acompanhado da devida 
justificativa. Processo: 2021-P9MH7. 
Requerente: Scribo Formulários Ltda. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS e 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Projeto de Lei Complementar n.º 
786/2019, de autoria do deputado 
Torino Marques. 
Projeto de Lei Complementar n.º 951 

(Inaudível) 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ordem do Dia.  
Nós temos três projetos para relatar, um 

projeto que ficou da semana passada que o 
deputado Alexandre Xambinho disse que estaria 
presente para relatar o presente projeto e está. 
Eu agradeço ao deputado. 

Cumprimento o deputado Dary Pagung, 
seja bem-vindo.  

Passo a palavra ao deputado Alexandre 
Xambinho para relatar a matéria que está em 
sua posse. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente deputado Freitas. 
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Cumprimento o senhor, 
cumprimentando os deputados. E cumprimento 
a servidora Roberta, cumprimentando todos os 
servidores da Comissão de Finanças. 

Presidente, trata-se do Projeto de Lei n.º 
946/2019, de autoria do deputado e hoje 
prefeito da capital, Delegado Lorenzo Pazolini, 
que dispõe sobre a instalação de dispositivo de 
segurança denominado botão do pânico, nas 
escolas das redes pública estadual e privada de 
ensino, no âmbito do Estado do Espírito Santo.  

A matéria foi protocolada no dia 11 de 
novembro de 2019 e lida no Expediente da 
sessão ordinária do mesmo dia na Assembleia 
Legislativa. 

Após manifestação da Procuradoria, a 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação emitiu parecer oral pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do projeto. 

Na Comissão de Segurança e Combate ao 
Crime Organizado, recebeu parecer oral pela 
aprovação. 

Por fim, o projeto de lei em análise veio a 
esta Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização e Controle e Tomada 
de Contas para o exame e parecer na forma do 
dispositivo no art. n.º 42 do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa. 

O presente projeto de lei é um projeto 
importante, principalmente para a segurança 
dos alunos das redes estadual e privada de 
ensino no Estado do Espírito Santo. 

 Sob a ótica das finanças, economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de 
contas, a proposição não possui óbice à 
aprovação, pois, além de ser relevante e 
oportuna no atendimento ao interesse da 
coletividade, gera um aumento insignificante de 
despesa para a administração pública. 

Devido a isso, nós concluímos que o 
projeto de lei em apreço atende aos 
pressupostos de mérito para ser aprovado, 
razão pela qual sugerimos a adoção do parecer 
pela aprovação na Comissão de Finanças. 

Sendo assim, eu opto pela aprovação do 
presente parecer da Comissão de Finanças para 
o referido Projeto de Lei n.º 946/2019, de 
autoria do ex-deputado e hoje prefeito de 

Vitória, Delegado Lorenzo Pazolini, e devolvo ao 
presidente da comissão para ele colher os votos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, deputado Alexandre Xambinho. 
Eu coloco o projeto em discussão e faço 

um questionamento se o relator tem o parecer 
da Procuradoria, deputado Alexandre 
Xambinho.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

No momento eu não tenho em mãos, não, 
senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Era importante, porque na sua leitura do 
relatório você cita que após tramitação na 
Procuradoria...   

Eu gostaria de saber se a comissão tem o 
parecer da Procuradoria, se é pela aprovação ou 
não do projeto. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – A 

assessoria da comissão tem acesso ao parecer 
da Procuradoria com rapidez? 

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

minha preocupação – o projeto é bom, a gente 
não tem dúvidas de que o projeto é bom, traz 
segurança para as escolas, sim – é a 
possibilidade de criar despesa ou não no âmbito 
do orçamento do Governo do Estado. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Sim, tive essa mesma preocupação, presidente. 
Mas, em análise minuciosa do projeto, o que a 
gente concluiu? Que o gasto efetivo, para a 
implantação do botão do pânico, hoje, nas 
escolas seria um gasto insignificante para o 
ganho público que nós vamos ter para a referida 
ação que o Governo toma em cima desse 
projeto de lei. Então, por isso nós opinamos pela 
aprovação do projeto de lei.  

Não tenho em mãos, aqui, o parecer da 
Procuradoria. Mas solicito à assessoria da 
Comissão de Finanças que busque para a gente 
o parecer da Procuradoria da Assembleia, para 
que a gente possa estar fazendo a leitura do 
mesmo. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 241 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Doutor Gustavo Merçon! 

 
O SR. GUSTAVO MERÇON – Pois não, 

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

senhor tem informação do parecer da 
Procuradoria, nesse projeto? 

 
O SR. GUSTAVO MERÇON – Tenho, sim. 

O parecer foi emitido pelo procurador Júlio 
Chamun. A última página dele é a página 58 dos 
autos e conclui pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa 
do projeto. 

Por sua vez, o chefe da Setorial 
Legislativa, o doutor Vinícius Oliveira, na folha 
58, acolhe também o parecer. Deu acolhida ao 
parecer, concordando com ele. 

E o procurador-geral, também, confirma 
a constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa, às folhas 61, do Projeto 
de Lei 946/2019. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado, doutor Gustavo Merçon. 
O projeto continua em discussão. 

(Pausa) 
Não havendo mais quem queira 

discutir... 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Sim. 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu vou fazer uma sugestão. Eu 
não sei se é extemporânea, mas se há dúvidas, 
se falta documento, aí, no momento, V. Ex.ª 
podia pedir vista, tendo em vista que V. Ex.ª é o 
procurador político, no caso aí, dos votos. Era só 
isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu agradeço, meu querido amigo deputado 
Marcos Madureira. Mas, observando que a 

Procuradoria com os seus três procuradores 
observaram constitucionalidade, o relatório do 
relator muito atento, com o tempo hábil, deu a 
relatoria pela aprovação, o projeto pode ser 
sancionado e pode ser observado algum vício de 
inconstitucionalidade, a partir da Procuradoria 
do estado. Então, eu acredito que não há óbice, 
aqui, na Comissão de Finanças, uma vez que a 
Procuradoria analisou e não viu esse óbice. 

Eu questionei, porque eu quero acreditar 
que mesmo pequena despesa vai criar. Eu não 
tenho dúvida disso. Para colocar o projeto em 
prática, no âmbito das escolas públicas 
estaduais, cria-se despesa. Portanto, eu tenho 
dúvida. Mas eu não vou fazer a objeção na 
tramitação regular do projeto, uma vez que a 
Procuradoria da Casa, com três procuradores, 
ratificaram a constitucionalidade e o relator 
relatou pela constitucionalidade. Então, eu vou 
permitir que essa discussão se encerre aqui e 
vou colher os votos.  

Caso seja aprovado, a gente tem a 
oportunidade ainda, no plenário. E, depois, se 
houver algum tipo de veto. 

Então, encerro a discussão e passo a 
colher os votos, no âmbito da Comissão de 
Finanças. (Pausa) 

Como vota o deputado Dary Pagung? 
(Pausa) 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 

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

Obrigado, deputado Dary Pagung. 
Com vota o deputado Adilson Espindula? 

(Pausa) 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

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

Obrigado, deputado Adilson Espindula. 
Como voto o deputado Marcos 

Madureira? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu voto com o relator, 
acompanhando o Dary Pagung. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Obrigado. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
O deputado Emílio Mameri, no momento 

não percebo a presença dele na sala. 
Eu acompanho o relatório do nobre 

relator, deputado Alexandre Xambinho. 
O projeto fica aprovado na Comissão de 

Finanças, por maioria do... 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Sim. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Rafael Favatto. Eu tinha 
que votar a matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Rafael Favatto, fique à vontade, meu 
querido amigo deputado. Seja bem-vindo! 

Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Não poderia deixar de votar nesse 
brilhante relatório do deputado Xambinho Leite, 
depois de um exaustivo relatório. 

 

A SR.ª GLACILEIA ZANELATO STELZER - 
Xambinho Leite? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Xambinho Leite, é o Xamberson 
Leite, porque eu brinco com ele assim, 
deputado atuante da Serra. Voto com o ilustre 
relator, deputado Xambinho, meu amigo. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, meu amigo! Sou seu fã. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! Agora, 
Xambinho Leite? Aí não dá, né? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – É 
brincadeira, né Adilson! É brincadeira ver um 
negócio desses. 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Fala sério, cara. Aí não dá! Pelo amor de Deus! 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Pelo sorriso do Xambinho, na hora que ele 
percebeu a presença do Dr. Rafael na sala, eu 
penso que ele ficaria mais feliz se fosse 
Xambinho Favatto. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Bem melhor. Bem melhor, Freitas. 
 

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

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Se incluir um Espindula e um Freitas também, 
fica show de bola. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Mas a matéria fica aprovada pela unanimidade 
dos presentes na sala. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Um Xambinho vale por um 
bifinho, então é feito de leite, é Xambinho Leite. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado pela participação de todos. 
Passo a palavra para o deputado Dary 

Pagung, para que possa relatar o Projeto n.º 
09/2019. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Primeiro, 

cumprimentar V. Ex.ª, nosso presidente da 
Comissão de Finanças, Deputado Freitas. 

Estou vendo na tela aqui o deputado 
Adilson Espindula, o deputado José Esmeraldo, 
o deputado Marcos Madureira, a nossa 
Procuradoria, os nossos funcionários, assessores 
da comissão e também quem nos acompanha 
pela TV Assembleia e pelas redes sociais. 

Senhor presidente, é o Projeto de Lei n.º 
09/2019, do nosso querido deputado Doutor 
Hércules, que impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência, que é a Lei 13.146/2015. 
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Esse projeto, senhor presidente, ele está 
tramitando na Casa, recebeu o parecer pela 
constitucionalidade e legalidade na Comissão de 
Justiça. 

Existe, presidente, uma lei, a Lei 
8.429/1992, que dispõe sobre as sanções 
aplicadas aos agentes públicos nos casos de 
enriquecimento ilícito no exercício de mandato, 
cargo, emprego ou função, administração 
pública direta, indireta, fundacional e dá outras 
providências. 

Essa lei ela recebeu uma emenda o art. 
11, no inciso IX, e diz o seguinte: 

 
Art. 11. (...) 
IX – Deixar de cumprir a exigência 
de requisitos de acessibilidade 
previstos na legislação. 

 
O art. 11 fala: 

 
Art.11. Constitui ato de 
improbidade administrativa que 
atenta contra os princípios da 
administração pública qualquer 
ação ou omissão que viole os 
deveres de honestidade, 
imparcialidade, legalidade e 
lealdade às instituições, e 
notadamente: 

 
Então, já incluiu aqui esse inciso da 

acessibilidade prevista na legislação. 
Eu quero aqui, senhor presidente, assim, 

dizer que como já existe atos de improbidade 
administrativa, quem não cumprir a lei da 
acessibilidade, quem não cumprir essa lei já 
constitui ato de improbidade administrativa, e o 
Doutor Hércules vai além, ele está pedindo 
também a rejeição das contas dos agentes 
públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade. 

Sei que meu prazo na comissão já 
venceu, mas eu gostaria, senhor presidente, de 
analisar melhor esse projeto de lei do deputado 
Hércules, porque, no meu entendimento, 
quando o gestor público não cumpre alguma lei, 
alguma norma da Constituição Federal, da 
Constituição Estadual e das leis ordinárias, ele 

sofre sanções de improbidade administrativa. 
Agora, chegar ao ponto de rejeição de conta, eu 
gostaria de analisar melhor esse projeto de lei 
do deputado Doutor Hércules, uma vez que já 
passou até pela Comissão de Justiça, pela 
constitucionalidade. 

E eu entendo que, na Comissão de 
Finanças, nós temos que analisar o mérito, se 
existe orçamento, se fala sobre economia, 
orçamento, fiscalização, controle e tomada de 
contas, mas eu queria pedir a V. Ex.ª e aos 
demais pares que entendessem a minha 
preocupação, que eu pudesse retornar esse 
projeto na próxima sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem, deputado Dary Pagung, vai ficar 
concedido para V. Ex.ª. 

Estou convicto de que a preocupação 
está fundamentada e é inerente. V. Ex.ª traz na 
próxima sessão para que nós possamos, junto 
com V. Ex.ª, analisar o seu relatório e votar 
nessa matéria. Ok? Fica concedido o prazo que 
V. Ex.ª requer. 

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

presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu dou boas-vindas ao querido amigo, meu 
parente, deputado José da Rocha Esmeraldo de 
Freitas, e passo a palavra desde já para ele, para 
que ele possa relatar o projeto de relatoria do 
próprio. 

Com a palavra o deputado José 
Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Obrigado, meu amigo Freitas! Brilhante 
deputado do Norte, Nordeste e Noroeste. 

Quero primeiro aqui relatar o projeto de 
autoria do deputado Lorenzo Pazolini, que hoje 
é prefeito de Vitória, que obriga as 
concessionárias de serviço público de água, luz, 
telefonia fixa, telefonia móvel e de internet a 
disponibilizarem nas faturas de consumo 
informações sobre débitos vencidos.  

O nosso parecer da Comissão de 
Finanças: a Comissão de Finanças, Economia, 
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Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas é pela aprovação do Projeto de Lei n.º 
768/2019, de autoria do senhor deputado 
Lorenzo Pazolini. 

Esse, senhor presidente, é o nosso 
parecer. 

 

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

Eu coloco o projeto em discussão. 
(Pausa) 

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

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 

 

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

 

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

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Adilson Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 

voto com esse brilhante deputado, meu amigo 
José Esmeraldo, esse grande parlamentar que 
nós temos em nossa Casa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado! 
Como vota o deputado Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

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

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Alexandre Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Acompanho o relatório do meu amigo José 
Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 

O Dr. Emílio Mameri deve estar com 
algum problema em seu equipamento. 

Acompanho o relatório do nobre 
deputado José Esmeraldo. 

A matéria fica aprovada à unanimidade 
dos membros votantes da Comissão de 
Finanças. 

Não temos mais projetos a serem 
relatados na reunião de hoje. Portanto, 
entramos na fase das Comunicações. 

Franqueio a palavra aos nobres colegas. 
(Pausa) 

Quero, ao final desta reunião, notificar 
aos colegas que estabelecemos a data do dia 04 
de junho, na programação da LOA, da LDO, da 
devolução das emendas dos gabinetes para a 
Comissão de Finanças no dia 04/06. Como o dia 
04/06 foi estabelecido ponto facultativo pelo 
nosso presidente da Mesa Diretora, quero 
estender do dia 04 para o dia 07. 04 seria na 
sexta-feira; fica estendido para o dia 07, 
segunda-feira, às 19h. Ok? Compreendido? 
Então, a devolução, a entrega das emendas por 
parte dos gabinetes à Comissão de Finanças fica 
adiada do dia 04 para o dia 07. 19h é o limite. 
Compreendido? (Pausa) 

Ok. Sem comentário porque ficou 
compreendido. 

Quero, no âmbito da Comissão de 
Finanças, relatar o meu pesar, a nossa saudade 
e o nosso carinho pela personalidade do senhor 
Camilo Cola, e que o pesar seja em favor da 
homenagem aos filhos e aos amigos. Temos 
relatos do empresário Camilo Cola, do político 
Camilo Cola, por todo o estado do Espírito 
Santo. Aliás, doutor Camilo ajudou a construir 
este estado. E eu, como bom mateense que sou, 
observo que em dois livros, pelo menos, da 
história de São Mateus, de autoria do 
historiador Eliezer Nardoto... E o Eliezer nos 
conta no livro A História de São Mateus que a 
rodoviária de São Mateus e A Praça Mesquita 
Neto, no coração de São Mateus, essas duas 
obras foram construídas pelo doutor Camilo 
Cola, pelo então empresário Camilo Cola, numa 
parceria público-privada. Talvez, a primeira 
parceria público-privada da história do Espírito 
Santo, quando o então prefeito Wilson Gomes 
doa a área no centro da cidade para que o 
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empresário Camilo Cola construa a praça e a 
rodoviária e faça uso da rodoviária pela 
eternidade. Não estabelece um tempo de uso. O 
senhor Camilo Cola tem o legado de ter 
construído a Praça Mesquita Neto, a principal 
praça no coração da cidade de São Mateus, e a 
rodoviária, naquela ocasião a melhor rodoviária 
do estado do Espírito Santo, muito superior à 
rodoviária de Vitória naquele tempo. Uma pena 
que ela está lá do mesmo jeito até hoje. Então, 
ela foi muito superada por outras rodoviárias. 
Mas, quando construída, foi a melhor, a mais 
ampla, a mais bonita rodoviária do estado do 
Espírito Santo, construída em São Mateus pelo 
senhor Camilo Cola. Fica aqui o nosso pesar e o 
nosso carinho pela memória e exemplo do 
legado do senhor Camilo Cola para o estado do 
Espírito Santo.  

É isso. 
Findo o tempo das comunicações, e nada 

mais havendo a tratar, vou encerrar os 
trabalhos desta comissão. Antes, porém, 
convoco os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, no dia 07/06/2021, 
às 13h30min, em local a definir. 

Está encerrada a nossa reunião da 
Comissão de Finanças. 

Muito obrigado a todos! 
 

(Está encerrada a reunião) 
 
 

 

(*) Esta Sessão Ordinário foi reproduzida para 

seguir a sequência cronológica nas publicações. 
 

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
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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
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.  
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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. 
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 
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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 
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 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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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. 
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 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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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, 
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! 
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 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. 
 

 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. 
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 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. 

(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 
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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 
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 
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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 
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, 
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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 
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.  
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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 
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. 
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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. 

 

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... 
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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. 

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? 
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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. 
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 
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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. 
 

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. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 261 

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. 

 
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. 
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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 

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.  
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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 

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. 
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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 

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) 
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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? 

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?  
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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?  

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. 
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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. 

 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 
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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.   

 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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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 
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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. 
 

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.  
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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.  

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 
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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. 

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 
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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 

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. 
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 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 

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 
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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 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.  
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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. 

 
 
 

QUADRAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 02 DE JUNHO DE 2021. 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Bom dia 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. Peço aos 
deputados Capitão Assumção e Torino para o 
deixarem chegar ao microfone.  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos 136, 1)  
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Amém!  

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

Pergunto se algum deputado ou 
deputada vai pedir um minuto de silêncio. 
(Pausa) 

Passamos à primeira parte do 
Expediente.  
 

1. Ofício 04/2021, do deputado Marcos 
Madureira, justificando ausência à sessão 
ordinária do dia 26 de maio de 2021. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 281 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108319&arquivo=Arqui
vo/Documents/OJAP/108319-
202105271434149378-assinado.pdf#P108319 

 
2. Projeto de Lei n.º 229/2021, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
dispõe sobre a possibilidade de os órgãos de 
segurança pública alienarem, por venda direta 
a seus integrantes, as armas de fogo de porte 
pessoal por eles utilizadas quando em serviço 
ativo, por ocasião de suas aposentadorias ou 
transferências para a inatividade, 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=108611&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108611-
202106011400358854-assinado.pdf#P108611 
 

3. Projeto de Lei n.º 230/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que cria a Rota 
do Mirante de São Pedro Frio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108582&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108582-
202106011233297955-assinado.pdf#P108582 
 

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

O item 2, que é o projeto do deputado 
Danilo Bahiense, juste-se ao Protejo de Lei n.º 
868/2029. 

O Ofício n.º 04/2021. Justificada a 
ausência. À Secretaria.  
 

4. Projeto de Lei n.º 231/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, que inclui no 
Plano Rodoviário Estadual o trecho de estrada 
municipal compreendido entre a ligação da ES-
080 (Argeu) até o Patrimônio do Rádio, 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=108581&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108581-
202106011220469813-assinado.pdf#P108581 
 

  Após o cumprimento do art. 120, às 
Comissões de Justiça, de Mobilidade Urbana e 
de Finanças. 

 
5. Requerimento de Informação n.º 

084/2021, do deputado Sergio Majeski, ao 
secretário de Estado da Saúde, sobre a 
possibilidade de contratação de obra sob- 
responsabilidade desta Secretaria por dispensa 
de licitação, com base no artigo 2.º da Lei 
Complementar n.º 946/2020 que autorizou a 
dispensa nas contratações voltada para o 
enfrentamento da calamidade de saúde 
pública e estada de emergência decorrente do 
novo coronavírus (Covid-19), dentre outra 
matéria correlata. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108509&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/108509-
202106010938296472-assinado.pdf#P108509 
 
 Oficie-se. 
  

6. Requerimento n.º 023/2021, do 
deputado Doutor Hércules e outros, de 
formação da Frente Parlamentar pela 
Acessibilidade e Inclusão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108141&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/108141-
202105260857403914-
assinado(16917)(16919)(16920)(16923)(16916)(
16918)(16921)(16922)(16924).pdf#P108141 
 

Defiro. À Secretaria para providenciar 
ato de criação da frente parlamentar.  

 
Segunda parte, sujeita à deliberação.  
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7. Requerimento de Urgência n.º 
102/2021, do deputado Carlos Von, líder do 
Avante, ao Projeto de Lei n.º 195/2021, de sua 
autoria, dispõe sobre a proibição de contratos 
de empréstimo serem celebrados com idosos 
ou pensionistas por ligação telefônica 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=108630&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/108630-
202106011512028482-assinado.pdf#P108630 
 

Em votação.  
As deputadas e os deputados que o 

aprova permaneçam como estão; os contrários 
se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado.  
Do item 8 ao item 24, trata-se de 

indicações das senhoras e dos senhores 
deputados e deputadas.  
 

8. Indicação n.º 1435/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para pavimentação do trecho ligando a região 
de Panorama, em Rio Bananal, à divisa em São 
Rafael, Linhares/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=108524&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108524-
202106011026460285-assinado.pdf#P108524 
  

9. Indicação n.º 1436/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para poda das árvores localizadas na 
Rodovia do Sol - ES-060, próximo a Samarco. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108528&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108528-
202106011039058270-assinado.pdf#P108528 
  

10. Indicação n.º 1437/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para construção de reservatório de 

água potável de consumo sazonal na alta 
temporada no bairro Meaípe, na cidade de 
Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108526&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108526-
202106011038057956-assinado.pdf#P108526 
  

11. Indicação n.º 1438/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para priorização da vacinação contra 
Covid-19 dos seguintes profissionais do 
turismo: recepcionista de hotéis, camareiras, 
guia de turismo e motoristas de turismo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108541&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108541-
202106011110048012-assinado.pdf#P108541 
  

12. Indicação n.º 1439/2021, do 
deputado, ao governador do Estado, para 
inclusão dos profissionais da educação física, 
licenciados e bacharelados na lista de 
prioridades no programa de imunização contra 
a Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108215&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108215-
202105261213326990-assinado.pdf#P108215 
  

13. Indicação n.º 1440/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para obras de drenagem e 
pavimentação de três ruas no bairro Sayonara, 
município de Conceição da Barra/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=108313&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108313-
202105271254407994-assinado.pdf#P108313 
  

14. Indicação n.º 1441/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
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com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 
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Estado, para reestruturação do Campo de 
Futebol do bairro Sayonara, no município de 
Conceição da Barra/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=108311&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108311-
202105271251568459-assinado.pdf#P108311 
  

15. Indicação n.º 1442/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para implantação de 
videomonitoramento ao bairro Sayonara, no 
município de Conceição da Barra/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=108303&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108303-
202105271202195269-assinado.pdf#P108303 
  

16. Indicação n.º 1443/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de uma ambulância para 
atender os moradores do distrito de 
Guararema, 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=108297&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108297-
202105271135152107-assinado.pdf#P108297 
  

17. Indicação n.º 1444/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para obras de drenagem e 
pavimentação na Rodovia ES-481, na 
Comunidade de Lameirão em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108644&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108644-
202106011602410581-assinado.pdf#P108644 
  

18. Indicação n.º 1445/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para construção de um viaduto 

sobre a BR 101, na divisa dos municípios de 
Itapemirim e Cachoeiro 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=108648&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108648-
202106011612404500-assinado.pdf#P108648 
  

19. Indicação n.º 1446/2021, do 
deputado Theodorico Ferraço, ao governador 
do Estado, para construção de acostamentos 
laterais da Rodovia ES 490, nos trecho que 
relaciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108647&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108647-
202106011609559809-assinado.pdf#P108647 
  

20. Indicação nº 1447/2021, do 
Deputado Marcos Garcia, ao Governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica no trecho 
Sede - Santa Terezinha até o Patrimônio São 
José, cerca de 10 km, em São Gabriel da 
Palha/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=108649&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108649-
202106011622072638-assinado.pdf#P108649 
  

21. Indicação n.º 1448/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para Aquisição de um veículo com 16 
lugares para atender os pacientes do município 
de Sooretama/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=108656&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108656-
202106011641097507-assinado.pdf#P108656 
  

22. Indicação n.º 1449/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para asfaltamento e a rede de esgoto 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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em ruas do bairro Santa Bárbara, que 
relaciona, no município de Cariacica/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=108655&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108655-
202106011633558591-assinado.pdf#P108655 
 

23. Indicação n.º 1450/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para reparo de todos os postes e 
sistema de iluminação, bem como a troca das 
lâmpadas dos postes no bairro de Jardim 
Camburi, Vitória/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=108659&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108659-
202106011646580953-assinado.pdf#P108659 
  
 

24. Indicação n.º 1451/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para disponibilizar policiamento no 
bairro de Jardim Camburi, Vitória/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=108657&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/108657-
202106011644050479-assinado.pdf#P108657 
 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Em votação as indicações.  
Os deputados que as aprovam 

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

Aprovadas todas as indicações.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Justificar o voto, presidente, por 
favor.  

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Peço a palavra para justificar voto. Deputado 
Ferraço pede a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Eu vou registrar quem queira.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Deputado Ferraço pediu a primeira justificativa.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Primeiro Danilo, Ferraço.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, pode dar a 
preferência para o meu amigo, deputado 
Ferraço. Ele tem prioridade, decano da Casa! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Tem prioridade! 
E deputada Janete.  
Então, com a palavra o deputado 

Theodorico Ferraço. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhores deputados, o que é 
Assembleia acaba de aprovar neste momento é 
uma indicação renovada ao Governo do Estado.  

Quando foi feito o asfaltamento da 
estrada que liga Safra a Marataízes, ficaram ali, 
a partir da Matinha até o trevo, seis quilômetros 
sem acostamento. Olha, uma estrada como 
essa, ES-490, não ter acostamento em seis 
quilômetros, qualquer acidente, qualquer 
parada, qualquer pneu furado, fica o trânsito 
perturbado e sujeito a batidas e desastres. Seria 
interessante que o Governo olhasse com 
carinho essa abertura, esse acostamento.  

E, ao mesmo tempo, apresentamos o 
pedido para construção de um viaduto ali em 
Safra, porque, durante o verão, o trânsito 
paralisa ali, fica paralisado mais de hora no 
trevo de Safra, então, é preciso ali um viaduto 
que liga a 490 à estrada Safra-Cachoeiro de 
Itapemirim; atrapalha o trânsito da 101 e, 
naturalmente, todos que utilizam aquela 
rodovia.  

Fica aqui o nosso agradecimento, a 
esperança de que o Governo do Estado possa 
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levar a nossa indicação para estudos e tomar 
uma atitude em benefício da população de 
Cachoeiro, Itapemirim, Marataízes, Kennedy e 
todos os visitantes que vêm do Sul do Espírito 
Santo e do Brasil.  

Muito obrigado, senhor presidente!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Theodorico Ferraço. 
Com a palavra o deputado Danilo 

Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Bom dia, presidente! Bom dia, 
senhores deputados e deputadas, todos que nos 
assistem pela TV Assembleia! 

Presidente, eu quero parabenizar aqui os 
colegas pelas indicações que foram feitas nesta 
data e que nós votamos favoravelmente.  

Apresentamos, hoje, presidente, o 
Projeto de Lei n.º 229/2021, que dispõe sobre a 
possibilidade de os órgãos de segurança pública 
alienarem, por venda direta a seus integrantes, 
as armas de fogo de porte pessoal que eles 
utilizam.  

O policial, presidente, utiliza uma arma 
de fogo durante muitos anos na Polícia Civil do 
Estado Espírito Santo, ou de qualquer outro 
estado, e essa arma faz parte da vida daquele 
policial. Eu, por exemplo, utilizei durante muitos 
anos, trabalhei na Divisão de Homicídios 
durante quase sete anos, utilizei a minha arma 
de fogo, que me salvou de muitas ocasiões 
perigosas, e, em 2019, quando aposentei, tive 
que devolver a arma. Isso é muito triste para o 
policial.  

Para o senhor ter ideia, presidente, eu 
adquiri, esta semana, uma arma exatamente 
igual a que utilizei na Polícia Civil, arma 
devidamente registrada - estou transferindo 
junto à Polícia Federal -, exatamente igual. 
Embora não se fabrique mais a arma, mas 
aquela arma tem uma história na vida da gente, 
na Polícia Civil.  

É muito comum, em vários países, que 
cães, após velhos, sejam doados para seus 
treinadores. Esse projeto lei que nós 
apresentamos já foi aprovado agora, 
recentemente, em Mato Grosso, um idêntico, e 

essas armas seriam não doadas, mas vendidas 
aos nossos policiais de maneira parcelada.  

É bom registrar que as armas de fogo 
utilizadas pelas Polícias, principalmente pela 
Polícia Civil, posteriormente, são doadas para as 
Guardas Municipais. Então, nada mais justo do 
que o policial levar a arma que o acompanhou 
durante tantos anos.  

Obrigado presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense. 
Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 

  A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu quero 
também registrar, agradecer a votação dos 
nobres colegas sobre as indicações que fizemos 
de asfaltamento e rede de esgoto em ruas do 
bairro Santa Bárbara, no município de Cariacica, 
e também sobre a aquisição de um veículo, uma 
van de dezesseis lugares, para atender os 
pacientes do município de Sooretama, que 
precisam se deslocar.  

Eles já fazem esse deslocamento, mas 
em veículos menores, para poderem ser 
submetidos às sessões de hemodiálise que são 
realizadas fora do município, já que o município 
ainda carece desse serviço, que precisa ser 
implantado e credenciado. 
 Fica aqui o nosso registro. Cariacica é um 
município que precisa de muitas intervenções, 
especialmente na área de saneamento básico e 
também de asfaltamento, de pavimentação. 
 Eu estive, agora cedo, com o prefeito 
Euclério conversando sobre essa questão. Dia 24 
agora, é aniversário do município, onde nós 
vamos estar levando algumas intervenções, 
dentre as quais essas estão destacadas, que 
estamos conversando com o governador do 
Estado, para que possa estar sendo 
proporcionado a esse município, que, durante 
muitos anos, ficou esquecido, mas que, 
felizmente, tem tido boas administrações, 
nesses últimos anos, e que, neste Governo de 
Euclério Sampaio, tem tido muitas obras. E, por 
isto, são necessárias essas indicações e essa 
conversa com o governador, para que a gente 
possa ampliar esse pacote de obras, necessário 
para Cariacica permanecer nesse caminho, 
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nesse rumo do crescimento e do 
desenvolvimento. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputada Janete de Sá! 
 Finalizamos a justificativa das indicações 
e passamos à fase da Ordem do Dia. 

Primeiro item da pauta: 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 
01/02/2021. Pareceres orais da Comissão de 
Justiça pela constitucionalidade e, da Comissão 
de Educação, pela aprovação. Na 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 25/05/2021. Prazo até o dia 
01/06/2021. 

Convoco a Comissão de Finanças para 
oferecer parecer oral à matéria. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS - PSB) – Caro amigo presidente desta 
sessão, deputado Dary Pagung; nobres colegas 
deputados e deputadas; um bom-dia a todos. 
Alegria e gratidão a Deus por estar aqui 
presente na sala on-line, com V. Ex.as. 
 Eu convoco a Comissão de Finanças, 
senhor presidente. Observo que há quorum. 
Avoco o projeto para relatar.  

Quero fazer um relatório sucinto, uma 
vez que eu pedi prazo para analisar o projeto, 
projeto que já tem tramitação nesta Casa, nas 
comissões pertinentes, Comissão de 
Constituição e Justiça, que deu um parecer 
técnico pela aprovação, pela 
constitucionalidade, pela juridicidade e pela boa 
técnica legislativa, e a Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, Fiscalização, Controle e 
Tomada de Contas recebe o projeto, e eu passo 
a relatar. 
 Trata-se, o presente parecer técnico, da 
análise do Projeto n.º 21/2021, de autoria do 
nobre deputado Renzo Vasconcelos, que 
pretende instituir a Política Estadual de 

Valorização da Vida, a ser implementada na 
rede estadual de ensino. 
 A matéria foi protocolada no dia 1 de 
fevereiro – portanto, a matéria foi 
protocolada no início deste ano legislativo –, 
lida no Expediente da sessão ordinária do dia 
3 de fevereiro de 2021, e não consta – é 
importante citar isso – nos autos, até o 
presente momento, a evidência da publicação 
da matéria no Diário do Poder Legislativo, 
DPL. A Diretoria de Redação ofereceu estudo 
técnico legislativo no dia 1/02/2021.  

Após a tramitação nas comissões afetas 
à matéria, o presente projeto recebeu 
encaminhamento para esta Comissão de 
Finanças, e eu passo a dar o parecer. 

As razões que sustentam a justificativa 
do projeto, elaborado pelo ilustre deputado 
autor, reponta os elevados objetivos do 
projeto, que tem como principal escopo 
instituir a Política Estadual de Valorização da 
Vida, a ser implementada na rede estadual de 
ensino. 

Como convenientemente exposto pelo 
ilustre deputado Renzo Vasconcelos, 
proponente da matéria, a violência 
autoprovocada é um gigantesco problema dos 
atuais tempos, sobretudo entre adolescentes e 
jovens, sendo ainda mais complexa quando 
analiso os gráficos de violência, que apontam 
um altíssimo aumento de casos de suicídios 
entre jovens entre dez e dezoito anos. 

Assim, por conta dos números 
alarmantes supracitados, é preciso que sejam 
feitas políticas públicas que, de fato, tentem 
mudar algo na prática. Esse projeto se propõe 
ser o pontapé efetivo na luta pela vida das 
nossas crianças e adolescentes, que serão 
adultos mais saudáveis, mental e 
psicologicamente, em um futuro. 

Após a tramitação pela Comissão de 
Justiça, em que recebeu parecer favorável, essa 
matéria vem para a Comissão de Finanças.  

Entretanto, senhor presidente e nobres 
colegas, cabe relatar, aqui no âmbito da 
Comissão de Finanças, que, no art. 43 da 
Resolução 2700, de 15 de julho de 2009, versa o 
seguinte:  
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À Comissão de Finanças, 
Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas compete opinar sobre: 
(...) 
 
(...) 
XIX - aspecto econômico ou 

financeiro de todas as proposições;  
 
Então, nós temos que dar um parecer 

segundo o mérito da matéria, aqui na Comissão 
de Finanças. 

Descrito o objeto da proposição, cumpre 
ressaltar que o parecer desta comissão cinge-se 
à análise de mérito, quanto ao aspecto 
econômico e financeiro das proposições, que 
concorram diretamente para aumentar ou 
diminuir as despesas, assim como a receita 
pública, em conformidade com o dispositivo, 
antes descrito: estando prejudicada qualquer 
análise sobre o ponto de vista diverso, qualquer 
outra análise que não seja do ponto de vista de 
finanças. 

Verifica-se, portanto, que a proposta do 
nobre deputado Renzo pretende programar 
novas atividades, ainda não previstas. Portanto, 
concorre para o aumento da despesa do Estado, 
estando a proposição sob análise em 
desconformidade com o que preceitua a 
legislação para efeito da Comissão de Finanças.  

Assim, no exame de mérito, verificou 
que os ditames encartados nessa matéria 
autoriza-nos a afirmar que o mesmo não se 
encontra de acordo com os artigos 42 e 43 do 
Regimento Interno, segundo os quais compete a 
esta comissão a análise da proposição, no que 
tange ao seu aspecto econômico e financeiro. 

Para concluir, compete-me dizer que, 
mesmo sensibilizado com a nobre intenção do 
excelentíssimo deputado Renzo Vasconcelos, 
que é pertinente o contexto em que ele analisa 
a matéria para a implementação de políticas 
públicas no âmbito das escolas do estado do 
Espírito Santo, eu sugiro que seria muito mais 
importante, para que nós possamos vislumbrar 
política pública em que se imagina o deputado, 
que ele fizesse via indicação ao Governo do 
Estado, que eu não tenho dúvida que, sensível 

com essa matéria, teria a oportunidade, através 
da Secretaria de Educação do Estado, de colocar 
a matéria em prática, com planejamento e com 
política pública estabelecida pelo Governo do 
Estado, através da secretaria. 

Diante do exposto, somos pela rejeição 
do Projeto de Lei n.º 21/2020, de autoria do 
deputado Renzo Vasconcelos, na Comissão de 
Finanças, pela qual propomos aos membros da 
comissão a adoção do seguinte parecer: A 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é 
pela rejeição do Projeto de Lei n.º 21/2020, de 
autoria do deputado Renato Vasconcelos. 

É o parecer, senhor presidente. 
Eu coloco o parecer em discussão no 

âmbito da Comissão de Finanças. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, eu 

passo a colher os votos. 
 Como vota o nobre deputado Marcos 
Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado José 
Esmeraldo? (Pausa) 
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Presidente, parabenizar V. Ex.ª pelo relatório e 
entender que existe um impacto financeiro e 
não constar também no projeto esse impacto 
financeiro eu acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado! Bem 
lembrado, deputado Alexandre Xambinho! 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 
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 Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Primeiro, parabenizo o deputado 
Renzo pela iniciativa. Na realidade, um projeto 
importante. O deputado Freitas lembrou que 
nós estamos respaldados, na Comissão de 
Finanças, pelos impactos, o impacto financeiro e 
o orçamentário do projeto no Governo do 
Estado. Por isso eu acompanho o parecer do 
deputado Freitas. Muito bem embasado, 
deputado. Parabéns! 
 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado 
Rafael Favatto! 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 O deputado Dary Pagung é membro 
desta Comissão, mas preside a sessão no 
momento, não tendo possibilidade de votar, 
portanto. O deputado Adilson Espindula ainda 
não está na sala e o deputado José Esmeraldo 
também não está na sala. 
 Senhor presidente, a matéria está 
rejeitada na Comissão de Finanças por cinco 
votos. Eu devolvo a matéria a V. Ex.ª sugerindo 
que a mesma seja votada no Plenário com o 
parecer da Comissão de Finanças. 
 Devolvo a matéria a V. Ex.ª.  
  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Coloco o requerimento do deputado 
Freitas em votação no Plenário.  
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão; os contrários, se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Coloco o projeto em discussão na forma 
do parecer da Comissão de Finanças.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Dary.  
   
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Bruno Lamas, nós estamos em 
processo de votação, deputado. 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente, é uma questão de ordem. Gostaria 
de sugerir que o projeto de lei, quando fosse 
votado em Plenário, seja pautado pelo parecer 
da Comissão de Educação, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Já foi aprovado, deputado Bruno.  
 Coloco o projeto em votação.  
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam com o estão; os contrários, se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se a matéria.  
 Para justificar o voto, a deputada Janete 
de Sá.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu pedi a 
palavra para justificar o voto porque, na 
verdade, essa questão da valorização da vida, 
que foi sugerida pelo deputado Renzo, de fato 
precisa ser estudada pelo Governo do Estado. 
No meu entendimento, onde você pode 
trabalhar um processo educativo é exatamente 
na nossa rede de ensino público, e também 
privado, porque o Estado pode, também, em um 
programa, estar sugerindo a adoção dessas 
discussões também na rede privada. Mas, 
especialmente, no meio estudantil, que é onde 
existe a efervescência das ideias, dos 
pensamentos, das informações e do 
conhecimento, da busca de conhecimento, para 
que a gente possa estar trabalhando um novo 
processo educativo, no sentido de estarmos 
tratando dessa questão da valorização da vida e 
também das mais diversas violências. 

Eu pedi para justificar para registrar o 
aumento em 18,2% dos feminicídios no estado 
do Espírito Santo. É um dado alarmante. No ano 
de 2020 foram onze casos e, em 2021, nós já 
temos treze casos constatados de feminicídio.  

Apesar de os homicídios terem caído, a 
taxa caiu na Grande Vitória, nós tivemos um 
registro, de janeiro a maio, que foram de 
quatrocentos e cinquenta e seis assassinatos, 
contra quinhentos e treze em 2020, neste 
mesmo período. Ou seja, há um registro de 
redução do índice de homicídios, especialmente 
na Grande Vitória, porque ele aumentou no 
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interior do estado. Na Região Serrana, que teve 
um salto de quarenta por cento, no Noroeste do 
estado 36,5%, no Norte do estado de 19,5%. 
Mas, na Grande Vitória, na Região 
Metropolitana, que é onde tem uma quantidade 
mais elevada de pessoas, a população é maior, 
de fato houve uma queda. A gente precisa 
registrar que isso é oriundo, também, do 
trabalho da nossa Secretaria de Segurança 
Pública, que têm intensificado as ações no 
sentido de combate ao tráfico de drogas, 
combate às incidências que são geradas, 
exatamente, por essa comercialização e o 
tráfico de drogas.  

Mas, fica aqui o registro da importância 
de estarmos travando este debate, 
especialmente na nossa rede pública de 
educação, desde as fases iniciais, sobre a 
valorização da vida e sobre a questão das 
violências que são cometidas, principalmente 
contra as mulheres, contra as crianças, contra a 
nossa juventude – especialmente a juventude 
de cor negra –, e também os nossos idosos. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Passamos para o item 2. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Dary, é o deputado Bruno Lamas.   
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Bruno.  
 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – É que eu 

tive uma dificuldade aqui na minha conexão. 
Perdoe-me, deputado Dary.  

A matéria do deputado Renzo foi votada. 
É isso? 

 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Foi votada, deputado. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – E foi 

rejeitada? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Isso. Arquive-se. 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Então, o 
meu pedido de votação baseado no parecer da 
Comissão de Educação não foi acatado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Nós já tínhamos votado o pedido do 
deputado Freitas pelo parecer da Comissão de 
Finanças.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Tá. Como 

eu tive uma falha aqui na conexão, eu quero 
deixar registrado o meu voto a favor da matéria 
do deputado Renzo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Fica registrado, deputado.  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – 2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 159/2021, da 
deputada Iriny Lopes, que veda a retenção de 
descontos no pagamento de recursos 
emergenciais ao setor cultural e a exigência de 
certidão negativa de débitos com entes 
federativos nos editais do setor cultural, na 
forma que menciona. Publicado no Ales Digital 
do dia 27/04/2021. 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 25/05/2021. Prazo até o dia 1.º/06/2021.  

Está vencido o parecer.  
Então, convoco a Comissão de Justiça 

para oferecer parecer oral à matéria.  
Deputado Gandini. (Pausa) 
Nosso vice-presidente da Comissão de 

Justiça, deputado Vandinho Leite, para relatar 
ou designar outro relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary 
Pagung, bom dia! Bom dia a todos os deputados 
e deputadas presentes a esta sessão! 

O deputado Gandini não pôde estar 
neste momento, nós estamos com o prazo 
vencido dessa matéria na Comissão de 
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Constituição e Justiça, senhor presidente, e eu, 
fazendo um estudo sobre a matéria, a matéria, é 
verdade, tem uma importância e uma relevância 
significativa, mas, no meu entender, a ementa 
da matéria tem como mérito vedar a retenção 
de descontos no pagamento de recursos 
emergenciais a um setor específico, que é o 
setor cultural, e fala também sobre não ter mais 
a exigência de certidão negativa de débitos. Ou 
seja, nas exigências para editais do setor 
cultural. 
 Fui secretário de Esportes, conheço bem 
como funciona essa questão dos documentos 
necessários para participar de editais públicos. 
 Aí tem dois pontos, senhor presidente. 
No meu entender, na questão com relação à 
certidão negativa de débito, é uma lei federal 
que regulamenta o mesmo no meu entender. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Vandinho, nós estamos no 
item 2, Projeto de Lei n.º 159/2021, da 
deputada Iriny Lopes. Não sei se na sua 
justificativa... Estou entendendo que V. Ex.ª está 
relatando o item 3.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Não, o item 2: que 
veda a retenção de descontos de pagamentos 
de recursos emergenciais ao setor cultural e a 
exigência de certidão negativa de débito com 
entes federativos nos editais do setor cultural. 
No meu entender, aqui na minha lista, esse é o 
item 2.  
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Está certo. O Marquinho confundiu aqui. 
Está certo.  
 V. Ex.ª está com a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. 
 Então, vou voltar ao meu relatório. 
Avoquei a matéria para relatar na Comissão de 
Justiça e vou voltar ao mérito, que é discussão, 
na minha opinião, da constitucionalidade. 
 Então, senhor presidente, a exigência da 
certidão negativa de débito para qualquer área, 

para editais públicos, é uma lei federal que 
regulamenta. 
 Fui secretário de Estado duas vezes e, no 
meu entender, neste caso específico, acredito 
que esse ponto da lei é um ponto 
inconstitucional.  

Outro ponto também que me chama 
bastante a atenção, e fui buscar a informação 
do porquê, é com relação à retenção de 
descontos nesses pagamentos dos auxílios. Aí 
tem um problema, esse desconto já é um 
desconto do imposto de renda, então, é uma 
questão também em nível federal, que, no meu 
entender, não é possível regulamentar numa lei 
estadual.  
 Então, senhor presidente, nessa questão 
do mérito e do formato como o projeto de lei se 
apresentou, vou relatar esse item 2 pela sua 
inconstitucionalidade, por entender que tanto a 
questão do imposto de renda quanto a questão 
de exigência de certidões são questões da 
legislação federal e nós não podemos legislar 
nas Assembleias Legislativas estaduais. 
 Em discussão meu relatório pela 
inconstitucionalidade. (Pausa) 
 Não havendo quem queria discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Como vota o deputado Gandini? (Pausa) 
 Como vota o deputado Emílio Mameri? 
  
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Rafael Favatto? (Pausa)  

Deputado Rafael? (Pausa) 
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 
acompanho o relator. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Vandinho, eu estava 
com um problema no áudio aqui. Acompanho o 
relatório de V. Ex.ª.   
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Rafael. 
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
(Pausa)  

Deputado Marcos Garcia, como vota? 
(Pausa) 
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Marcos Mansur? 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Voto com o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Mansur e deputado Xambinho. 
 Então, senhor presidente, foi aprovado 
na Comissão de Constituição e Justiça o 
relatório, por unanimidade, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
059/2021.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª na 
presidência. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Discussão prévia, em regime de urgência, 
do parecer da Comissão de Justiça, que foi pela 
inconstitucionalidade. 
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado. 
 Arquive-se a matéria. 
 Passamos ao item 3.   
 

3. 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 e presencial, do 
dia 26/05/2021. Prazo até o dia 02/06/2021. Em 
anexo, por se tratarem de matérias correlatas, 
Projeto de Lei n.º 194/2021, do deputado 
Coronel Alexandre Quintino, e Projeto de Lei n.º 
68/2021, do deputado Capitão Assumção. 
 Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria e pergunto ao 
deputado vice-presidente da comissão se ele vai 
continuar com o prazo.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary 
Pagung, os itens 3, 4, 5 e 6 – só avisando a V. 
Ex.ª – são projetos que vou relatar na semana 
que vem. Vou pedir prazo regimental em todos 
esses quatro, talvez para adiantar o processo de 
V. Ex.ª. 
 

(4.     Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
204/2021; 5.  Discussão única, 
em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 147/2021; 6.  
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
217/2021) 

 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Vandinho Leite.  
 Então, passamos para o item 7.  
 

7. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
02/2021, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 14/2021, que altera a Lei n.º 9.866, de 26 de 
junho de 2012, e a Lei Complementar n.º 694, 
de 8 de maio de 2013, dispondo sobre a volta do 
repasse da parcela dos royalties ao Fundágua e 
ao Funpdec, Fundo de Defesa Civil.  Publicado 
no Ales Digital do dia 04/02/2021. Em anexo, 
por se tratar de matéria correlata, Projeto de Lei 
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Complementar n.º 32/2020, do deputado Sergio 
Majeski. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Dary, eu que pedi regime de urgência, 
vou pedir baixa desse projeto para poder 
possibilitar ao Governo fazer algumas 
adequações que foram sugeridas, inclusive, pelo 
pessoal do Funpdec, que é o Fundo da Defesa 
Civil, e tem algumas sugestões também para o 
Fundágua, por isso a necessidade de pedir baixa 
para aguardar a mensagem que vem melhorada 
do Governo do Estado.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Baixado o item n.º 7.  Obrigado, 
deputada Janete. 
 8. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 283/2020, do 
deputado Bruno Lamas, que institui a instalação, 
nas vias urbanas e rodovias estaduais do estado 
do Espírito Santo, de instrumentos eletrônicos 
luminosos de medição de velocidade e dá outras 
providências. Publicado no Ales Digital do dia 
07/05/2020.  
 Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. Com a palavra o 
nosso deputado vice-presidente da Comissão de 
Justiça, Vandinho Leite. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
o Projeto de Lei n.º 283/2020, de autoria do 
deputado Bruno Lamas, na sua ementa, fala 
sobre instalação em vias urbanas e, claro, nas 
rodovias estaduais, de instrumentos eletrônicos 
luminosos de medição de velocidade.  
 A princípio, entendo ser uma questão do 
Governo do Estado, mas, talvez, a gente tenha 
um pouco de dificuldade de tramitar essa 
matéria na Assembleia. Mas não quero relatar 
neste momento até para dar um prazo para 
que, como relator, possa debater tanto com o 
deputado Bruno quanto com o Governo, e se a 
gente consegue encontrar um caminho nessa 
matéria. Então, vou pedir prazo, senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – É regimental. 

 Item 9. Discussão única, em regime de 
urgência, do 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 101/2020, a 
ocorrência do estado de calamidade pública no 
município de Santa Teresa. Publicado no Ales 
Digital do dia 17/05/2021.  
 Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 
 Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary, 
essa é uma matéria que sempre votamos na 
Assembleia. E com relação à sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa não há dúvida nenhuma... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Vandinho... 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Oi! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Se V. Ex.ª for relatar o projeto, vou 
consultar o deputado Freitas se podemos fazer 
em conjunto. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Vou relatar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Freitas, podemos fazer em 
conjunto? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Podemos, 
deputado Dary; e toda a credibilidade no 
relatório do deputado Vandinho Leite. Estamos 
juntos! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Então, Vandinho Leite com a palavra. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado pelas 
palavras, deputado e amigo Freitas. 
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 Deputado e presidente neste momento, 
deputado Dary, essa é uma matéria que, por 
diversas vezes, votamos. Ou seja, na sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa não há dúvida nenhuma. E que o 
município de Santa Teresa pede é que possamos 
reconhecer o estado de calamidade pública 
devido a todo esse momento que estamos 
passando de pandemia.  

Então, é um relatório muito rápido e 
sucinto pela constitucionalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa do Projeto de Lei n.º 
19/2021, da Mesa Diretora, que reconhece o 
estado de calamidade pública no município de 
Santa Teresa. 
 Vou colocar em discussão e, na hora da 
votação, vou pedir os votos da Comissão de 
Justiça e pedir a gentileza ao deputado Freitas 
para colher os votos na Comissão de Finanças. 
 Então, vamos lá. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação, primeiro na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri, que também frequenta muito Santa 
Teresa?  
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Meu voto é com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Acho que o deputado Marcelo Santos 
falou alguma coisa aqui no chat, né? Deixa só 
conferir o voto do deputado Marcelo Santos 
aqui, se ele votou via chat. (Pausa) 
 Está acompanhando o relator. Então, 
deputado Marcelo Santos acompanha o relator. 
 Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o brilhante relatório 
detalhado do deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Esse foi tão simples 
que não precisou ser detalhado. 

 Deputada Janete de Sá, como vota? 
(Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho? 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Xambinho. 
 Deputado Marcos Mansur? 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Voto com o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, aprovado 
por unanimidade na Comissão de Justiça. 
 Passo a palavra ao deputado Freitas para 
que possa colher os votos na Comissão de 
Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Agradeço ao deputado 
Vandinho e passo a colher os votos, de acordo 
com o seu relatório, na Comissão de Finanças. 
 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 já 
presente, seja muito bem-vindo, deputado José 
Rocha Esmeraldo de Freitas? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto com o relatório do relator, excelência. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Deputado Dary Pagung 
presidindo. 
 Como vota o deputado Emílio Mameri? 
(Pausa) 
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho o relator. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



294 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Adilson Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Rafael 
Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Marcelo Santos? (Pausa) 
 O deputado Marcelo Santos, às vezes 
presente pelo menos no chat, mas não é o caso. 
 Matéria aprovada pela unanimidade dos 
presentes, na Comissão de Finanças. 
 Devolvo ao presidente da Comissão de 
Justiça, deputado Vandinho Leite. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Freitas. 
 Aprovado por unanimidade na reunião 
conjunta das Comissões de Justiça e de 
Finanças. 
 Devolvo a palavra ao presidente, neste 
momento, com a matéria aprovada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Vandinho Leite. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão e os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovado o projeto.  

Em Mesa para a promulgação. 
 Neste momento, passamos à fase das 
Comunicações. 
 Hoje, pelo sistema de alternância 
aprovado pelo Plenário, as falas começam pelo 
deputado Theodorico Ferraço, com ordem 
inversa de chamada, de trás para frente. 

 Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, esta Casa mostrou muita dignidade 
ao povo do Espírito Santo, mostrando sua 
independência, sua coragem e seu vigor 
quando, atendendo às vinte e sete comarcas do 
Espírito Santo em processo de fusão e ou 
extinção, teve a capacidade de dar um voto pela 
paralisação, e não cassação, do ato do Tribunal 
de Justiça onde nem na Constituição Federal e 
nem na Constituição Estadual se encontra um 
dispositivo sequer que proíba tal (Inaudível) 
 O Tribunal, naturalmente, através da 
Procuradoria, alegou que o processo era 
inconstitucional. Mas me chamou muito a 
atenção o parecer do doutor Bravin, dos mais 
honrados e dignos desembargadores. Ele não 
fez uma crítica sequer ao Poder Legislativo. E 
ainda foi muito claro, não elogiando o projeto, é 
claro, mas dizendo que em momento algum o 
projeto fez qualquer crítica ou ataque ao 
Tribunal de Justiça.  
 Feita essa consideração, o que é 
absolutamente muito correto, muito 
importante, houve depois o parecer do doutor 
Fábio Clem que pede diálogo, que pede atenção 
do Tribunal para dialogar com a OAB, com os 
prefeitos. É muito importante que os poderes se 
coloquem em igualdade de condições quando se 
tratar do interesse público.  

E nessa situação global, o honrado e 
digno presidente do Tribunal de Justiça, o 
doutor Ronaldo Gonçalves, foi muito feliz 
quando declarou que o problema não era 
financeiro e sim fiscal. 
 Olha, então estamos diante de um 
problema fiscal que ainda tem solução para o 
bom entendimento, para o diálogo, para que 
possamos fazer de tudo para que as vinte e sete 
comarcas não desapareçam nesse oceano 
Atlântico eivado de preocupações dos 
municípios que, em extinção a sua comarca, vão 
ficar menores - os funcionários, a Justiça, os 
advogados, o povo de modo geral. 
 Então, nessa situação fiscal, vejam os 
senhores, tem uma grande solução. Ainda tem 
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solução.  Os deputados deram a demonstração 
importante de colocar verbas suas à disposição, 
as prefeituras, todos nós nos colocamos à 
disposição para ficar solidariamente unidos aos 
prefeitos, aos municípios e aos vereadores. 

A campanha feita pelo doutor Jeferson 
Valente, com muito respeito e até aplaudindo o 
tribunal, junto com vários prefeitos, foi 
importante. Porque foi com muito respeito. E, 
dentro desse respeito, tem uma luz no fim do 
túnel. 

Quando o doutor Ronaldo fala que o 
problema é fiscal, então, extrapola um pouco o 
problema Legislativo, extrapola um pouco a 
capacidade do Tribunal de Justiça. Mas aí, vai 
para o Governo do Estado. O Governo do Estado 
tem solução para isso. Basta um projeto de lei 
melhorando a participação fiscal, dentro desse 
coeficiente que está ameaçando a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. Voltar novamente a 
fazer com que o tribunal e o seu presidente não 
durma um sono tranquilo, como o doutor 
Bizzotto, um dos mais honrados 
desembargadores desta Casa, passou aperto 
devido à Lei de Responsabilidade Fiscal. 

Então, senhores deputados, todos 
estamos unidos. Não queremos vencidos e nem 
vencedores. As comarcas estão esperando uma 
decisão. E a decisão, hoje, o Governo do Estado 
pode, sim, chamar o Tribunal de Justiça, chamar 
o presidente da Assembleia Legislativa, chamar 
a Ordem dos Advogados, ter uma reunião e 
mandar um projeto em regime de urgência para 
a Assembleia Legislativa dar essa melhora no 
percentual fiscal e resolver o problema de vez. 

Eu vou conceder aparte ao deputado 
Freitas. Mas, antes, concluo dizendo o seguinte: 
nós temos que ter esperanças. Vamos marcar o 
nosso território. Não há vencidos e nem 
vencedores. Temos que encontrar uma solução. 
E as vinte e sete comarcas não querem saber de 
briga, quem é mais forte, quem tem mais 
coragem de enfrentar o Tribunal de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Para concluir, deputado.  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Os municípios querem é a união. 

Então, com a palavra o Governo do 
Estado, que pode, sim, encontrar essa solução 
fiscal, como o grande timoneiro dessa situação. 

Ouça, ainda, o Freitas, por gentileza, 
Dary. Um pouquinho de paciência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Theodorico Ferraço. 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. (Pausa) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Dary, o deputado 
Rafael. Uma questão de ordem. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado Dary! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Nós estamos na fase das Comunicações. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Se V. Ex.ª me 

permite... 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Dary, era para retirar 
um projeto, deputado Rafael Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Rafael, nós estamos já na fase 
das Comunicações. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado Dary, 

se V. Ex.ª me permite, quando tantos 
deputados, às vezes, se estendem demais, e o 
pronunciamento do deputado Theodorico 
Ferraço foi um tanto sucinto, eu queria, em dois 
minutos, aparteá-lo e acrescentar no 
pronunciamento dele. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Freitas, V. Ex.ª vai ter, V. Ex.ª 
vai ter o horário. 

Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, muito bem! Estão querendo 
tumultuar, tumultuar a sessão. O momento não 
é esse. O momento é o da fase das 
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Comunicações. Nós estamos muito avisados 
sobre isso. Parabéns a V. Ex.ª por não ceder a 
palavra para ninguém. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – O deputado Sergio Majeski com a 
palavra.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Dary, que dirige a 
sessão neste momento, aos deputados que 
estão aqui, no plenário, aos deputados que 
estão no plenário virtual, aos funcionários desta 
Casa e àqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia e demais canais desta Casa. 

Nós estamos, deputado Dary, na Semana 
do Meio Ambiente. Começou na segunda-feira e 
esta semana é a Semana do Meio Ambiente. 

É um assunto tão extenso que, 
obviamente, em cinco minutos não dá para a 
gente falar tudo. Mas o Brasil é um dos países 
de maior riqueza natural do planeta. Nós temos 
uma gigantesca biodiversidade.  

E regiões naturais, assim, é que, quando 
falamos sobre essa questão ambiental, às vezes, 
você diz que é um ecossistema, é um bioma, é 
um domínio morfoclimático. Não dá para gente 
fazer essa distinção agora. Então, vou chamar de 
regiões naturais, apenas. 

Nós temos gigantescas áreas naturais no 
Brasil, como a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, 
a Mata Atlântica, as Araucárias, ainda o 
Pantanal, além das restingas e também dos 
manguezais. É uma riqueza natural muito 
grande. Grande parte dela já destruída, já 
depredada. 

Por exemplo, a Mata Atlântica, que já 
cobriu quinze por cento do território brasileiro, 
hoje, resta menos de dez por cento dessa mata, 
dessa floresta tão importante e de uma riqueza 
tão grande. 

E continua a destruição. Continua-se 
destruindo a Amazônia, continua-se destruindo 
o Cerrado, continua-se destruindo a Mata 
Atlântica, as Araucárias e por aí vai. Os 
manguezais e as restingas. 

E, às vezes, quando se fala em meio 
ambiente, as pessoas acham até chato. E, às 
vezes, eu concordo que há muito clichê na 

discussão sobre meio ambiente. Mas é 
necessário falar sobre isso, principalmente num 
momento em que nós temos, em nível federal, 
um Ministério do Meio Ambiente que tem um 
ministro que é contra o meio ambiente. Essa é 
primeira vez na história, deve ser o único país 
do mundo que tem um ministro do Meio 
Ambiente contra o meio ambiente, que o tempo 
inteiro trabalha no sentido de flexibilizar a 
legislação para desmatar mais, para destruir 
mais. Inclusive, agora, até investigado por ter 
participado ou por estar participando de 
esquemas de tráfico ilegal de madeira. 

É muito triste a gente ver tudo isso. 
Quando as pessoas entenderem, efetivamente, 
o gestor público entender o quanto um país 
pode lucrar ao preservar o meio ambiente, nós 
vamos evoluir. Porque nós continuamos com a 
ideia do colonizador de cem anos atrás, que 
você só provoca desenvolvimento se você 
desmatar para criar gado, se você desmatar 
para plantar soja. É óbvio que a agricultura e a 
pecuária são importantes. Mas nós podemos 
ganhar dinheiro preservando o que nós temos. E 
isso é notório. 

Hoje, com a tecnologia que nós temos, 
nós podemos investir em turismo, nós podemos 
investir na ciência farmacêutica. Enfim, há uma 
infinidade de possibilidades quando se preserva 
o meio ambiente. 

E eu quero, ainda, nesse finalzinho que 
me resta, falar especificamente aqui, do Espírito 
Santo. A destruição da Mata Atlântica, nos 
últimos tempos, tem aumentado muito. E isso é 
responsabilidade do Governo do Estado, com 
certeza. Nós estamos falhando muito aqui no 
estado, a Secretaria de Meio Ambiente também, 
e os outros órgãos têm falhado. Desde o 
Governo Hartung se tem retirado dinheiro de 
programas como o Fundágua, por exemplo, e o 
programa Reflorestar. 

Então, nós chamamos a atenção do 
Governo para a atenção com esse aumento da 
destruição da Mata Atlântica, nos últimos, anos 
aqui no estado, porque isso é função do 
Governo do Estado. Sem contar a questão das 
restingas e manguezais, que continuam com o 
problema de aumento de desmatamento, 
também. 
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E ainda a questão do lixo. Quando se fala 
em meio ambiente, a gente fala muito de mata, 
de floresta, de vegetação e de animais. Mas não 
se pode pensar em preservar meio ambiente se 
a gente não cuidar do lixo. E esse continua 
sendo um problema. 

Toda manhã, eu caminho, eu corro pela 
Avenida Beira-Mar e, o tempo inteiro, você vê 
uma quantidade imensa de lixo boiando, ali no 
canal de Vitória, próximo ao porto, naquela 
região toda. E de onde vem esse lixo? 

Tanto os municípios litorâneos quanto o 
Governo do Estado precisam observar essa 
questão. Nós não temos ainda políticas 
adequadas de destinação adequada de lixo. A 
reciclagem, a separação de lixo, a destinação 
adequada de lixo, ela inexiste, praticamente, no 
Espírito Santo, na maioria dos municípios. E isso 
precisa ser cuidado. 

Muito obrigado, deputado Dary. Tinha 
muito mais coisas para falar, mas o tempo é, 
realmente, muito curto. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Sergio Majeski. 

Com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 

Deputado Renzo. (Pausa) 
Não nos ouvindo, deputada Raquel 

Lessa. (Pausa) 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, deputado Dary 
Pagung! O deputado Rafael Favatto.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra, deputado. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Gostaria de pedir uma questão de 
ordem. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Rafael. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Pode falar, deputado Dary 
Pagung. Posso falar? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Pode. 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu gostaria de suspender o 
Projeto n.º 176, de minha autoria. Que você 
devolvesse ao autor. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Rafael, esse projeto estava na 
pauta? Porque o projeto de V. Ex.ª aqui, que eu 
estou vendo na pauta, é o 98. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Não, na realidade ele não está na 
pauta, ele está em tramitação, mas eu gostaria 
que, a pedido do autor, o senhor o retirasse de 
tramitação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – O deputado Sergio Majeski está me 
informando aqui que ele está na Comissão de 
Educação. (Pausa) 

Não, mas eu só vou confirmar o número 
aqui. O projeto de lei de V. Ex.ª, qual é o 
número mesmo? Só para eu registrar aqui. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – 176/2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – 176. Isso. Está registrado. 
Eu defiro. Vou pedir para devolver ao 

autor. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Rafael Favatto!  
Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 

(Pausa) 
Não nos ouvindo, deputado Pr. Mansur. 

Marcos Mansur. (Pausa)  
Também não nos ouve.  
Com a palavra o deputado Marcos 

Madureira. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
Deputado Marcelo Santos nos ouve? 

(Pausa) 
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Deputado Luiz Durão. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Presidente 

Dary Pagung, deputadas, deputados, servidores 
desta Casa, imprensa e público que nos assiste, 
um bom-dia a todos! Ontem, dia 1.º de junho, é 
quando se comemora o Dia da Imprensa. É uma 
data para valorizar e reconhecer o trabalho dos 
profissionais dessa área que trabalham muito 
para que todas as pessoas estejam sempre 
informadas e atualizadas sobre tudo que 
acontece no mundo. 

A imprensa é fundamental na sociedade 
industrial e da informação. Por isso, preservar a 
liberdade de expressão e de imprensa é um 
dever de todas as democracias. Quando 
mencionamos imprensa, estamos incluindo os 
jornais, revistas, rádios e televisão. Esse meio 
deve pautar seu trabalho pela ética e pela 
isenção, sem favorecer nenhum lado de uma 
reportagem. 

Meu muito obrigado.  
Devolvo a palavra, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Luiz Durão!  
Com a palavra o deputado Luciano 

Machado. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Querido presidente Dary Pagung, todos os 
deputados, deputadas; a todos que nos 
assistem; nosso querido deputado Luiz Durão, 
que acabou de fazer uma fala importante sobre 
o direito à liberdade de imprensa; a todos os 
servidores que nos assistem pela TV Assembleia, 
quero fazer uma fala sobre esta semana, em 
que nós começamos, no dia 1.º de junho, 
falando sobre a Semana do Meio Ambiente, Dia 
Mundial do Meio Ambiente, dia 5 de junho.  

É um tema que precisa ser debatido 
diuturnamente, mas é uma semana dedicada a 
isso. E a gente precisa realmente transformar 
isso em um dever de casa de cada cidadão 
brasileiro, de cada cidadã, de cada criança, 
adolescente, dentro da sala de aula, sempre e 
com uma base bem aprofundada na nossa 
verdadeira missão de cidadania, para que nós 
possamos saber fazer a nossa parte e formar os 

gestores com a mente voltada para essa 
necessidade de realmente construirmos um 
futuro sustentável e recuperarmos o que nós já 
perdemos. 

Eu me lembro de que, quando era 
criança, lá, na roça, a tradição era pegar uma 
mata, derrubar a mata. Todo mundo chamava 
de derrubada, a lavoura lá da derrubada. 
Derrubava a mata para plantar café, porque era 
considerada uma terra fresca, descansada. Só 
que o que o produtor fazia? Colocava fogo para 
queimar a árvore, e supostamente aquilo gerava 
um adubo. E é um engano, porque ali você mata 
toda a matéria orgânica, toda a vida daquele 
solo. Então, é um solo que, com três, quatro 
anos, está completamente improdutivo. 

Então, em 1972, em Estocolmo, na 
Suécia, a ONU resolveu, depois de um debate 
sério, preocupado com o mundo, com a 
preservação da biodiversidade, dos recursos 
naturais, definiu que teria um dia especial para 
debater o meio ambiente no mundo, porque 
nós precisamos... É aquela velha história do 
beija-flor – a que eu acho que todo mundo já 
ouviu falar: que o beija-flor pega uma gotinha 
de água para apagar o incêndio na floresta. E diz 
o seguinte: Olha, eu não vou apagar sozinho, 
mas se todo mundo levar uma gotinha de água, 
nós vamos apagar essa floresta aqui, esse fogo, 
esse incêndio. 

Então, nós tivemos esse ganho, na 
década de 70, de começar a debater esse tema, 
senão estaríamos muito piores ainda do que 
estávamos; mas nós ainda erramos muito. O 
mundo precisa muito melhorar. Nós precisamos 
saber preservar o recurso hídrico, saber captar 
água de chuva. As leis têm que ser mais rígidas. 
O Governo Federal, o Governo do Estado, o 
Banco Mundial, enfim, precisam financiar 
projetos de energia, de captação de água 
pluvial. 

Então, um projeto muito importante, e 
que o Governo... Eu já coloquei uma proposição 
para os deputados debaterem isto, sobre a 
construção de caixas secas nas lavouras, 
inclusive nas pastagens, porque é um falso 
engano que nas pastagens não se precisa captar 
água pluvial para abastecer o lençol freático. E, 
onde se planta brachiaria... Quem vê uma 
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chuva, em um morro onde tem brachiaria 
plantada, é como se tivesse água descendo 
sobre uma laje, não aprofunda no solo, não 
abastece o solo. Então, as caixas secas são 
muito importantes!  

É preciso que os Governos Municipais, 
que os gestores, coloquem isto como foco nas 
suas gestões: de captar as águas das chuvas, 
abastecer o lençol freático, recuperar a nossa 
nascente. E esse é apenas um pequeno quesito; 
o deputado Majeski disse muito bem. É um 
tema que a gente, em cinco minutos, não dá 
para falar sobre isso mais profundamente, mas 
que precisamos aprofundar no nosso 
sentimento, no nosso coração, na nossa missão 
de pensar no futuro. E esse não é um discurso 
simplesmente.  

Quem conhece as intempéries, conhece 
as reações climáticas e quem convive 
principalmente no campo, porque, na cidade, 
nós falamos isso com outro tratado, falamos da 
necessidade de sombrear, de manter as áreas 
das praças e tal, mas... O esgoto tratado, cuidar 
dos nossos rios, das nossas nascentes, das 
nossas afluentes, dos córregos que abastecem 
os rios, tratar o esgoto... Isso tudo é prioritário, 
mas tem coisas que são a base, que é essa 
questão que eu já disse, de abastecer o lençol 
freático e cumprir as leis.  

A lei evoluiu muito, nos últimos tempos, 
na exigência do CAR, o Cadastro Rural, em que 
as propriedades têm que ter vinte por cento de 
área reflorestada. E isso é um grande ganho! 
Nós temos que elogiar, porque algumas coisas 
evoluíram muito na lei. O importante é fazer as 
leis serem cumpridas, porque nada disso vai 
atrapalhar o setor produtivo, o agronegócio. O 
agronegócio só sobrevive se nós cuidarmos das 
nossas águas, dos nossos recursos naturais. 

Obrigado. Um abraço. Desculpem-me se 
eu extrapolei um pouco. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
(Pausa)  

Deputada Iriny Lopes.  
  
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
me ouve? 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ouço, em alto e bom som! Pode ficar à 
vontade, deputada. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 
obrigada. 
 Bom dia, presidente; bom dia, nossos 
colegas que ainda estão na sessão; a todos que 
nos assistem; aos trabalhadores da Assembleia, 
da TV Assembleia.  

Eu quero falar um pouquinho hoje sobre 
a importância da reunião extraordinária que 
realizamos ontem, pela Comissão de Educação, 
por um requerimento que fiz, para que a gente 
pudesse conversar sobre a Conape, que é a 
Conferência Nacional Popular da Educação.  

Nós tivemos, a partir de 2018, porque, 
pós o golpe de 2016, quase todas as formas, 
todas as maneiras, todas as ações que 
contemplavam a participação da sociedade 
organizada na definição das políticas públicas 
foram extintas pelo Governo golpista do Temer 
e continuada pelo Governo genocida que nós 
temos hoje. 

A Conape surgiu da decisão, da firmeza, 
com que os movimentos ligados à educação 
tiveram, quando foi suspensa a conferência 
oficial, realizada por determinação da Lei n.º 
13.005/2015, que essas conferências decidissem 
junto com o Governo, com os Governos, na 
medida em que era uma conferência que vinha 
de base, ela vinha desde o município, passando 
pelo estado, chegando à conferência nacional, 
decidisse o Plano Nacional da Educação. 

E, bravos e bravas, brasileiros, brasileiras 
e brasileires, que foram às comunidades, às 
escolas, que congregaram diversos movimentos 
e realizaram as conferências populares da 
educação, e assim, o mesmo processo, sem a 
participação do Governo, mas o mesmo 
processo foi realizado por esses movimentos, e 
assim se criou a Conape, a Conferência Nacional 
Popular da Educação, inclusive contando com a 
participação dos alunos. 
 Eu quero parabenizar o professor Gean 
Carlos, a professora Sumika, o professor 
Eduardo Moscon, a professora Zilda Teles, que 
formam a comissão, são membros da comissão 
estadual da Conape estadual, por terem nos 
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ajudado, por terem nos provocado, inclusive, a 
realizar a conferência de ontem, onde os temas 
da redemocratização brasileira, os temas ligados 
a uma escola que seja inclusiva, que seja 
democrática, que seja socialmente responsável, 
que esteja laica, porque o Estado Brasileiro é 
laico, que não militarize as escolas. Para aqueles 
e aquelas, os pais que querem que seus filhos 
estudem numa escola militarizada, já existem 
essas escolas. Não se pode determinar, não se 
pode impor a militarização das escolas que não 
são militares. 
 Quero dizer que foi uma reunião 
importantíssima, que tratou, inclusive, das 
questões que hoje inviabilizam as nossas 
universidades, que tiveram suas verbas 
rebaixadas, onde muitas universidades, inclusive 
a Ufes, não têm condições de ter regularidade 
nas suas aulas deste ano, por exemplo, as aulas 
vão começar só a partir do dia 13. Foram quase 
três semanas sem poder funcionar, por causa de 
problemas de falta de recursos, e não é um 
problema de gestão da universidade, é um 
problema de corte de verbas. Enquanto se 
cortam as verbas das universidades para as 
pesquisas, para o avanço da ciência, para o 
atendimento perfeito aos professores e alunos 
que ali se encontram, que são o futuro do Brasil, 
e o futuro do Brasil não é amanhã, não. O futuro 
do Brasil nós estamos fazendo agora, neste 
momento! 
 Nós vimos os custos do churrasco 
promovido pelo presidente genocida, os custos 
das viagens, os custos com a exibição através de 
motocicletas pelas ruas do Rio de Janeiro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Para concluir, deputada. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Para 
concluir. 
 Ato em Brasília, onde todos os 
negacionistas, todos, sem máscaras, às portas 
da terceira onda da pandemia no Brasil. 
 Então, eu parabenizo os professores e 
professoras do estado do Espírito Santo, que 
vão realizar a II Conferência Nacional Popular de 
Educação aqui no nosso estado e participarão 
da conferência nacional. 

 Parabéns a vocês, parabéns pela 
resiliência e pelo sentido de pátria e de 
proteção ao nosso país. 
 Muito obrigada, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra, deputado Gandini. 
(Pausa) Deputado Gandini? (Pausa) 
 Deputado Freitas. (Pausa) Deputado 
Freitas? (Pausa) 
 Engenheiro José Esmeraldo. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Bom dia, meu amigo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Bom dia, irmão! 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Grande abraço para você. 

Senhor presidente, senhores deputados 
e deputadas, público que nos assiste através da 
TV Assembleia, por meio do canal digital aberto 
19.2; internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, bom dia.  

Moradores do bairro Santa Bárbara, em 
Cariacica, conquistam obra de ampliação do 
esgotamento sanitário. Solicitação foi feita ao 
Governo do Estado pelo deputado José 
Esmeraldo. Nós matamos a cobra e mostramos 
o pau, nas reuniões que nós estivemos em Santa 
Bárbara e vários outros bairros importantes da 
nossa região de Cariacica, na qual, nasci em 
Cariacica Sede. 

No dia 29 de dezembro de 2020, o 
Governo do Estado autorizou o início das obras 
de ampliação do esgotamento sanitário de 
Cariacica e Viana, no valor de cinquenta e dois 
milhões de reais. Desse valor, quarenta e um 
milhões serão investidos na ampliação do 
esgotamento sanitário de Cariacica e onze 
milhões, no esgotamento sanitário de Viana. 

Venho acompanhando a liberação dessa 
obra, desde o início do ano passado, quando fui 
convidado a conhecer de perto a realidade dos 
moradores das ruas do bairro Santa Bárbara, em 
Cariacica, mais precisamente da rua Paulo VI. Os 
moradores convivem com esgoto a céu aberto 
há quarenta anos.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 301 

A primeira reunião aconteceu no salão 
de festas do senhor Valmir, no dia 16 de janeiro, 
com a presença da Luciana Melo, do senhor 
Mauro, Fabiana, Enivalda, Geraldina, Poliana, o 
senhor José, Maria Helena, o vice-prefeito 
Niltinho Basílio na época, o Keninha, a 
professora Laninha, Neura, a senhora Vera, 
Geovania, Juliana e demais moradores.  

Aqui nós temos a relação de quando 
começamos esse trabalho para que fosse dada a 
ordem de serviço na presença de uma grande 
multidão dessa região tão sofrida. 

No dia 18 de janeiro, retornei ao bairro 
novamente. Desta vez para realizar uma visita in 
loco como engenheiro civil, lamentavelmente, 
onde pude verificar o esgoto passando no 
quintal da casa da senhora Geraldina, no fundo 
do seu quintal e de toda a vizinhança. Nessa 
visita fui acompanhado pelo senhor Antonio 

Marques, Natalício, Osmar, Ailton, Joventino, 
Keninha, Jeovana, Sheila, Luciana Melo, 
Fabiana, Jussara Cordeiro, Poliana, Enivalda 
Rodrigues, o vice-prefeito Niltinho e demais 
moradores. Aqui estão na minha segunda ida 
na região tão importante, Santa Bárbara, que 
era esquecida, mas depois que a presença do 
José Esmeraldo lá compareceu as coisas 
começaram a mudar para melhor.  

No dia 12 de fevereiro, levei o diretor-
presidente da Cesan. Aqui tá o nosso diretor-
presidente da Cesan, Cael. Tá aqui o Cael. 
Numa reunião na residência da senhora 
Rozimar, juntamente com os demais 
moradores Luciana, Geraldina, Laninha, Flávia, 
Alessandra, Mauro, vice-prefeito de Cariacica 
na época, Nilton Basilio. Cerca de cinquenta 
pessoas que se dispuseram a ouvir o diretor-
presidente. Em seguida tivemos um avanço 
diante do anúncio de um edital para as obras.  

No dia 18 de junho, foi anunciado o 
edital de licitação para implementação da 
parceria público-privada. A medida foi 
anunciada pelo governador Renato 
Casagrande durante transmissão ao vivo pelas 
redes sociais. O valor do investimento é superior 
a 1,3 bilhões, e abrange também parte do 
tratamento de esgoto de Viana. O investimento 
vai beneficiar mais de quatrocentas mil pessoas, 

ao dobrar a cobertura dos serviços que hoje é 
de quarenta e oito. 

Em 20 de outubro de 2020, o governador 
Renato Casagrande esteve em São Paulo, numa 
reunião para definir a empresa para estabelecer 
parceria público-privada, cujo projeto de 
saneamento previa atender mais de 
quatrocentos e vinte e três mil habitantes e 
garantir investimentos superiores a 1,3 bilhões 
para os próximos trinta anos.  

Importante falar aqui da assinatura da 
ordem de início de serviço para universalização 
do esgoto de Cariacica, ou seja, todos os bairros 
de Cariacica vão ter o saneamento básico. 
Repito: todos os bairros de Cariacica e uma 
parcela significante de Viana terão o 
saneamento básico! 

 O deputado José Esmeraldo participou 
no dia 29 de dezembro de 2020, ano passado, 
da assinatura para o início da parceria público-
privada para universalização do serviço de 
esgotamento sanitário junto ao governador 
Renato Casagrande, ao diretor-presidente da 
Cesan Cael, ao ex-prefeito Juninho e também na 
presença do atual prefeito, nosso querido amigo 
Euclério Sampaio. 

Então, é importante que nós façamos 
essa retrospectiva lá de trás, dizer que iniciou lá 
em Santa Bárbara o pedido... 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Só para concluir, deputado. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
...dos brilhantes moradores, moradores que ali 
se sentem prejudicados com o esgoto, o mau 
cheiro, pessoas que estão dentro de casa têm 
dificuldade de até respirar e muito menos levar 
uma visita, levar uma visita em função desse 
esgoto a céu aberto onde temos leptospirose, 
que é uma doença do rato; a questão do 
mosquito, a dengue, a Chikungunya, enfim, tudo 
de ruim que possa haver ele é introduzido no 
esgoto. 

Então, nós queremos aqui, o deputado 
José Esmeraldo, agradecer ao nosso amigo Cael, 
que pela primeira vez na história de Cariacica, 
foi lá em Santa Bárbara, juntamente com o José 
Esmeraldo, a pedido dos moradores. E, naquele 
momento, nós marcamos uma data importante 
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que foi a futura... E isso aconteceu no meu 
relato no que tange à assinatura da ordem de 
serviço para iniciar toda a execução daquilo que 
os moradores precisam e merecem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ok, para concluir, José Esmeraldo. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Eu vou concluir, meu amigo. 
Não adianta ficar fazendo indicação hoje 

porque a obra já foi dada ordem de serviço. 
Então fazer indicação hoje numa coisa que já foi 
dada ordem de serviço é enganar o povo. É 
lamentável que a gente veja essas coisas e o 
povo de Santa Bárbara e de toda aquela região 
tem que ficar de olho aberto, porque tem 
aqueles que trabalham e resolvem! E tem os 
outros que não trabalham, mas que querem 
utilizar o trabalho daqueles que trabalham.  

Muito obrigado! E um grande abraço 
para a população de Cariacica! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra Dr. Rafael Favatto.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Torino, que 
está presidindo muito bem a sessão.  

Quero dizer hoje aqui na nossa fala uma 
preocupação e um pedido. Ontem eu tive em 
contato aqui com o nosso gabinete com um 
grupo de médicos, de mães de alunos da nossa 
rede estadual também, onde as famílias estão 
preocupadas com a educação dos seus filhos. 

Tem um dado que o Espírito Santo é o 
estado onde as escolas ficaram mais tempo 
fechadas desde o início da pandemia. São mais 
de quatrocentos, tem município que tem mais 
de quatrocentos dias letivos parados, parados 
na aula presencial e alguns municípios na aula 
presencial e virtual, porque não tem a 
capacidade de dar a internet, os computadores, 
meios de comunicação para todos os alunos. 

E as pesquisas, teve uma pesquisa ontem 
que eu tive acesso e está até aqui em nossas 
mãos, do Unibanco, uma pesquisa 
independente dizendo do prejuízo que isso irá 
causar no ano que vem no aprendizado dessas 

crianças e até no impacto futuro das nossas 
futuras profissões tendo um déficit salarial para 
essas crianças que hoje estão perdendo as 
aulas.  

É com preocupação como pai, como 
médico, como parlamentar, que eu tenho esse 
olhar. E ontem nós fizemos essa reunião com o 
presidente da Ames, doutor Leonardo, com 
representantes do CRM, com representantes 
das mães dos alunos, com médicas, com a 
médica neurologista, doutora Fernanda Barra, 
doutora Carla também estava presente, 
advogados, e aí o intuito é solicitar ao Governo 
do Estado, que ontem mesmo eu liguei para a 
Lenise, para externar essa nossa preocupação. E 
ela de pronto marcou uma reunião com essa 
comissão para semana que vem, já na semana 
que vem para tirar essas decisões e conclusões, 
onde nós estamos deixando esses alunos de 
lado com um índice de aprendizado menor, com 
uma capacidade intelectual que agora é a 
formação, agora é a compactação da 
inteligência dessas crianças, para que no futuro 
tenha um conhecimento, uma profissão digna, 
um salário digno. E isso nos preocupa. 

Então, a importância do retorno gradual 
com distanciamento social. Na realidade a 
capacidade de cada sala de aula pelo estudo já 
foi demonstrada se é trinta por cento, se é 
quarenta por cento, depende do tamanho da 
sala de aula e do número de alunos para ter o 
distanciamento, mas respeitar esses critérios 
mesmo num momento de crise; mesmo num 
momento de risco extremo, a aula poderá ser 
mantida sem prejuízo de maiores e futuras 
infecções virais.  

Então, a importância desse momento 
que nós estamos vivenciando, já praticamente 
um ano letivo perdido, o ano de 2020. Nós já 
estamos na metade do ano de 2021, perdido o 
ano letivo, e nós precisamos, nós, enquanto 
sociedade, deputados; nós, enquanto Governo; 
nós, enquanto pais, mães de alunos; nós, 
enquanto alunos, precisamos sim retomar as 
atividades das aulas de maneira presencial. Até 
para aquelas pessoas que não podem estar na 
internet.  

Lógico, com essa capacidade da sala de 
aula diagnosticada em cada caso, por metro 
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quadrado, em cada caso, aquela mãe ou aquele 
pai que não se sentir confortável em levar o seu 
filho à escola ou deixar o seu filho ir até a 
escola, essa mãe ou esse pai tem a opção, sem 
prejuízo, de deixar esse aluno em casa e ter a 
aula na internet. Mas nós, enquanto pais e 
preocupados com o rendimento de nossos 
alunos, de nossos filhos, temos sim que solicitar 
ao Governo do Estado, ao secretário de 
Educação uma agilidade e um empenho para 
que a aula retorne. 

Já está vacinada a grande maioria dos 
professores, já iniciou a vacinação dos demais 
corpos da escola, merendeiros, servente, 
secretários, auxiliares, técnicos, que fazem parte 
da escola. Então, o nosso Estado está 
organizado, se organizando cada vez mais e este 
é o momento da retomada das nossas aulas 
presenciais no estado do Espírito Santo. Então, 
essa é uma solicitação que eu faço, é uma 
indicação que eu faço ao Governo do Estado, 
para que a aula retorne o mais breve possível.  

Os nossos professores vacinados, nossa 
escola vacinada, nossos alunos não podem 
arcar, ficar com esse prejuízo, no futuro, nas 
suas vidas. Alunos que vão se preparar agora 
para o vestibular, alunos que estão se 
preparando para a alfabetização, alunos que 
estão se preparando com o seu nível de 
conhecimento para enfrentar a vida. Porque não 
adianta daqui a cinco, seis, sete anos termos um 
déficit de aprendizado no nosso país, porque 
diversos outros países não estão com as suas 
atividades das salas escolares paradas. Estão 
tendo aulas e estão orientando os seus alunos 
de maneira adequada porque o aprendizado 
não pode parar.  

Então, essa é uma solicitação que eu faço 
ao Governo do Estado, que olhe realmente com 
carinho, com dedicação para que, na semana 
que vem, abra as escolas novamente, de 
maneira geral e definitiva, no nosso estado do 
Espírito Santo. 

Obrigado, deputado Torino Marques. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri. (Pausa) 

Doutor Hudson Leal. (Pausa) 

Declina.  
Doutor Hércules.  
Declina. (Pausa)  
Não declinou? Vai cortar o ponto de 

quem declina, não é, Doutor Hércules? 
Muito obrigado pela audiência você que 

nos assiste, agora, na TV Assembleia. Agora, 
10h34min. Lembrando que amanhã é um dia 
muito especial, Corpus Christi. É a Eucaristia – 
não é, Doutor Hércules? -, pela transformação 
do pão e vinho, corpo e sangue de Cristo. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Dia 

de jejuar também.   
Eu quero, inicialmente, abraçar o meu 

presidente, querido deputado Torino Marques, 
único deputado aqui no plenário. São 10h35min, 
como ele costuma falar a hora, porque é a nossa 
voz FM aqui da Assembleia.  

Eu quero abraçar a Eliana Bugarelli e a 
Gisele Fontes, que são as duas moças que 
transmitem nossas sessões em sinais de Libras. 
Nós estamos lutando pelo terceiro setor, pela 
inclusão e, hoje, muito bem, foi aprovada aqui 
uma resolução que nós pedimos, que pedimos 
há muito tempo, sobre o terceiro setor, mas, na 
verdade, são associações da sociedade civil, e 
nós estamos lutando por esse espaço e o 
presidente tem tido uma atuação muito boa 
com relação à inclusão na nossa Casa de Leis. 
Isso é muito importante. 

Ontem, eu estava assistindo a alguns 
trechos da CPI, da tal da CPI da Covid, e a gente 
vê cada absurdo, sabe? Ver uma cientista, uma 
mulher que se dedicou a vida inteira, por uns 
analfabetos querendo ensinar ciência, querendo 
questionar a medicina, querendo questionar a 
ciência de uma mulher que, a vida inteira, se 
dedicou ao próximo, que a vida inteira se 
dedicou a salvar as pessoas. Aí vem um idiota lá 
e pergunta assim: A senhora sabe o que que é 
vírus e o que que é protozoário? Puxa vida, isso a 
gente aprende no segundo grau, é repetido, às 
vezes, no terceiro grau, às vezes, dependendo 
do curso, e, no curso de Medicina, a gente 
novamente estuda sobre isso. A gente é 
obrigado a desenhar as células. Isso, eu, que sou 
um péssimo desenhista, tive que desenhar as 
células.  
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Então, vem lá quem nunca viu isso 
perguntar a diferença do que que é 
protozoário e o que que é vírus. Realmente, é 
um absurdo aonde chegou os nossos políticos. 
É preciso que o Conselho Regional de 
Medicina e o Conselho Federal de Medicina, 
eu vou ligar para o presidente aqui, expeçam 
uma nota de repúdio. Não é possível a gente 
ficar assistindo isso, essa besteira. 

O problema do mundo, o problema do 
mundo de hoje, presidente Torino, é que as 
pessoas inteligentes estão cheias de dúvidas e 
as pessoas idiotas estão cheias de certeza. Isso 
não fui eu que escrevi, estou lendo aqui, 
Bertrand Russell que escreveu isso e muito 
bem escrito. Eu não podia deixar de fazer esse 
registro e também falar da nossa luta pela 
inclusão, e também do presidente da 
Assembleia aceitando algumas orientações, 
alguns pedidos nosso. 

Quero falar também sobre o Junho 
Vermelho: A campanha Junho Vermelho tem 
como objetivo incentivar o espírito de 
solidariedade quanto à doação de sangue, 
conscientizando a população de que é um ato de 
amor ao próximo, uma atitude que salva vidas. 
Esse é o Junho Vermelho. Sou autor da Lei n.º 
10.775/2017, que institui aqui no estado o 
Junho Vermelho, campanha de doação de 
sangue.  

É uma doação que pode salvar quatro 
vidas, porque cada doação pode chegar a quatro 
bolsas e salvar quatro vidas. Um simples gesto 
de amor e solidariedade pode restabelecer a 
alegria e o convívio de muitas pessoas e 
famílias. Procure o Hemocentro e doe sangue. É 
um ato de amor, você vai salvar muitas vidas. 

Eu quero falar rapidamente também 
sobre o deputado, o nosso professor Majeski. 
Sempre que o deputado Majeski vem à tribuna, 
eu presto a atenção porque ele vem 
praticamente dar uma aula. Aprendo muito 
quando ele fala.  

Semana Mundial do Meio Ambiente: A 
Semana Nacional do Meio Ambiente, ou 
Mundial, é considerada a primeira semana do 
mês de junho, quando no dia 5 se celebra o Dia 
Mundial do Meio Ambiente. A iniciativa visa 

incluir a sociedade na discussão de pautas que 
tratem da preservação do patrimônio natural do 
Brasil.  
 Eu quero, deputado Torino, meu 
presidente, e deputado também presente aqui, 
deputado Capitão Assumção, lembrar o pau-
brasil. Ninguém fala mais no pau-brasil, você 
não vê pau-brasil, que faz parte da nossa 
história, que foi uma história bonita e 
econômica do Brasil e que roubaram o nosso 
pau-brasil quase todo aqui, levaram para o 
exterior, para a Europa, e hoje não se fala nada 
do pau-brasil. Mas eu falo e não só falo, não, eu 
planto também pau-brasil. Eu tenho quatro 
netos, cada um plantou um pé de pau-brasil, 
nós fotografamos, nós filmamos e tenho esse 
documento para eles começarem a 
conscientização que a maioria dos brasileiros 
não têm. Quase ninguém sabe o que é pau-
brasil, quase ninguém vê. Nas praças, nas ruas 
você não vê pau-brasil porque os 
administradores não têm essa consciência.  
 Senhor presidente, para encerrar esse 
minuto que me falta, que me sobra, que V. Ex.ª 
vai ceder, com certeza, eu quero lembrar a 
questão da Covid que está matando muita 
gente. Se você tiver febre alta, fadiga, tosse 
seca, cansaço, dor de garganta, diarreia, dor de 
cabeça, perda do paladar ou do gosto, perda do 
olfato ou do cheiro, dificuldade de respirar ou 
falta de ar, corra para uma unidade de saúde ou 
corra para o seu médico, você poderá estar com 
Covid. O segredo da doença é quanto mais cedo 
você tratar, você terá menos sequelas. Eu tive 
em dezembro e não fiquei com nenhuma 
sequela porque eu tratei cedo.  

Evita também a doença. É muito melhor 
você evitar a doença do que você ficar doente, 
você tratar a doença. Leve as mãos sempre com 
álcool em gel, use a máscara. Com esta máscara, 
eu estou homenageando a Amaes, nossa 
querida Pollyana Paraguassú. Use também o 
afastamento e quem puder também se isole.  

Muito obrigado, presidente, por 
tolerância de mais esses segundos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra o deputado Delegado 
Danilo Bahiense. 
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Bom dia, presidente, meu 
amigo, Torino Marques. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Bom dia! 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

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

Inicialmente, eu quero parabenizar o 
Doutor Hércules pelo seu discurso, inclusive 
com relação à falta de respeito com uma médica 
e, especialmente, com uma mulher. Uma CPI 
fajuta que não respeita ninguém e querem fazer 
politicagem em cima de uma CPI. Então, 
parabéns Doutor Hércules pelo seu 
posicionamento. 

Presidente Torino, no dia 18/05, nós 
comemoramos aqui o Dia Nacional de Combate 
ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e 
Adolescentes. No dia 18/05, agora, completou 
quarenta e oito anos da morte de Araceli 
Cabrera Crespo, que foi drogada, violentada e 
queimada no estado do Espírito Santo. 

No próximo dia 04 de junho é o Dia 
Nacional de Combate à Agressão Infantil. Dia 04, 
na próxima sexta-feira, Dia Nacional de 
Combate à Agressão Infantil e os números, 
deputado Torino, são assustadores. V. Ex.ª 
agora, fazendo parte conosco da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, tem visto 
a realidade que nós temos encarado no estado 
do Espírito Santo. 

De acordo com dados da Secretaria de 
Saúde, de janeiro a abril deste ano, foram 
registradas quinhentos e dezenove notificações 
de pacientes com menos de quatorze anos que 
sofreram abusos sexuais.  

Nós temos aqui, de janeiro a abril, um 
assassinato de criança ou adolescente a cada 
três dias.  

De acordo com os dados da Ouvidoria 
Nacional dos Direitos Humanos, em 2021, foram 
registradas, nos primeiros meses, quinhentas e 
setenta e quatro denúncias de violência contra 
criança e adolescente, e duas mil, cento e 
sessenta e seis violações de direitos humanos. A 

violação sexual apareceu em mil setecentos e 
trinta e cinco casos. 

Com isso, nós temos que ficar atentos e 
dar uma maior atenção às nossas crianças. 
Todas as pessoas que souberem ou tiverem 
notícia ou que presenciarem qualquer tipo de 
violência contra criança deverão denunciar 
através do Disque 100 ou 181. 

Deputado Torino, de acordo com a Sesp, 
Secretaria de Estado da Segurança Pública, em 
2019, foram registados mil e onze estupros de 
vulneráveis. 2020, oitocentos e trinta e sete.  

Na realidade, deputado Torino, não 
houve uma queda, é porque as escolas estavam 
fechadas e na escola é onde se detecta o maior 
número de violência praticada com a criança e 
adolescente e propicia que esses casos cheguem 
ao conhecimento das autoridades. 

Em 2021, foram registrados duzentos e 
cinquenta e três abusos, estupros de vulneráveis 
somente entre janeiro e abril.  

Então, nós conclamamos a população 
para que denuncie através do Disque 100, 
também através do 181. Colocamos também à 
disposição de toda população capixaba o nosso 
telefone de contato, telefone pessoal do 
presidente da Comissão de Proteção à Criança e 
ao Adolescente, que é o (27) 99969-0988. 

Deputado Capitão Assumção, meu vice-
presidente; deputado Torino; deputado Carlos 
Von, membros desta comissão, estejamos 
atentos à proteção das nossas crianças!  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra o... 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Deputado Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, eu estou aqui até muito atento 
participando da sessão, na sala on-line, e não 
estou acompanhando a relação dos inscritos na 
ordem da fase das Comunicações hoje, não 
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estava acompanhando, esperando o meu 
momento de fala, e agora, observando, já 
passou de mim há muito tempo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Já passou. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Chamaram o 

José Esmeraldo, mas não me chamaram. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Não, chamei sim.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Chamei sim, V. Ex.ª que não ouviu 
mesmo.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Pode buscar, eu 

não me levantei da cadeira, senhor presidente. 
Eu estou atento, porém não acompanhando. 
Estou atento às falas, acompanhei a fala do José 
Esmeraldo toda, o José Esmeraldo falando de 
saneamento básico em Cariacica. E agora que 
vou pegar a relação, eu sou imediatamente 
antes do José Esmeraldo, só que eu não estava 
com a relação. E aí, agora, esperando para falar 
eu vou acompanhar, só que não me chamaram. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Hein, deputado, olha só.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Não me 
chamaram. 

 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Olha só, Freitas, eu entrei na 
presidência aqui e quem estava chamando era o 
Dary Pagung. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Concordo com V. 

Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO 

MARQUES – PSL) – E o Dary chamou duas vezes. 
Mas aí, faz o seguinte, eu vou ser o 

último, está quase acabando, eu vou ser o 
último. Logo depois, o senhor pode falar, tudo 
bem? 

O SR. FREITAS – (PSB) – Não. Eu preciso 
sair, senhor presidente, é por isso que eu fui 
olhar a ordem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Mas aí eu teria que ter a anuência dos 
deputados que vão falar agora. Agora, por 
exemplo, é o Capitão Assumção, né? Não, agora 
é Dary Pagung, que não está na Casa, que já foi 
para a sala. Coronel Quintino. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Cometeram um 

erro grave.  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) –  Coronel Quintino. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu penso que 

precisam chamar todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Carlos Von viria agora e Capitão 
Assumção, que já está aqui a postos.  

Faz o seguinte Freitas... Deputado 
Freitas! 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu estou atento. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Olha, só, deixa o Capitão Assumção...  
O senhor fala antes de mim, pode ser? 
 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu vou sugerir a 

V. Ex.ª que chame o seu assessor da Mesa, é 
fácil de o senhor retornar o vídeo. E o assessor 
vai assessorá-lo nisso e vão observar que 
cometeram um erro que não deve ser cometido. 
Que não deve ser cometido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – É, mas foi chamado o nome. Eles estão 
aqui todos dizendo, foi chamado, sim, deputado 
Freitas. Tanto é, olha só... Quando o senhor 
notou que não tinham chamado o seu nome, 
como o senhor está falando que não chamaram, 
o senhor deveria ter ido ao microfone e falado: 
Olha, passou a minha vez. Mas o senhor falou 
vinte minutos depois. 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Eu estou 
dizendo para V. Ex.ª que eu não acompanhava a 
relação dos inscritos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ah, entendi. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Portanto, eu não 

estava com ela, entendeu? Então é isso. Mas 
cometeram um equívoco, eu estou afirmando e 
V. Ex.ª pode pegar a gravação da TV Assembleia 
aí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Então o Capitão Assumção... 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Deputado Torino, pela ordem! Carlos Von. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Ei, Carlos Von. 
Então, agora é o Carlos Von. Carlos Von, 

cinco minutos. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Não. 

Assim, realmente já passou tanto tempo da fala 
do Freitas que eu acho que deveria ter se 
manifestado no momento que... Até porque nós 
estamos em ordem alfabética. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Então, é isso que eu falei com ele, 
mas... 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Mas, 

da minha parte, se ele quiser falar agora, não 
tem problema, não. Mas eu acho que ele 
deveria ter se manifestado no momento certo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Antes, bem antes. 
Freitas, fica à vontade; cinco minutos. 

Carlos Von cedeu a sua fala antes da dele. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu concordo 

com o deputado Carlos Von, eu concordo com 
todos os deputados, mas como eu não estava, 
deputado Carlos Von, com a relação, e sei que é 
por ordem alfabética, mas, às vezes, é de baixo 

para cima, de cima para baixo, e eu estava aqui 
atento à fala dos colegas, passou. Agora, penso 
que quem está na Mesa, quem está na Mesa, 
não pode deixar de chamar. Não pode deixar de 
chamar. E não era o deputado Torino, era o 
deputado Dary Pagung. Ok? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Freitas, 

você foi chamado duas vezes. Você foi chamado 
duas vezes. Eu estava no plenário. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Então vou abrir 

mão da fala, senhor presidente. Estou 
desconsiderando. Vou abrir mão da fala. 
Agradeço a manifestação dos colegas, agradeço 
a contribuição do Sergio Majeski. Estou abrindo 
mão da fala. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Foi 

chamado sim. Foi chamado e não prestou 
atenção. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Com a palavra o deputado Carlos Von. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, 
todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, bom dia a todos! Esta semana 
tenho falado sobre as falsas narrativas que são 
criadas diuturnamente com o único objetivo de 
destruir o nosso país porque dessa forma esse 
grupo, principalmente da esquerda, pensa que 
vai ter mais facilidade para voltar ao poder. 

Então, citei o caso aqui do Espírito Santo 
sobre o desmatamento, onde o nosso 
governador ataca o Governo Federal 
diuturnamente, ataca a política ambiental, e 
esta semana fomos surpreendidos com a notícia 
de que o estado onde mais aumentou o 
desmatamento, quatrocentos e sessenta e dois 
por cento, foi exatamente o Espírito Santo. 

Citei também o caso da demagogia feita 
em relação ao ator Paulo Gustavo, que 
infelizmente faleceu, mas foi internado em 
março, ou seja, ele teria que ter tomado a 
vacina em janeiro; e os Estados Unidos, país da 
vacina, em janeiro estavam vacinando apenas os 
profissionais da Saúde. E estão querendo criar 
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uma narrativa de que ele morreu porque não foi 
vacinado. Mas nem se ele fosse americano ele 
teria sido vacinado. 

E agora, mais uma notícia que saiu na 
imprensa, que novo pedido de impeachment é 
assinado, pasmem vocês, por Xuxa, Casagrande, 
Fábio Porchat e Felipe Neto. 

Vamos começar pela Xuxa. A Xuxa é 
aquela senhora que na década de 80 fez aquele 
filme Amor Estranho Amor, onde ela manteve 
um relacionamento, um romance com uma 
criança de treze anos, uma clara apologia à 
pedofilia. Depois disso, só no Brasil mesmo, ela 
se tornou Rainha dos Baixinhos. Agora, em 
2017, ela recebeu do Governo Federal, não 
lembro se era Dilma ou Temer, mas recebeu 
quase nove milhões de reais dessa famigerada 
Lei Rouanet. 

Infelizmente, alguns ainda acreditam, 
pessoas de bem, mas com pouca informação, às 
vezes não têm tanto acesso à informação, que 
essa senhora está preocupada com o povo. Na 
verdade não, na verdade Xuxa, hoje, é uma das 
mulheres mais ricas do Brasil e mesmo assim 
está sugando recurso público, dinheiro público. 
E como cortaram isso, não existe mais, ela agora 
está querendo derrubar o Governo, mas para se 
beneficiar, jamais preocupada com o povo que 
está passando fome, que está desempregado, 
que está sofrendo. 

O outro, Casagrande, recentemente vi 
uma entrevista dele dizendo que a vida inteira 
ele teve verdadeira adoração por Lúcifer, por 
Satanás. Olha só o nível. 

Fábio Porchat, que recentemente foi 
ator naquele filme Porta dos Fundos, uma série, 
Porta dos Fundos, onde ele representou um 
Jesus Cristo gay. Acho que com Jesus Cristo a 
gente não deve brincar de forma nenhuma. 

Felipe Neto, não vou nem comentar 
porque, para mim, é um idiota total, um imbecil. 

Então, são essas pessoas que estão se 
mobilizando para tentar derrubar o Governo, 
obviamente não pensando no povo brasileiro, 
mas pensando nos benefícios que eles, pessoas 
milionárias, pessoas já bem sucedidas, deixaram 
de ganhar. 

Cabe a nós, que temos acesso a essas 
informações, passar para a população brasileira; 

para que você não seja um idiota e acredite, 
realmente, nessas falsas narrativas que são 
criadas diuturnamente, volto a repetir, com o 
único objetivo de destruir o nosso país. Essas 
pessoas não estão pensando na nossa 
população, porque se tivessem pensando não 
estariam fazendo isso. 

Muito obrigado, senhor presidente! Que 
Deus abençoe o nosso Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Parabéns, querido! 
Com a palavra o deputado Capitão 

Assumção, meu camarada Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Quero corroborar o nosso 
pronunciamento com o brilhante 
pronunciamento do deputado Doutor Hércules. 
Só que o Doutor Hércules é uma pessoa muito 
polida, muito educada, e eu tenho um linguajar 
um pouco mais despojado. Não que eu deixe de 
ter educação, mas o que aconteceu, ontem, na 
CPI do cabaré, CPI da palhaçada, senadores 
carcomidos pela má política... Não sei se vocês 
se lembram desse senador de araque, que teve 
a mulher presa porque roubou dinheiro da 
Saúde, esse tal de Omar Aziz. E esse tal de 
Renan Calheiros, cheio de processo também por 
corrupção. Tudo bandido. Otto Alencar! Seu 
Otto Alencar - está parecendo aqui essa luta que 
tenho com esse médico de araque, que veio de 
Cuba -, perguntando coisa do arco da velha para 
uma cientista renomada como a Nise 
Yamaguchi, quarenta anos, quarenta anos se 
dedicando a salvar vidas. E vocês, nessa CPI do 
cabaré, desrespeitaram uma pessoa do sexo 
feminino. E tenho certeza absoluta que as 
feminazis, essas mulheres do sovaco cabeludo, 
nenhuma delas vai comprar a briga da doutora 
Nise, porque fazem parte do mesmo circo 
também, tudo ordinária. Não vai ter uma voz! 
Não tem! Ninguém vai se levantar. 

Gostei de ver a nota de repúdio, um 
pouco extensa para ler agora, dos Médicos Pela 
Vida. Na letra eles mostram o tipo de circo que 
vocês estão fazendo nesta instituição chamada 
Senado Federal, onde a doutora Nise Yamaguchi 
foi desrespeitada, não como mulher, não como 
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médica, mas como cidadã brasileira. Ela estava 
ali como convidada, falando para três corruptos, 
declaradamente corruptos, malandros do 
dinheiro público. E eles querendo afrontar 
aquela mulher que, pela forma de falar, pela 
delicadeza em se expressar, manteve a calma 
durante todo o tempo, na condição de 
convidada. Porque se fosse outra pessoa já teria 
virado as costas e ido embora; porque ela não 
deve nada a ninguém não, senhores corruptos. 

Vou repetir aqui o nome dos malandros: 
Omar Aziz, presidente da CPI do cabaré; Renan 
Calheiros, o homem mais inocente do planeta 
depois do ladrão de nove dedos; Otto Alencar, 
Otto Alencar... É só entrar no site da Justiça e 
ver o tanto de corrupção que tem. O cara 
conseguiu colocar para dentro da corrupção, 
que era só dele, a mulher, o filho, todo mundo 
para roubar dinheiro da Saúde. O povo da terra 
dele conhece esse malandro. 

Omar Aziz, quem é você, rapaz, para 
maltratar a doutora Nise Yamaguchi? 

Quero que corte a fala aqui, porque falei 
dos bandidos que a PF deu em cima que, na 
verdade, foi do Omar, não foi do Otto, não. Mas 
o Otto também é malandro. Porque na minha 
empolgação acabei trocando. Então, aquela 
turma que foi presa pela Polícia Federal na 
Operação Vertex, consulta aí no DuckDuckGo, 
não entra no Google, não, porque o Google vai 
te enganar, entra no DuckDuckGo, um buscador. 
Aí, você vai saber quem era o malandro do 
Omar. De corrupção ele entende tudo. 
 Mas, para concluir, presidente, a CPI do 
cabaré mostrou por que veio. Perderam a 
grande oportunidade de, através dos 
conhecimentos dos quarenta anos dedicados à 
saúde brasileira dessa oncologista renomada, 
doutora Nise Yamaguchi, perderam a grande 
oportunidade de abrilhantar as pessoas que 
assistiram – que assistem ainda – essa CPI do 
circo, de abrilhantar essa CPI medíocre com a 
profundidade dos conhecimentos científicos que 
essa doutora tinha a transmitir. E foram tão 
mal-educados, deputados, que nem deixavam a 
doutora concluir os seus pensamentos. CPI para 
destilar ódio. É a segunda vez que eles atacam 
as mulheres e não tem uma manifestação das 
feminazis, essa turma do sovaco cabeludo só 

gosta quando é do interesse deles, mas, quando 
é para defender realmente a mulher que é 
ofendida, era para ter um carnaval no Brasil. 
Primeiro, foi aquela Doutora Cloroquina, que 
também deu um chá de sabedoria para esses 
vagabundos. E ontem foi a indelicadeza 
praticada contra a doutora Nise Yamaguchi. 
Quem são vocês para ensinar algo para a 
doutora Yamaguchi? Vocês não falam tanto de 
ciência? Por que não valorizaram a ciência 
ontem? Mas preferiram ofender, preferiram 
maltratar. Foi só desrespeito contra uma pessoa 
que nunca na vida dela levantou a voz para 
ninguém, porque ela não precisa disso. Um dia 
lamentável no Senado Brasileiro, um dia que vai 
ficar para a história como o dia da covardia 
praticada contra a ciência, porque ela só 
realmente fala da ciência. Ela não orienta 
Governo X, não; ela orienta aquele Governo que 
a convida para tratar de um assunto sério. Ela 
não tem uma tendência partidária. Talvez tenha 
no futuro. Se eu fosse a doutora Nise, convidaria 
ela para entrar para a política para desmerecer 
esse bando de otário, que, infelizmente, ocupa 
algumas cadeiras no Senado Federal. 
 Eu não posso generalizar, senhores, tem 
muita gente boa no Senado Federal. Como tem 
bandido, como tem malandro, como tem 
vagabundo, né, senhor Renan Calheiros? 
 Jocosos. Vocês foram jocosos, 
ofenderam, maltrataram, desrespeitaram. E 
sabe o que a doutora Nise fez? Deu um show de 
delicadeza e de ciência. Se vocês não sabiam o 
que era ciência, vocês aprenderam ontem com a 
doutora Nise. Quantas vidas poderiam ter sido 
poupadas se vocês deixassem de politizar a 
Covid-19 e entendessem os ensinamentos que a 
doutora Nise tinha para falar? A palavra dela, a 
frase dela: Tratamento precoce foi politizado e 
vidas foram perdidas. E o presidente falou o 
seguinte, presidente dessa hipocrisia, da CPI, eu 
não posso falar um nome chulo aqui, mas CPI do 
cabaré: Não dêem ouvidos a ela, ela fala 
mansinho assim é para enganar vocês. Ela é 
cientista, ô, seu senador de araque. 
 Foi um dia de lamento. Parabenizo os 
Médicos pela Vida, que emitiram uma nota de 
repúdio à CPI do cabaré, e também faço coro à 
manifestação do deputado Doutor Hércules, 
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que pede para que também haja uma nota de 
repúdio do Conselho Regional de Medicina e 
que também haja manifestação, uma nota de 
repúdio por parte do Conselho Federal de 
Medicina. Isso não pode ficar barato. Lembrem-
se que, quando eu estive nessa Câmara dos 
Deputados, eu votei pelo ato médico, porque eu 
acredito na medicina e eu acredito na ciência. 
Agora, façam a sua parte, façam a sua parte. 
Nota de repúdio é o mínimo que essa nossa 
heroína brasileira merece. 
 Muito obrigado, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – É um prazer. Excelente fala, deputado 
Capitão Assumção. É o circo parlamentar de 
inquérito. Eu ainda vou ter fala hoje e vou falar 
sobre esse circo, a CPI, que é um verdadeiro 
circo parlamentar de inquérito. 
 Antes, porém, eu tenho dois 
comunicados a fazer às pessoas que nos 
assistem e também aos funcionários desta Casa 
e deputados que ainda estão na plenária tanto 
presencial quanto virtual: que, considerando 
que o Projeto de Lei n.º 140/2019, do ex-
deputado Euclério Sampaio, que estabelece 
normas e critérios básicos para a infraestrutura 
sanitária, bem como instalação de lavatórios nos 
banheiros químicos dos eventos organizados 
nos espaços públicos ou privados, foi lido no 
Expediente do dia 12 de março de 2019 e 
recebeu despacho desta presidência para que, 
após o cumprimento do art. 120 do Regimento 
Interno, fosse encaminhado às comissões de 
Justiça, de Cultura e de Finanças, quando 
também deveria ter sido distribuído à Comissão 
de Saúde nos termos do art. 50, inciso I do 
Regimento Interno, determino que o despacho 
desta presidência seja retificado e que, após o 
cumprimento do art. 120 do Regimento Interno, 
seja referido projeto encaminhado também à 
Comissão de Saúde, da qual Hércules é o 
presidente, Doutor Hércules é o presidente. 
 Segundo comunicado, senhoras e 
senhores deputados: considerando que o 
Projeto de Lei n.º 745/2019, do deputado 
Vandinho Leite, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e 

similares afixarem aviso em local visível sobre os 
crimes praticados contra crianças e 
adolescentes em suas penas e dá outras 
providências, foi lido no Expediente do dia 
10/09/2019 e recebeu despacho desta 
presidência para que, após cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, fosse encaminhado 
às comissões de Justiça, de Segurança e de 
Finanças, quando deveria também ter sido 
distribuído às comissões de Turismo e de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, nos 
termos do art. 54-A, inciso XIV, e do art. 53, 
inciso XIII, ambos do Regimento Interno, 
determino que o despacho desta presidência 
seja retificado e que, após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, seja referido 
projeto encaminhado também às comissões de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, da qual 
faço parte como membro efetivo, e também à 
Comissão de Turismo, da qual o Carlos Von, meu 
amigo deputado Carlos Von é o presidente, e eu 
sou o vice-presidente da Comissão de Turismo. 
 São 11h08min. Passo a presidência agora 
para o decano desta Casa, que fez hoje um 
discurso, como sempre, mas esse de hoje bateu 
firme no fígado das pessoas que destratam os 
cientistas, os verdadeiros cientistas que estão 
trabalhando para conseguir extirpar este vírus 
do mundo, mas que está muito difícil. Mas estão 
desrespeitando principalmente as mulheres, 
que merecem total respeito. Meu querido 
amigo, Doutor Hércules. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Próximo deputado inscrito, 
deputado Bruno Lamas. (Pausa) 
 Ausente.  
 Deputado Alexandre Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, presidente, deputado Doutor 
Hércules. 
 Senhor presidente, cumprimento V. Ex.ª, 
cumprimentando todos os deputados presentes 
na sessão, cumprimento todos os servidores da 
Assembleia, que hoje, nesta manhã de quarta-
feira, estão trabalhando e empenhando para 
que a gente possa exercer a nossa função como 
deputado estadual, e cumprimentar a todos que 
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nos assistem através da TV Assembleia e 
também das redes sociais. 
 Venho falar nesta quarta-feira em forma 
de agradecimento. Agradecer primeiramente ao 
prefeito Sergio Vidigal, prefeito da cidade da 
Serra, que atendeu a uma solicitação do nosso 
gabinete que ocorreu no dia 23 de fevereiro. No 
dia 23 de fevereiro eu tive lá na foz do rio 
Jacaraípe, na ponte do rio Jacaraípe, atendendo 
a uma solicitação dos pescadores de Jacaraípe, 
pedindo a reforma da rampa de acesso ao rio 
Jacaraípe, à foz do rio Jacaraípe, a rampa que dá 
acesso às embarcações ali ao rio Jacaraípe. Os 
pescadores já não conseguiam mais acessar ao 
rio com as embarcações, nem fazer a 
manutenção das suas embarcações.  

No dia 23 de fevereiro, eu estive lá, junto 
com o secretário de Obras de cidade da Serra, o 
secretário Halpher, onde o secretário fez o 
levantamento das demandas dos pescadores e, 
no dia de ontem, junto com o prefeito Sergio 
Vidigal, nós assinamos a ordem de serviço para 
a execução da obra para construção de uma 
nova rampa para os pescadores de Jacaraípe. 
Essa demanda que não vai atender somente os 
pescadores, também vai atender aos turistas 
que possam utilizar a rampa para acessar com 
as suas embarcações, também vai ser de 
utilidade da Capitania dos Portos, do Corpo de 
Bombeiros, para utilizar aquela rampa ali. Um 
avanço. Eu quero agradecer ao prefeito por 
atender à nossa solicitação, junto com o 
secretário Halpher, que atendeu ao anseio dos 
pescadores ali de Jacaraípe.  

E quero agradecer ao nosso querido 
governador Renato Casagrande, que atendeu a 
nossa emenda parlamentar, em que nós 
destinamos recursos para reforma do campo 
society, do meu bairro, bairro Barcelona, na 
cidade da Serra. Uma emenda que nós 
destinamos aqui, no mandato, dentro da 
Assembleia Legislativa. Esse campo que tinha 
uma grama de forma natural, mas, com o 
tempo, com a turma jogando bola lá no bairro, 
virou um campo careca e, os moradores, através 
da querida amiga, falecida, Laura, que tinha um 
bar ali próximo ao campo, o campo society de 
Barcelona, fizeram diversas solicitações ao 
nosso mandato, para que a gente pudesse 

destinar recursos e implementar lá a grama 
sintética. 

E, graças ao nosso mandato, à emenda 
que destinamos, o governador atendeu essa 
emenda nossa, transferimos o recurso para a 
prefeitura da Serra, a prefeitura licitou a obra e, 
hoje, às 18h, nós vamos estar assinando a 
ordem de serviço dessa obra também, no bairro 
Barcelona, uma obra importante para o lazer, 
para os moradores, para o desenvolvimento de 
atividades físicas e, também, de projetos sociais 
que tem hoje na comunidade, atendendo as 
nossas crianças. 

Fico muito feliz de poder contribuir com 
a cidade da Serra, com o estado do Espírito 
Santo, especialmente com a minha comunidade, 
meu bairro Barcelona, que me deu 
oportunidade de ser vereador da cidade da 
Serra e que contribui muito para que hoje eu 
estivesse aqui na Assembleia Legislativa, como 
deputado estadual. 

Agradeço ao nosso presidente, Doutor 
Hércules, e devolvo a palavra para V. Ex.ª. 

Muito obrigado a todos, um bom-dia e 
que Deus nos abençoe nessa caminhada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
Alexandre Xambinho. 
 O próximo orador, deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 
 Deputado Adilson Espindula, ausente.  
 Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
 Deputado Vandinho Leite, ausente.  
 Deputado Torino Marques é o último 
orador de hoje. 
 Antes do deputado chegar até a tribuna, 
quero agradecer as palavras carinhosas, assim 
como o deputado Capitão Assumção, com 
relação a nossa fala sobre a CPI. O que estão 
fazendo realmente é um absurdo. Além de 
desrespeitar uma mulher, a fragilidade dela, a 
forma física; e a forma educada que ela falou, 
nunca alterou a voz, em momento nenhum, 
sempre com bastante equilíbrio. Agora, as 
agressões que ela sofreu, realmente, o nosso 
Conselho Regional de Medicina e o Conselho 
Federal têm que tomar providência, têm que, 
realmente publicar uma nota de repúdio. Não é 
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possível uma pessoa ser tratada desse jeito. 
Estudou tanto, ensinou tanto e, de repente, é 
escrachada por, realmente, quem não conhece 
nada de Ciência, nada de Medicina, e só faz 
discurso para a plateia, discurso eleitoreiro.  

É isso que nós estamos vendo hoje no 
Brasil. Lamentavelmente isso. 
 Com a palavra o próximo orador inscrito, 
deputado Torino Marques. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Gente, gente, é coisa de brasileiro mesmo, né? 
Nós brasileiros conseguimos tirar sorrisos em 
momentos muito tristes, porque quando você 
sorri, o seu espírito se renova, mesmo em 
momentos adversos, que é o que nós estamos 
vivenciando, hoje, Doutor Hércules, com as 
palavras de V. Ex.ª, as palavras do Capitão 
Assumção, as palavras também do Delegado 
Danilo Bahiense, as palavras do Carlos Von. 
 Nós passamos por um momento no 
Brasil, hoje, que nós deveríamos parar e pensar. 
O que eu estou fazendo para melhorar não a 
minha situação, mas a situação do povo 
brasileiro? O que está havendo com o ser 
humano com tanta falta de respeito? A inversão 
de valores, Capitão Assumção, bandidos, 
lavadores de dinheiro, corruptos, querendo dar 
ordem, querendo colocar ordem. 
 No dia de ontem, - queridos 
telespectadores que nos assistem neste 
momento, muito obrigado pela audiência de 
vocês, muito obrigado por Deus existir em 
nossas vidas; servidores desta Casa de Leis, da 
Assembleia Legislativa; também deputados que 
ainda estão na plenária virtual e aqui na 
presencial - o covidão da farsa, uma farsa 
montada pelo o que há de pior na política 
brasileira para derrubar o presidente da 
República, ouviu a médica Nise Yamaguchi, 
ontem. Uma coisa horrível o que fizeram com 
ela. Eu queria só falar um pouco aqui sobre o 
currículo da médica, Capitão Assumção e 
Doutor Hércules. 
 Imunologista, oncologista, premiada 
internacionalmente, defensora do tratamento 
precoce, sim, da Covid-19. Profissional 
reconhecida nacionalmente e 
internacionalmente, humanitarista. Está sendo 

ainda e foi ontem crucificada por conta de um 
erro que a CPI, o circo, e que nós não estamos 
perdoando. Ela quer salvar vidas, pessoal! 
 O espetáculo visto ontem é de magoar 
profundamente qualquer cidadão 
minimamente educado e civilizado. Aos berros, 
o presidente relator e membros da CPI não 
respeitaram a condição de mulher da doutora, 
que usou a sua forma mansa, serena de falar 
para aplicar-lhes chibatadas verbais. Com 
certeza. E eles, com a elevação desnecessária 
do tom de voz, desesperaram. Doutora Nise 
deu uma surra de educação, ontem, e 
conhecimento profundo sobre o que estava 
acontecendo. 
 O presidente da CPI, Omar Aziz, chegou 
ao ponto de pedir aos senadores, como o 
deputado Capitão Assumção falou há pouco, e 
ele também disse ontem, para não acreditarem 
nela. Uma cientista estudiosa. 
 Omar Aziz, preste atenção na corrupção 
que sua família carrega e o senhor também! Ou 
seja, preste atenção na opinião de especialistas 
que entendem muito bem em salvar vidas. 
 O episódio, por sua imoralidade, 
ganhou até artigo do consultor Reinaldo Polito 
no site da UOL. Reinaldo Polito do site da UOL. 
Ele que é autor de trinta e um livros com mais 
de um milhão de exemplares vendidos, analisou 
a covardia imposta a uma mulher que foi lá 
prestar seu depoimento à CPI, de forma 
espontânea.  

Usaram com ela a estratégia de 
intimidação e achincalhamento, uma estratégia 
usada com malandros pegos em flagrante nas 
delegacias de Polícias antigas. Provoca, com 
certeza, enjoo ver uma profissional dedicada, 
experiente, sensata e ética sendo humilhada por 
ninguém menos que Renan Calheiros, que todos 
nós sabemos a sua fama e seus processos e 
inquéritos infinitos, e por Omar Aziz, aquele que 
responde por desvio de milhões da saúde e que 
teve esposa e familiares presos por corrupção. 
Os que são acusados de corrupção na saúde, 
que matam pessoas, querendo massacrar quem 
está há mais de quarenta anos, pessoal, 
salvando vidas. 

Curiosamente, ainda não vi nenhuma 
defesa à pessoa da doutora Nise. Ninguém, 
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nenhuma mulher veio defender, nem mesmo 
dos movimentos feministas. Mas gostaria de ver 
sim, e espero ver ainda.  

Ontem, um dos protagonistas do circo 
parlamentar de inquérito, circo parlamentar de 
inquérito, sim, essa CPI, foi o deputado e 
médico ortopedista baiano, que nojo, Otto 
Alencar, um ortopedista. Eu vi ali um exemplo 
típico de um machista. Ele não a ouvia e nem a 
deixava falar. É isso mesmo! E lhe voltava 
palavras agressivas. 

Só quero lembrar mais uma vez aqui o 
que é a doutora Nise Yamaguchi: médica, 
imunologista, oncologista, premiada nacional e 
internacionalmente, e que foi voluntária na 
questão da Covid aqui no Brasil. No Brasil, não, 
no mundo inteiro.  

Num dos momentos, o exemplar homem 
público Renan Calheiros, que acha que é, 
questionou se o atraso na compra de vacinas 
teria sido o responsável pela morte de milhares 
de pessoas. Na sua serenidade, ela respondeu 
que negar o tratamento precoce a tanta gente 
que precisou, isso sim, pode explicar tantas 
mortes.  

Eu fico com esse trecho do espetáculo de 
ontem, com o exemplo de quem é negacionista, 
na verdade, neste país. 

Eu queria pedir à CPI, estamos aqui no 
Espírito Santo, Doutor Hércules, que chamasse o 
conselheiro do presidente Jair Messias 
Bolsonaro, como o Capitão Assumção, ele que 
me confessou ali, falou: Fala lá, pede para 
chamar o Silas Malafaia. Chamem o Silas 
Malafaia! Chamem ele! Sabe o que o Omar Aziz 
disse? Que ele é muito popular. Está com 
medinho, irmão? Chama Silas Malafaia! 

Para encerrar, senhor presidente, 
declaro aqui os meus agradecimentos a ela, 
doutora Nise Yamaguchi, por tudo que ela fez e 
continua fazendo e tem feito pelo país, e rendo 
homenagem, sim, homenagens, sim, à doutora 
Nise, como mulher e ser humano extraordinário.  

Muito obrigado pela audiência a todos 
vocês. Que Deus abençoe o Brasil e o nosso 
Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado.  

Eu já dei minha opinião sobre isso e, na 
Presidência, não devo emitir nenhuma posição. 
Quando eu falei, rendi minha opinião, já falei 
sobre essa questão, e que o Conselho Regional 
de Medicina e Federal devem tomar uma 
posição.  

Eu quero agradecer a Deus, agradecer a 
todos os servidores da Assembleia, os que estão 
aqui e os que não estão aqui, que estão 
trabalhando nas sessões, nas repartições da 
nossa Casa. Agradecer à Taquigrafia, que, 
pacientemente, anotou a nossa fala. Meio difícil 
anotar a fala do nosso locutor FM, porque ele 
fala muito depressa, mas eu faço o apelo para 
ele entregar o discurso dele à Taquigrafia para 
ajudar os nossos amigos da Taquigrafia. 

Quero agradecer também à Eliana 
Bugarelli e à Gisele, que estão transmitindo a 
nossa sessão em sinais de Libras. Muito 
importante para o deficiente auditivo poder 
saber o que nós estamos falando, muito 
importante. Obrigado, Eliana, e obrigado, 
Gisele. Obrigado, presidente, que contratou 
essas duas meninas para, a cada dia mais, a 
gente trabalhar com a inclusão. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco as senhoras deputadas e os senhores 
deputados para a próxima, que será ordinária 
híbrida, virtual e presencial - saudade da 
presença dos meus colegas aqui no plenário -, 
segunda-feira, dia 7 de junho de 2021, às 15h, 
para a qual designo 

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

exceto as matérias votadas hoje. 
E mais:  
Discussão única, nos termos do art. 66, § 

6.º, da Constituição Estadual, dos vetos totais 
aos Projetos de Lei n.os 816/2019, 434/2017, 
541/2019, 879/2019. 

Vão com paz e com Deus. 
Está encerrada a sessão. 
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(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – é 
a seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, dos Projetos 
de Lei n.os 98/2021, 204/2021, 
147/2021, 217/2021 e 283/2020; 
discussão especial, em 1.ª 
sessão, dos Projetos de Lei n.os 
60/2019, 72/2019, 95/2019, 
128/2019, 154/2019, 238/2019, 
252/2019, 305/2019, 417/2019, 
469/2019, 478/2019, 517/2019, 
536/2019, 537/2019, 595/2019, 
609/2019, 764/2019, 812/2019, 
904/2019, 971/2019, 1033/2019, 
40/2020, 207/2020, 319/2020, 
418/2020, 461/2020, 481/2020, 
495/2020, 508/2020, 518/2020, 
520/2020, 530/2020, 539/2020, 
542/2020, 549/2020, 552/2020, 
556/2020, 557/2020, 558/2020, 
559/2020, 560/2020, 563/2020, 
564/2020, 567/2020, 568/2020, 
572/2020, 573/2020, 575/2020, 
576/2020, 577/2020, 581/2020) 
 
Encerra-se a sessão às onze 
horas e vinte e seis minutos. 

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

_______________________________________ 

 
OITAVA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E 
DOS DIREITOS HUMANOS, REALIZADA EM 28 
DE MAIO DE 2021. 

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

Boa tarde a todos e a todas que estão conosco 
nesta audiência de hoje. Eu solicitei, na nossa 
comissão de direitos humanos, ainda no mês de 
maio, porque no dia 1.º de maio nós marcamos 

a data internacional do Dia do Trabalhador. Nós 
só conseguimos uma data hoje, e hoje nós 
teremos aqui os presidentes e/ou 
representantes das centrais sindicais para fazer 
conosco esse debate sobre a situação da classe 
trabalhadora hoje no nosso país. 

Sabemos das dificuldades, sabemos do 
momento muito difícil. Estamos vivendo um 
momento de perda de direitos no meio de uma 
pandemia, perda de postos de trabalho, 
redução por reajuste do salário-mínimo, que 
funcionou durante uma década e meia como um 
fortíssimo instrumento de distribuição de renda. 
Então, portanto, a classe trabalhadora brasileira 
está relegada a um abandono por parte do 
Governo Federal, responsável direto, a partir do 
golpe de 2016, responsável direto pelas perdas 
de direito, pela diminuição dos postos de 
trabalho, pela redução nos reajustes salariais. 
Responsável pelas consequências, que são a 
fome, a desproteção social, o medo, agregado a 
uma pandemia que já ceifou mais de 
quatrocentos e cinquenta vidas de brasileiros e 
de brasileiras. Então, é nesse contexto que os 
nossos convidados vão fazer a sua análise sobre 
a situação da classe trabalhadora brasileira.  

Dou as boas-vindas, agradeço a todos e a 
todas que aceitaram o nosso convite para 
participar, e aqui vou já anunciar quem são as 
pessoas que estão conosco aqui. Nós 
convidamos o senhor Ari George Floriano de 
Siqueira, que é vice-presidente da União Geral 
dos Trabalhadores do Espírito Santo, que até o 
presente momento está atrasado, ainda não 
entrou na nossa audiência.  

Agradecemos a presença da senhora 
Clemilde Cortes, que é a presidenta, e nós 
mulheres temos muita honra, nós, mulheres, de 
ter uma presidenta de uma central, que é a 
Central Única dos Trabalhadores. Obrigada, 
Clemilde pela sua presença aqui, uma das 
estimuladoras dessa audiência pública. 

Nós também convidamos o senhor Filipe 
Skiter, trabalhador técnico administrativo da 
Ufes e membro da Secretaria Executiva 
Estadual da Central Sindical e Popular 
Conlutas. Até há pouco ele não havia entrado 
ainda. Eu pergunto se ele já está presente. 
(Pausa) 
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O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Deputada Iriny, eu peço licença 
a senhora. O senhor Filipe teve uma questão 
pessoal e quem está representando o setor é a 
senhora Patrícia Andrade. 

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

Então, muito obrigada Fabrícia, pela presença 
entre nós. Duas mulheres, o que, no mundo 
sindical, já significa muita coisa! 

O senhor Iran Milanez Caetano, da 
Diretoria do Sindipúblicos. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – O senhor Iran está em contato 
comigo aqui pelo WhatsApp e já está entrando 
na reunião. 

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

Obrigada! 
O senhor Jonas Rodrigues de Paula, 

presidente estadual da Central de 
Trabalhadores do Brasil. Eu pergunto se ele já 
entrou. Já está presente? (Pausa) 

 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – O senhor Jonas já está entrando. 
Estou em contato com ele pelo WhatsApp 
também. 

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

Muito obrigada, Moisés! Você é uma joia aqui, 
sempre nos ajudando muito. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – Agradeço muito o elogio da 
senhora. É uma honra receber esse elogio. 

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

O senhor Antônio Fialho Garcia Júnior, nosso 
querido companheiro Juninho, já de tantas 
lutas, vice-presidente estadual da nova central 
de trabalhadores e presidente estadual da 
Federação de trabalhadores das indústrias, que 
já está presente conosco. 

Temos mais uma mulher, uma mulher de 
luta. A gente já se conhece também há muito 
tempo, uma grande batalhadora na luta sindical, 
que é a senhora Rita Lima, que aqui representa 

a Intersindical. Já está presente, nós já nos 
falamos. 

Então, eu pergunto ao Moisés, se o nosso 
presidente, o deputado Luciano Machado, se ele 
vai entrar on-line ou se ele está com outra 
atividade e não vai ter condições de participar 
conosco. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – Deputada, eu justifico a 
ausência do excelentíssimo deputado estadual e 
presidente desta comissão, o senhor Luciano 
Machado, pois o mesmo está em reunião neste 
momento, com o bispo diocesano de Cachoeiro 
de Itapemirim, Dom Luiz Fernando Lisboa. Ele 
pediu para fazer essa justificativa à senhora e 
aos participantes desta audiência pública. 

E, comunico a senhora, que o senhor Iran 
já está presente na sala. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) - 

Ok. 
Agora nós vamos passar a palavra, como o 

Moisés disse, aos nossos convidados e 
convidadas, por um prazo de até dez minutos. 

O senhor Ari continua ausente? E sem 
representação. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – Sim, o retorno que eu tive dele é 
que ele estava entrando em reunião, mas até o 
momento ele não me deu retorno. Fiz contato 
aqui, pelo WhatsApp, e com o senhor Jonas 
também. Ambos falaram que estariam entrando 
na reunião, mas até o momento não entraram 
na sala. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) - 

Ok. Muito obrigada! 
Então, nós vamos passar a palavra, então, 

para a Clemilde Cortes, pelo tempo de até dez 
minutos, presidente da Central Única dos 
Trabalhadores. 

Boa tarde, companheira Clemilde! Bem-
vinda! A palavra está com você. 

 
A SR.ª CLEMILDE CORTES – Boa tarde, 

companheira Iriny, deputada. 
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Primeiro, agradecer por esta audiência. A 
gente acha muito importante este espaço, até 
porque a gente precisa estar dialogando com a 
sociedade em relação as nossas agruras, né? E 
como a deputada disse, boa tarde aos 
companheiros e companheiras aí, das centrais, 
representantes das centrais. 

Eu queria, antes de a gente começar, 
nestes dez minutos que eu penso são poucos, é 
muito pouco tempo para a gente falar, eu quero 
que alguém conte um minuto para a gente fazer 
um minuto de silêncio em solidariedade às 
vítimas, mais de quatrocentas e cinquenta mil 
vítimas desta pandemia, pela omissão de um 
Governo que não cuida de seu povo. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) - 

Então, nós vamos proceder aí o 
encaminhamento. 

Um minuto de silêncio. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

A SR.ª CLEMILDE CORTES – Ok. 
Então, companheirada, faço questão de a 

gente fazer esta homenagem, para a gente 
lembrar que não são números, não são 
números. São famílias, são pais, são mães, são 
irmãos, irmãs, tios e tias, avós e avôs. São 
famílias, são pessoas, que você multiplica por 
três. Uma média de três pessoas por família, são 
quatrocentos e cinquenta mil mortes. 

Então, é lamentável! E mais lamentável 
ainda é saber que essas mortes poderiam ser 
evitadas, com um Governo responsável, com um 
Governo que não fosse omisso, sabe? E o 
reflexo disso, todo mundo está vendo, dessa 
omissão, né? 

E eu me atrevo a dizer que só começou a 
chegar vacina depois que a gente botou o bloco 
na rua, cobrando vacina para todos e todas, que 
é uma luta dos movimentos sociais organizados. 
Por isso que veio. E, depois do que aconteceu 
no Amazonas, na crise do oxigênio, que o 
Governo tem o desplante de dizer que não 
sabia, que não tinha conhecimento, e que está 
provado por A mais B que tinha conhecimento. 
E aí, gente, eu sei que dessas coisas a gente está 
cansado de saber. 

Agora, eu queria que a gente refletisse um 
pouco, deputada, que, antes da pandemia - 
porque agora tudo é a pandemia - já tinha uma 
crise. O Brasil já tinha voltado ao mapa da fome, 
sabe? Então, a crise só potencializou uma 
situação precária que já estava acontecendo. E, 
para piorar, por pura insensibilidade e, na minha 
compreensão, crueldade deste Governo, ele 
aproveita o momento da pandemia para a 
retirada de direitos. Alguma coisa tinha que ser 
feita. Aí, suspenderam contratos, reduziram 
carga horária, e as pessoas não tinham condição 
de trabalhar. 

O auxílio emergencial, que seria só de 
duzentos, foi conseguido que fosse para 
seiscentos, contra a vontade do Governo, que 
foi um esforço da bancada federal, mais a 
esquerda, que conseguiram os seiscentos reais. 
E, mesmo isso, hoje não tem. 

Então, qual é a família que fica com cento 
e setenta e cinco, duzentos e setenta e cinco, 
trezentos reais? Então, assim, o que a gente 
precisa defender é, primeiro, a valorização da 
vida, a defesa da vida. Nós precisamos que o 
Governo tenha claro que ele tem o papel de 
fazer a defesa da vida. 

O mundo do trabalho - aí eu peguei uns 
dados, gente, do Dieese, para a gente ter a 
noção. Olha só, de 2020, nos primeiros 
trimestres de 2020 e 2021, os desligamentos 
por conta de morte e de falecimento cresceram 
setenta e um por cento. O desligamento do 
emprego, os celestistas. Nas atividades de 
atenção à saúde, quer dizer, nos hospitais, 
médicos, enfermeiro, auxiliar de enfermagem, 
os desligamentos triplicaram, dos médicos, e 
dos enfermeiros duplicaram. O Amazonas foi o 
Estado em que houve a maior ampliação desse 
tipo de desligamento, foram 437,7%. Na 
Educação, o crescimento desses desligamentos 
por falecimento foi de 106,7%, isso nos 
primeiros trimestres, 2020 e 2021. E, nos 
Correios, foi de 95,2%. 

E aí eu pergunto: quem está morrendo na 
pandemia? Quem está morrendo na pandemia? 
Isso é uma pergunta para a gente responder. A 
gente viu que o país ficou sensibilizado com a 
morte do Paulo Gustavo. Adoro! Dona 
Hermínia! Sou a própria. Mas quantos Paulos 
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Gustavos nós não perdemos? Quantos talentos, 

quantos trabalhadores e trabalhadoras nós 
não perdemos? 

Então, assim, a gente precisa lembrar 
que este Governo, o tempo todo, negou a 
Ciência. E a nossa população vive de exemplo, 
e não teve o exemplo. Nós tivemos um 
presidente sem máscara, nós tivemos um 
presidente dizendo que era só uma gripezinha, 
tranquilo, não tinha problema nenhum. 

Vindo aqui para o Estado, nós fizemos 
várias paradas. O Governo fechou o comércio 
por um período e ensaiou uma volta. Fechou as 
escolas e ensaiou uma volta. Teve a quarentena, 
aquela quarentena de catorze dias, quando 
começa a melhorar, volta tudo. A gente não está 
dando tempo para as coisas acontecerem. Eu 
me atrevo a dizer que, se, ao invés de ficar 
parando aos tiquinhos, como diria o outro, se ao 
invés de ficar parando quinze dias, se tivesse 
feito como a Ciência recomenda, vinte e um dias 
de lockdown, como foi feito em outras cidades, 
talvez a gente não tivesse perdido tantas vidas 
aqui no estado, talvez as dez mil e poucas 
vítimas não tivessem morrido, porque é possível 
fazer. 

Agora, não adianta eu decretar a 
quarentena e, eu vou ao morro, e a Polícia sobe 
no morro porque tem baile funk escondido; mas 
no Triângulo das Bermudas não tem, na Rua da 
Lama não tem. Entendeu? O ministro entra em 
shopping sem máscara e está tudo bem. Então, 
são os exemplos que faltam. 

Eu faço questão de reafirmar isso, Iriny, 
porque quem paga o pato, quem paga o preço 
disso tudo é a classe trabalhadora, que perde os 
seus postos de trabalho, que não tem auxílio 
emergencial decente. Nós temos trabalhadores 
passando fome. Não estão passando fome 
porque estão contando com a solidariedade de 
várias instituições, de várias entidades. A gente 
está fazendo uma ação solidária para socorrer 
os nossos trabalhadores. O trabalhador não 
precisa de esmola, ele precisa de política pública 
decente. O Governo precisa fazer investimento 
para salvar vida. Esse é o papel do Governo. 
Geração de emprego e renda, formação 
profissional.  

Essa questão tecnológica, eu estava 
conversando agora, no início, com Rita Lima, a 
gente, para aprender a lidar com este trem foi 
um negócio difícil e ainda é difícil para a gente. 
Agora, você imagina uma galera que não tem 
acesso. Tudo agora é virtual. Até para agendar a 
vacina é virtual. E quem não tem? E quem não 
sabe? É essa a reflexão que a gente precisa 
fazer. 

O Governo precisa investir em formação 
profissional para a gente enfrentar o futuro. Eu 
não estou falando de agora, não! Porque agora, 
tipo assim, a Inês é morta.  

Lembrando que essa situação, quando eu 
falei da pandemia, essa situação se agravou com 
a Reforma Trabalhista, que veio para acabar 
com o desemprego no país. Quem não se 
lembra disso, não é verdade? Não, a Reforma 
Trabalhista vai resolver o problema do 
desemprego. Nós estamos com quinze milhões 
de desempregados. Não resolveu! Aí veio a 
Reforma da Previdência, que, inclusive, aqui em 
Vitória, vou vir aqui para o município agora, 
além de o prefeito fazer reforma da Previdência 
em catorze por cento, ele ainda está 
descontando de aposentado que ganha salário-
mínimo. Antes era quem ganhava acima do teto. 
E aí os aposentados, que ganham salário-
mínimo, estão pagando duzentos reais na 
alíquota da Previdência, coisa que não 
contribuía antes. 

Então, tudo que vem, infelizmente, a 
gente não tem que comemorar neste 1.º de 
maio, neste mês de maio, que é o mês do 
trabalhador e da trabalhadora, porque tudo que 
vem, vem para penalizar. É uma crueldade com 
os trabalhadores. 

Não sei quanto que me resta ainda, Iriny. 
 
O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 

DE RESENDE) – Senhora Clemilde, a senhora 
tem três minutos. 

 
A SR.ª CLEMILDE CORTES – Ok. É o 

suficiente para o que eu quero falar. 
Para a gente não dizer que tem só 

desesperança, que tem só coisa ruim, a gente 
precisa pontuar que, infelizmente, nesses 
números que eu passei, Iriny, este Governo 
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falou que iria fazer, o Governo Federal falou, lá 
atrás, que tinha pelo menos trinta mil pessoas lá 
na Ditadura. Lembra-se disso? E que tinha muita 
gente na Previdência. Ele já resolveu o problema 
da Previdência, porque setenta e seis por cento 
dos mortos da pandemia é acima de sessenta 
anos de idade. Este é um dado que a gente 
precisa trabalhar com ele. 

Então, é cruel e, lamentavelmente, a 
gente precisa, aqui no Estado, que o Governo 
Casagrande dialogue com os trabalhadores, 
porque, infelizmente, ele não dialoga. A gente 
faz alguns esforços. Vai, vai, vai, e quando você 
acha que está chegando, não chega. Então, a 
gente precisa dialogar, porque a gente quer 
construir o desenvolvimento do Estado do 
Espírito Santo. A gente sabe que o Estado 
precisa crescer, mas antes o Estado precisa 
preservar e garantir as vidas. O bem mais 
precioso que nós temos é a vida, e a gente 
precisa preservá-la. E o Governo do Estado, o 
Governo Federal, o Estado como um todo tem 
esse dever, até porque ele sabe que tem. 
Quando vão para lá, eles sabem disso tudo. 

Mas eu quero ressaltar a resistência. 
Quero falar que, apesar de tudo, de toda esta 
pandemia, e apesar do pandemônio, temos 
resistido, construindo unidade com as Centrais. 
Por isso estamos aqui, Iriny, construindo 
unidades com os movimentos sociais, fazendo 
as nossas lutas unificadas, fazendo construções 
coletivas. Exemplo disso, fizemos um 1.º de 
Maio unificado. Virtual, mas unificado. E várias 
das ações que são feitas no estado são 
unificadas. Exemplo: amanhã tem uma ação de 
rua, às 15 horas, em frente à Ufes, e a gente 
está convidando quem puder e quem não puder 
também. Vá para lá, vá com todo o cuidado, 
com segurança, com máscara, com álcool em 
gel, mas esteja na rua. É uma carreata, é uma 
passeata, é um bicicletaço. Vamos para a rua, 
gente, porque ou a gente morre de pandemia 
ou morre porque este Governo quer matar de 
fome. 
 Acho que é isso, gente. Quero 
agradecer... 

Iriny, vou te pedir perdão, porque tem 
hoje um encontro, legal, Encontro Regional das 
Mulheres Cutistas. E, aí, é São Paulo, Rio, 

Espírito Santo e Belo Horizonte. E estou lá. Este 
encontro vai abrir quatro horas. Vou ficar mais 
aqui, depois vou ter que sair de fininho. Mas, 
agradeço muito. Bom ver vocês porque estou 
com saudade de todo mundo. Tem gente que 
estou com saudade até para brigar, mas estou 
com saudade. 
 Muito obrigada, gente. Beijo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Obrigada, Clemilde. 

Agora, vamos ouvir... 
 Muito bem, auxílio emergencial digno, é 
isso que a que a classe trabalhadora precisa. 
Sobreviver com dignidade!  
 Agora, para representar o Conlutas, 
vamos ouvir Fabrícia Andrade. 

Fabrícia, por gentileza, a palavra está 
com você.  
 
 A SR.ª PATRÍCIA ANDRADE - Boa tarde a 
todos e a todas, neste momento, pelos meios 
possíveis, porque o mundo... Estão me ouvindo? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Patrícia.   
 
 O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Sim, Patrícia. Ouvimos 
perfeitamente.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Patrícia Andrade.   
 
 A SR.ª  PATRÍCIA ANDRADE - Eu ia fazer 
essa correção, sim. 

Sou Patrícia Andrade, professora do 
Instituto Federal de Educação do Espírito Santo; 
sou professora de sociologia. Estou na 
coordenação do sindicato, aqui no Espírito 
Santo, que é o Sinasefe Ifes, e represento a CSP 
Conlutas também, na direção executiva. Na 
discussão que fizemos... A gente fez o debate e 
vim representar, aqui, a Central, nesta 
atividade.  

O que gostaria de ressaltar primeiro? 
Agradecer o convite à deputada Iriny. Acho que 
na nossa compreensão é fundamental fazer esse 
debate. Às vezes, a gente pensa que é até 
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tardio, em função dos números que a própria 
Clemilde já colocou. Neste momento que a 
gente inicia esta fala aqui, são mais de 
quatrocentos e cinquenta e seis mil mortes em 
nosso país. Pouco mais de dez por cento da 
população já recebeu as duas doses da vacina. E 
o Espírito Santo tem mais de 10 mil pessoas, na 
nossa avaliação... Esses números, que não são 
números, são vidas, são as vidas da nossa classe, 
principalmente dos setores mais precários da 
nossa classe. E, aí, compreende as mulheres, as 
mulheres negras, os trabalhadores da periferia. 
São esses que estão tendo suas vidas ceifadas 
porque elas não importam para o capital. Essa é 
a nossa compreensão enquanto nossa Central. E 
esse espaço é um espaço importante para a 
gente dialogar sobre isso. 

Alguns dados que vou apresentar, acho 
que a Iriny já trouxe. 

Queria só falar um pouquinho da CSP. A 
CSP Conlutas não tem presidente, é uma 
diretoria colegiada. Quem dirige, de fato, a 
Central, são as entidades que se reúnem a cada 
três meses para votar políticas. E tem uma 
direção executiva a partir das entidades que 
tocam essa política. O nosso caráter é uma 
central que procura organizar as várias 
categorias dos trabalhadores, mas também o 
movimento popular, a luta contra opressões, o 
movimento estudantil e o movimento cultural. 
Então, acho importante fazer esse destaque 
sobre a nossa organização. É uma Central que se 
reivindica popular e classista.  
   O tema da audiência: 
Condições de emprego, salário e a realidade dos 
trabalhadores em tempo de pandemia. 

A nossa compreensão para essa situação 
é que a crise que atinge os trabalhadores não se 
inicia com a pandemia. Ao contrário, essa 
situação de crise é uma situação aberta desde 
2008 em nosso país, e as tentativas de superar 
essa crise passaram por ataques, como já 
colocados pela Clemilde, como o Funpresp em 
2013, como o Abse, como o Belo Monte, as 
privatizações, a redução dos direitos 
trabalhistas, a reforma previdenciária de 2019, a 
PEC 95 que congelou o orçamento público por 
20 anos em 2016... E muitos desses limites, 
inclusive de políticas públicas para incorporar os 

trabalhadores precarizados na pandemia, têm a 
ver com isso, com esse contingenciamento do 
orçamento público, congelando o orçamento 
para garantir política pública, mas liberando o 
orçamento para garantir os interesses do 
mercado financeiro.  

A lei das terceirizações, a reforma 
trabalhista e a ameaça da reforma 
administrativa que se intensifica em 2019, 
agora, em 2021, passaram na CCJ e vão para a 
Comissão Especial. E a gente, aqui no Espírito 
Santo, vem fazendo um debate e um 
enfrentamento junto às Centrais, aos sindicatos, 
denunciando o quão grave é essa reforma para 
o conjunto da classe trabalhadora. Para a 
educação, em 2016 a gente já teve a reforma do 
ensino médio, que representa uma destruição 
de uma concepção de escola; ainda não era a 
escola que queríamos, mas essa reforma 
precariza muito mais, é uma escola para atender 
um mercado de trabalho cada vez mais 
precarizado, cada vez mais sem direito.  

Na pandemia, esses ataques não foram 
suspensos, como bem já colocou a Clemilde.  
Eles foram intensificados, na realidade. Os 
Governos e, na nossa compreensão da CSP, o 
Governo Federal, mas também os Governos 
estaduais em diferentes situações, e os patrões 
e os prefeitos, usaram da pandemia para 
intensificar os ataques às nossas classes. O 
Governo Bolsonaro, por óbvio, os destaques que 
a gente faz no sentido do que foi apresentado 
desde o início como tentativa de conter a crise 
foi um auxílio emergencial de duzentos reais, a 
redução salarial, a redução da jornada... Isso 
tudo leva, inclusive, para um mercado de 
trabalho que já é bastante precário. Sou da 
sociologia do trabalho e a gente já vem 
apontando esses dados. 

Em 2019 a gente já tinha treze milhões 
de trabalhadores desempregados. Boa parte, 
quase quarenta por cento da força de trabalho 
do nosso país já vive na informalidade, então 
são trabalhadores que, por óbvio, não teriam 
condições de garantir vida digna numa situação 
de isolamento social que ele vai ter que ficar em 
casa. Então esse já era um cenário muito difícil. 

E aí, mesmo aqueles que estavam 
formais, foram levados à situação de perder 
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emprego, de renunciar direitos dentro de uma 
política do Governo Bolsonaro. E os dados do 
próprio Governo são expressão da crise. A PNAD 
do último trimestre de 2020 já apontava isso. 
Naquele momento, estávamos com mais de 
sessenta e oito milhões de trabalhadores nessa 
situação. E hoje, já trabalhando com os dados 
que saíram ontem, o que a PNAD aponta para a 
gente? Divulgado no dia 27, revela que a soma 
de desempregados, desalentados, subocupados, 
trabalhadores na informalidade, chegará à casa 
de quase oitenta e oito milhões de brasileiros. 

Esse dado é muito sério. São 
trabalhadores que estão fora dos mínimos das 
garantias. E como se reverte isso? Reorientando 
a política; reorientando a política e intervindo, 
de fato; garantindo política pública que possa 
promover emprego, que possa promover 
garantia dos direitos, que possa ter auxílio 
digno, como foi colocado já pela Clemilde. 

Mas não é isso que a gente vê. Ao 
contrário, a gente vê a intensificação de uma 
política ultraliberal que avança na retirada de 
direitos da nossa classe. Por isso a importância 
da unidade na luta das centrais para fortalecer 
os calendários que estão postos, como já foi 
destacado pela Iriny no dia 29. 

Então, na nossa compreensão, por esse 
cenário de quase noventa milhões de brasileiros 
nessa situação e quatrocentas e cinquenta e seis 
mil mortes, isso tem a ver com uma opção 
muito consciente do Governo Federal, que 
atuou em defesa dos CNPJs. Ele fez uma falsa 
dicotomia: ou é a economia ou é a vida. Não. É a 
vida e garantir o funcionamento da economia. 
Foi isso que o Governo não fez. Esse Governo foi 
contra os mínimos que os governadores fizeram 
de isolamento social. Porque, como já colocou 
Clemilde, os próprios governadores, 
pressionados pelo setor varejista, setor mais 
perverso, hoje, de capital em nosso país, não 
garantiu o lockdown para a nossa classe; não 
fizeram o isolamento. 

E o que foi o mínimo possível, ainda foi 
combatido pelo Governo Bolsonaro, porque ele 
não aceitava e não aceita. E esta semana, 
inclusive, já entrou no STF, porque o Paraná e os 
estados que voltaram a explodir a situação da 
pandemia estão propondo alguma parada, e ele 

já não quer. Ontem, fez, inclusive, uma reunião 
com o Exército; mais uma vez discursos 
golpistas contra o STF, contra os governadores, 
por questões básicas de controle da pandemia. 

É o presidente que desestimula o uso da 
máscara; que promoveu a disseminação do kit 
Covid, do tratamento precoce - que a ciência já 
disse que não existe isso - e levou os 
trabalhadores a acreditar que tomar cloroquina 
ou ivermectina ia evitar o vírus. Ele fez uma 
opção pela imunização de rebanho. E, aí, a 
própria CPI da Pandemia do Senado vem 
apresentando isso pra gente. Ontem, entre 
outros que já estiveram lá, o representante do 
Butantan, na fala dele foi muito evidente isso: o 
Governo fez opção de não comprar a vacina.  

Eles tinham sessenta milhões de doses e 
o Governo não fez no tempo correto, só depois 
de muita pressão. E tem a ver com isso que a 
Clemilde falou, da pressão do conjunto da classe 
trabalhadora cobrando vacina, do caos que 
aconteceu em Manaus. Para o Brasil não virar 
uma grande Manaus, como aconteceu, é que há 
uma reorientação da política de vacinas. Mas já 
é uma reorientação tardia, em nossa 
compreensão, porque a gente está, neste 
momento, num plano de vacinação sem vacina. 
Essa é a compreensão da CSP Conlutas.  

E esse plano de vacinação sem vacina se 
expressa quando, agora, eles liberam a 
vacinação para os trabalhadores da educação e 
Vitória diz que só tem seiscentas vacinas, a 
Prefeitura de Vitória. Ou, em Vila Velha, que só 
vai vacinar os professores da rede municipal. E 
os outros? 

Isso tudo tem um culpado, e é esse 
Governo e aqueles que ajudaram e que 
fortalecem essas políticas. Ele também recusou 
a vacina da Pfiser, ou seja, fez uma opção 
consciente por essa situação. 

Em síntese, na nossa compreensão, é um 
Governo que é responsável por esse genocídio. 
E é um genocídio que mata essencialmente, na 
nossa compreensão, a classe trabalhadora. Essa 
é a que mais morre. E vai matando as mulheres, 
e vai matando os homens da nossa classe, e são 
os mais precários, os que estão mais 
vulneráveis, porque são os que se expõem mais 
nesse momento. 
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Você tem a situação, hoje, dos 
motoristas de ônibus, dos garis, dos caixas de 
supermercados, que não entraram ainda na lista 
de prioridade. Na nossa compreensão, são esses 
que deveriam ser priorizados neste momento, 
porque são esses que estão expostos, são esses 
que estão com suas vidas ligadas mais a essa 
condição de exposição e de pegar o vírus, e, 
dependendo da situação, porque cada 
organismo reage de uma maneira diferente, 
inclusive, a própria morte levando a situações 
mais limites dessa situação. 

Então essa crise sanitária no nosso país 
só intensifica e agrava o quadro das nossas 
desigualdades sociais, de uma desigualdade 
social que tem uma história, uma história de um 
país escravocrata, que combina muito bem 
opressão e exploração para garantir os 
interesses do capital. 

Não sei qual é o meu tempo, mas, 
encerrando, queria falar do meu lugar de fala 
como professora da educação. Fomos retirados 
da sala de aula em 17 de março, quando tinha 
uma morte de uma mulher negra, na Bahia, 
empregada doméstica, e trezentos casos de 
contágio.  

Agora são quatrocentas e cinquenta e 
seis mil mortes em nosso país e todos os 
Governos - aqui, enquanto educadora, a gente 
tem que ser muito firme nessa denúncia -, todos 

os Governos estão trabalhando para botar os 
trabalhadores da educação em sala de aula. 

Na nossa compreensão, com essa 
pandemia descontrolada, é atuar em favor do 
vírus. Os dados, para quem acompanha esse 
debate, são mais de cinquenta milhões de 
pessoas que vão voltar a circular se todo 
mundo, se esse projeto que foi aprovado na 
Câmara dos Deputados, de fato, virar uma 
realidade. 

E aqui, neste momento, já que estou na 
Assembleia Legislativa, queria também 
mostrar a nossa posição contrária ao projeto 
do deputado Capitão Assumção, que quer 
transformar a educação como um serviço 
essencial. 

Na nossa compreensão, educação é um 
direito fundamental da pessoa humana, não é 

um serviço essencial. Existe um erro jurídico, 
inclusive, na concepção desse projeto.  

Porque são esses mesmos que aprovam 
orçamentos que retiram direitos da educação, 
que precarizam as condições de trabalho e de 
ensino nas escolas, que mantém salários 
aviltantes dos trabalhadores da educação, que, 
agora, de forma hipócrita, querem dizer que 
educação é um serviço essencial. Não é um 
serviço essencial. O que é essencial na 
pandemia são as vidas dos homens e das 
mulheres, das crianças, da classe trabalhadora, 
do povo do nosso país.  

A gente gostaria de reafirmar: a CSP 
Conlutas, junto com o Sinasef, junto com a 
Adufes e outros sindicatos estão em campanha, 
e as centrais denunciando, tanto no plano 
nacional – o projeto que está lá no Senado 
agora – como aqui no Espírito Santo, a gente 
tem uma carta, inclusive, reforçando que esse 
projeto não pode passar, porque esse é um 
projeto que atua em favor do vírus e não em 
favor das nossas vidas. Ele quer, na realidade, 
garantir os interesses daqueles que lucram com 
a educação, como os donos das escolas; e não 
com essa preocupação da escola com esse 
momento para dar alimento, para tirar as 
crianças do tráfico. Tem outras formas de 
garantir isso, tem política pública de assistência 
para fazer essa situação. 

E aí, como é que fica, então? Para a 
gente, o que é que a gente compreende?  

Nós queremos voltar! Nós estamos 
cansados desse ensino remoto também, porque 
esse ensino remoto, desde o início, 
denunciávamos: ele é precário, ele é 
excludente, ele foi feito aligeirado, ele foi feito 
para garantir a manutenção da mensalidade das 
escolas particulares, desconsiderando 
realidades históricas do nosso país de acesso à 
internet e das condições de moradia precária do 
nosso povo. Por isso ele se materializa com uma 
avaliação tão negativa; e tem essa pressão 
porque o povo não aguenta mais isso. 

Nós também não estamos mais 
aguentando ensino remoto. Mas, nesse 
momento, é esse ensino que mantém nossas 
vidas. E, como bem disse o aluno Ryan, da 
escola pública de Vitória: É botar o povo na 
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escola para todo mundo pegar o vírus. Essa é a 
lei.  

Aquela criança, em toda sua inteireza, foi 
muito mais consciente do que os governos e os 
patrões, do que os prefeitos, porque ele tem, de 
fato, a consciência do que está em jogo nesse 
momento. E, aí, quando é que a gente quer 
voltar?  

A gente quer voltar quando, de fato, 
tiver segurança sanitária. E para a gente, o que é 
segurança sanitária de fato? É ter controle do 
vírus, do contágio, das taxas de contágio. Está aí 
a Fiocruz dizendo isso. Está aqui a Ethel, 
pesquisadora do nosso estado e que já aponta 
isso: pelo menos setenta por cento da 
população vacinada. Se não tem isso, gente, é 
roleta russa, é botar nossas vidas nessa 
situação.  

Então qual é a luta que a gente faz hoje? 
Que escola aberta sem garantir a vacinação 
massiva da nossa população é chacina.  
Queremos saber se os governos, se os prefeitos, 
se é isso que eles querem, se é esse o 
compromisso que eles querem. 

No ano passado, quando o Espírito Santo 
voltou às aulas, antes mesmo do debate da 
vacina, em poucos dias, na rede estadual, 
tínhamos professores contaminados, alunos 
contaminados, professoras morrendo no final e 
no início do ano, tanto em Vitória quanto em 
Vila Velha. Não queremos esse luto, não 
queremos chorar a morte de nenhum 
trabalhador nesse momento. 
 E, para finalizar, queria reforçar a nossa 
resistência, porque não é só sofrer o luto, não. É 
resistir, também. E amanhã tem um dia nacional 
de luta neste país, que é um compromisso nosso 
de uma compreensão: se o Governo é pior do 
que o vírus, a vacina é o povo na rua. E é isso 
que a gente vai fazer amanhã, para dizer ao 
Bolsonaro e àqueles que apoiam o Bolsonaro, 
que é preciso vacinar; é preciso garantir a vacina 
do nosso povo; é preciso manter o orçamento 
da Educação, e não os cortes na Educação; é 
preciso garantir auxílio digno para o conjunto da 
nossa classe, e não essa miséria entre cento e 
setenta e trezentos reais. 

Por isso vamos às ruas correndo risco, 
porque temos consciência. E estamos fazendo 

todo o esforço para garantir segurança sanitária 
nesse ato, porque o Governo é pior hoje, e 
passa da nossa compreensão de que está na 
hora de derrubar Bolsonaro. Basta desse 
genocida no poder. Basta de um Governo que a 
CPI está provando que não tem compromisso 
com a vida do nosso povo.  

O único compromisso, hoje, de 
Bolsonaro, é a sua reeleição; é isso que ele quer. 
E nós não queremos esperar até 2022, porque 
quantos morrerão? Estamos chegando à 
terceira onda, os especialistas estão dizendo da 
possibilidade, inclusive, de uma variante indiana 
muito mais mortal. Vamos esperar até 2022 
para esse Governo continuar ceifando nossas 
vidas? Nossa compreensão é não. 

E para finalizar, o meu convite aqui 
àqueles que estão nos acompanhando, vamos 
para a concentração amanhã, a partir das 15h, 
na Ufes, para fazer um grande ato com uma 
caminhada, com o povo de bicicleta e o povo de 
carro para agitar em alto e bom som: Fora 
Bolsonaro e Mourão. 

Nesse momento, qual é a nossa defesa? 
É vida, é vacina, é saúde e é educação. 

Encerro por aqui. Não sei se passei do 
tempo, mas, muito obrigada pelo momento. 
 

O SR. SECRETÁRIO - (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Neste momento, registramos a 
presença do senhor Luciano Ribeiro, do 
Sindijornalistas do Espírito Santo, que está 
presente conosco; da Damares Azevedo, da 
Fetracs-ES e CUT-ES; Railan Pires, representante 
da vereadora Camila Valadão e o Movimento de 
População de Rua, que nos acompanha pelo 
canal YouTube. Registro também que o senhor 
Jonas Rodrigues de Paula, presidente estadual 
da Central dos Trabalhadores do Brasil, também 
já se encontra presente, deputada Iriny. 

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

– Patrícia, obrigada pela sua fala, que não só 
emocionou a você, mas, com certeza, a todas e 
todos nós, que estamos acompanhando esta 
sessão. 

Eu, agora, chamo para fazer a sua 
intervenção, de até dez minutos, o Iran Milanez 
Caetano, que é da diretoria do Sindipúblicos. 
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Iran, a palavra está com você. Bem-
vindo. 

 
O SR. IRAN MILANEZ CAETANO – 

Obrigado, companheira Iriny. Boa tarde, 
obrigado pelo convite. É um momento muito 
importante aqui para a classe trabalhadora ter 
direito a voz, dentro do espaço que representa a 
voz do povo. Queria fazer este agradecimento 
em nome do Sindipúblicos, em nome da central 
Pública, da qual faço parte.  

Falar depois da fala da companheira 
Patrícia é até meio complicado, a aula que ela 
deu para a gente. Mas eu vou aproveitar e eu fiz 
aqui um breve resumo da situação do serviço 
público, que a gente vem enfrentando e que 
não é de agora, da pandemia. Vem de antes da 
pandemia. Esse aprofundamento da 
precarização nas relações de trabalho começa 
muito antes. Essencialmente, começa a partir de 
golpe de 2014. Começou em 2014, com o 
impeachment da presidenta Dilma, e no início 
do Governo Temer foi implementada uma 
agenda de precarização de direitos dos 
trabalhadores, das relações de trabalho. É bom 
citar, também, que teve uma colaboração muito 
forte do setor judiciário, do Poder Judiciário, 
nessa situação que a gente está vivendo hoje de 
uma precarização dos serviços públicos.  

É importante falar que os trabalhadores 
do serviço público estão na linha de frente do 
combate à pandemia. E os serviços públicos 
devem ser valorizados cada vez mais. 
Justamente porque num momento de crise, 
como a gente vive, hoje, no país e no mundo, os 
serviços públicos imediatamente passam a ser 
demandados pela população, que enfrenta uma 
situação crítica, de alta de desemprego, situação 
de subemprego e situações precárias. É 
fundamental entender esse contexto de que é 
necessário, até para enfrentamento da crise, 
investir no setor público, investir na educação, 
investir na saúde, investir na agricultura 
familiar. 

E o que a gente tem visto é justamente o 
contrário, um Governo Federal que tem um 
projeto e uma agenda econômica de destruição 
dos direitos dos trabalhadores. E aí eu posso 
citar alguns exemplos desse caminho, desse 

terreno que vem sendo preparado por esse 
Governo. Começa lá atrás. 

Em 2016, ainda no Governo Temer, o STF 
julgou uma ação de proibição do direito de 
greve. Na prática, ela proíbe. O trabalhador no 
setor público, ele não consegue realizar greve, 
porque a decisão do STF determina o corte no 
primeiro dia de greve. É determinado que seja 
feito o corte do ponto do trabalhador. Você 
imagina como um trabalhador que depende da 
sua renda, é assalariado, vai conseguir sustentar 
uma greve de dez, quinze, vinte dias, ou mais, 
sendo que o seu salário foi cortado. 

Além disso, em dezembro de 2016, nós 
tivemos a aprovação do teto de gastos públicos. 
A PEC do Teto de Gastos, como já foi citado aqui 
pelo nosso companheiro. E esse teto limitou a 
despesa à média da inflação dos dois últimos 
anos anteriores. Isso impediu, na prática, 
qualquer tipo de revisão salarial, de revisão 
geral anual. E a situação que a gente vive hoje, 
aqui no estado do Espírito Santo, é uma 
defasagem salarial que já ultrapassa a casa dos 
trinta por cento. Se a gente considerar os 
últimos Governos de Paulo Hartung e 
Casagrande, teve reajuste ínfimo, bem abaixo 
da inflação, quando houve. 

Em 2016 nós tivemos a aprovação desse 
projeto do Governo Temer. Em 2017, em junho 
de 2017, enfrentamos o processo da reforma 
trabalhista, com o fim do imposto sindical. A 
reforma trabalhista foi colocada com uma falsa 
promessa de geração de empregos. A gente viu 
muito essa defesa de que ou se tem direito ou 
se tem emprego. Não, nós queremos emprego e 
queremos direitos. O trabalhador não está aqui 
para ser explorado. 

E com o fim do imposto sindical, 
também. Isso aí é uma discussão para a classe 
trabalhadora, para as entidades sindicais. Em 
que pese que haja um problema relativo a esse 
imposto sindical, que era discutido pelas 
centrais, inclusive, pelos sindicatos. Mas, da 
forma como foi feito, o único intuito era atacar 
a organização da classe trabalhadora. Não 
houve um período de transição para isso e a 
gente vem enfrentando, hoje, uma realidade 
bem diferente. É bem difícil a gente organizar a 
luta da classe trabalhadora, justamente pelo fim 
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do imposto sindical e pela ausência de a gente 
buscar alternativas para isso. Em 2019, 
deputada, nós tivemos, também, uma tentativa 
do Governo Bolsonaro de impedir o 
recolhimento do desconto em folha. Uma 
tentativa que aconteceu na linha do que eu 
estava falando agora. 

Em 2018, em agosto de 2018, o Supremo 
Tribunal Federal julgou pela constitucionalidade 
da terceirização das áreas fim e áreas meio. 
Hoje, no país, já é possível terceirizar, inclusive, 
áreas fim. Isso tudo, terceirização, a gente sabe 
que é um processo de precarização das relações 
de trabalho.  

O processo também vai acontecer no 
serviço público. A gente viu, há pouco tempo, 
deputada, a votação da extinção dos cargos de 
auxiliar de desenvolvimento dentro do Incaper, 
com vistas a sua terceirização. A deputada se 
posicionou sobre esse tema. De forma 
unilateral, o Governo Casagrande colocou esse 
projeto na Assembleia, não ouviu a classe 
trabalhadora e abre um precedente muito grave 
para que esse processo ocorra de maneira 
indistinta dentro do serviço público. 
 Em 2019, ainda, foi cassado o nosso 
direito constitucional da revisão geral anual. 
Como eu falei, nós estamos vivendo uma 
situação de congelamento salarial, já com 
perdas acima da casa de trinta por cento ou 
mais. Para algumas categorias, até é superior a 
isso e é um direito previsto na Constituição, 
então qualquer trabalhador tem o direito de 
recompor o seu poder de compra a cada ano. 
Esse é um direito que não pode ser sonegado 
para os trabalhadores e o Supremo entendeu 
que isso não é uma obrigação, mesmo tendo o 
direito expresso na Constituição. No art. 37, 
inciso X, da Constituição Federal, existe essa 
previsão e o Supremo, mesmo assim, ignorou a 
Constituição, os nossos direitos. 
 E isso não para por aí. Em 2020, 
recentemente, no ano passado, em função da 
reforma da Previdência. E aqui no Espírito 
Santo, o Espírito Santo foi um dos primeiros 
estados a aprovar uma reforma estadual da 
Previdência. O que essa reforma previu? O 
aumento da alíquota de contribuição 
previdenciária, que passou de onze para 

quatorze por cento, num contexto em que a 
gente vive já uma defasagem salarial muito 
grande. Aumentou a idade mínima de homens e 
de mulheres – de homens, de sessenta para 
sessenta e cinco anos; e de mulheres, de 
cinquenta e cinco para sessenta e dois anos, 
bem como reduziu o valor da aposentadoria. Os 
cálculos, agora, pegam a média de cem por 
cento das contribuições e antes era de oitenta 
por cento. 
 Recentemente, também, foi aprovada a 
Lei n.º 173, que congelou diversos salários. A Lei 
n.º 173 foi aquela lei do auxílio emergencial. É 
bom deixar claro que a central Pública e as 
demais centrais são a favor de um auxílio 
emergencial que seja possível e faça com que o 
trabalhador possa se proteger desse vírus, não 
tenha que se aventurar nas ruas e correr risco 
de contaminação. E a conta desse auxílio 
emergencial foi colocada nas costas dos 
trabalhadores, principalmente dos 
trabalhadores do serviço público. Mais um 
absurdo que foi cometido contra a classe 
trabalhadora. 
 E agora, neste momento, deputada e 
demais colegas, a gente está no bojo de uma 
discussão da reforma administrativa. E aqui eu 
queria apontar um estudo que foi publicado 
pela Consultoria de Orçamento, Fiscalização e 
Controle, do Senado Federal, publicado agora, 
no dia 29 de maio de 2021. E esse estudo 
destaca uma série de impactos negativos com a 
eventual aprovação da PEC 32. Demonstra 
claramente que não houve, por parte do 
Governo Federal, sequer um estudo de impacto 
financeiro. (Pausa)  
 Como eu estava falando sobre a reforma 
administrativa, esse estudo demonstra que não 
houve nenhuma demonstração de impacto 
financeiro na reforma administrativa e 
demonstra também que essa reforma, do jeito 
que ela foi desenhada pelo Governo Bolsonaro, 
Guedes, ela visa, possibilita o aumento da 
corrupção na administração pública, por alguns 
elementos, entre eles, a eliminação da restrição 
da ocupação de cargo em comissão e função de 
confiança, que hoje na Constituição existe uma 
série de prerrogativas, de requisitos para que 
esses cargos sejam ocupados, e a proposta da 
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reforma administrativa do Paulo Guedes, que a 
gente chama de contrarreforma administrativa, 
elimina essas restrições. Isso a gente conhece 
muito bem, as práticas de rachadinhas de 
pessoas aí desse Governo, então a gente vê com 
muita preocupação. 
 (Inaudível) ...também, porque, assim, a 
gente sabe que todo servidor público, de uma 
maneira ou de outra, lida com recurso público, 
lida com os contratos públicos, passa dinheiro 
público na mão do servidor o tempo todo. E 
essas irregularidades que a gente vê, por 
exemplo, no Meio Ambiente, como um ministro 
do Meio Ambiente que hoje favorece a 
exportação ilegal de madeiras, você imagina o 
ministro fazendo isso e um servidor sem 
estabilidade poder fazer qualquer tipo de 
denúncia. Essa conta vai ser cara, vai sair cara 
para a população como um todo.  
 Além disso, propostas de redução de 
direitos, de congelamento salarial, como a gente 
(Inaudível) ... parcelas remuneratórias.  
 Essa reforma administrativa, para 
finalizar a minha fala, representa uma 
precarização, um ataque aos direitos dos 
servidores públicos, como o ataque à 
estabilidade, como eu falei, que é um 
instrumento fundamental para que a sociedade 
e para que o servidor possa atuar de maneira 
imparcial, técnica, em conformidade com os 
princípios da lei. O direito à estabilidade não é 
um direito somente para o servidor, é um 
direito da sociedade, uma proteção ao Estado. 
Esse ataque é um absurdo, a gente não vai 
aceitar, estamos empreendendo todos os 
esforços nossos para poder parar a reforma 
administrativa. 
 O que se tem colocado pelo Governo 
Federal de que, por exemplo, a fala do Paulo 
Guedes, a gente tem que refutar, dizer que ele 
falou há pouco tempo falando a questão de 
colocar uma granada no bolso dos 
trabalhadores enquanto estava numa situação 
de grave crise sanitária, falou que concurso 
público é aparelhamento do Estado – concurso 
púbico é aparelhamento do estado. Esse Paulo 
Guedes, pelo amor do Senhor, deve viver em 
outro planeta, porque o concurso público é 
meritocrático, não é por indicação como eles 

estão acostumados a lidar com as coisas. É o 
contrário, justamente o contrário. Então, o que 
está na cabeça desse pessoal é justamente isso. 
Essas falas são reveladoras.  
 O que eles pensam para o país? Não tem 
projeto para o país, não tem desenvolvimento, 
não tem emprego, não tem vacinas, não tem 
comida na mesa dos trabalhadores. O que a 
gente vê é um cenário de destruição, de 
entrega, de privatização e uma agenda 
internacional que a gente sabe muito bem que 
vai atender aos interesses das grandes elites e 
dos grandes empresários, dos banqueiros. 
 E aqui eu gostaria de finalizar a minha 
fala agradecendo por esse espaço, essa 
oportunidade e me colocar à disposição para 
qualquer coisa. Muito obrigado, deputada. Um 
abraço a todos. 
 
 A SR.ª CLEMILDE CORTES – Iriny, antes 
de você passar para outro eu preciso falar um 
negócio na fala do Iran, senão eu morro. 
 Lembrando, Iran, que quem mais sofre 
com a reforma administrativa não são só os 
servidores, quem mais sofre é a população que 
vai perder as políticas públicas. É isso que a 
gente precisa divulgar. A população precisa 
entender isso, quem perde. Nós perdemos, mas 
a população perde muito mais. Perde saúde, 
educação, perde vários direitos.  
 Desculpa, Iriny, mas é isso. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Não tem problema, não, Clemilde. 
 Companheiro Iran, muito obrigada pela 
tua fala. 
 Eu quero agradecer também a todos e a 
todas que estão nos acompanhando pela TV 
Assembleia. É muito importante essa 
participação. Tem muitos dirigentes sindicais 
nos assistindo, mas também tem pessoas da 
base, tem trabalhadores que não são dirigentes 
sindicais que estão nos acompanhando e está 
sendo muito importante. 
 Todas as falas estão trazendo conteúdos 
extremamente importantes, de interesse da 
classe trabalhadora, que esta Casa deve servir. 
Esse é o público preferencial que esta Casa deve 
servir. 
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 Então, eu agradeço a todos e a todas que 
estão nos acompanhando e convido o Jonas 
Rodrigues de Paula, que é o presidente estadual 
da Central de Trabalhadores do Brasil. 
 Jonas, a palavra é sua, pelo tempo de até 
dez minutos. 
 
 O SR. JONAS RODRIGUES DE PAULA – 
Ok, Iriny, deputada, muito obrigado. Registro 
aqui a minha saudação, naturalmente vai a 
você, primeiro por ser mulher, e depois por 
estar liderando esta audiência pública desta 
tarde. 
 Gostaria de pedir perdão aos nossos 
companheiros, às nossas companheiras, porque 
eu acabei entrando um pouquinho atrasado. Saí 
um pouco antes do meu trabalho e vim, mas a 
Terceira Ponte, às vezes, nos surpreende. Aliás, 
sempre surpreende. A gente acredita que é 
possível até adiantar esse processo. 
 Sem mais delongas, eu gostaria de fazer 
aqui alguns registros. Não vou utilizar os dez 
minutos, porque nós sindicalistas, nós 
gostamos, realmente, de utilizar uma hora, uma 
hora e meia, duas horas, e assim vai. Mas eu 
vou fazer aqui alguns registros, 
preferencialmente sem querer ser repetitivo. 
Daí, então, fazer algumas pontuações. 
 Como eu ouvi agora há pouco, através 
do Iran, companheiro, camarada, por quem nós 
temos uma grande estima, ele comentou sobre 
a reforma trabalhista no Governo Temer, de 
forma prudente. Porque naquele momento 
começou-se a ter o desmonte de nossas 
representações sindicais. Digo isso a começar 
pelo nosso princípio, que são sindicatos, as 
federações, as confederações e as centrais 
sindicais. Qual foi o objetivo naquela 
oportunidade? Não permitir que nós tivéssemos 
estrutura para poder tocar as nossas demandas. 
Quer queiramos ou não, obtiveram sucesso. 
Muito bem.  

O que vale registrar nessa problemática 
toda? O Governo Bolsonaro edita duas, ele 
coloca duas medidas provisórias. Caso eu me 
equivoque, Iriny, porque eu não costumo 
escrever essas questões, mas me parece a n.º 
927 e a 936. Já explico. O objetivo foi fazer com 
que os sindicalizados só fossem administrados 

de forma individual. Houve a supressão das 
decisões em assembleias. Muito bem.  
 Companheiros, companheiras, as nossas 
dificuldades se tornaram maiores. E essa 
medida provisória foi reeditada agora, em abril, 
com os n.os 1.045 e n.º 1.046, e muitos de nós 
até achamos interessante porque o Governo 
Federal permitiu que nós fizéssemos as nossas 
assembleias de negociação de forma virtual. 
Entretanto, nos proíbe qualquer situação que 
implique a reforma sindical. Digo, eleições, 
complementações, assembleias extraordinárias 
com decisões específicas na reforma trabalhista 
e, por consequência, na CLT.  
 Companheiros e companheiras, vou ser 
muito honesto com os senhores e as senhoras, 
companheiros e companheiras aqui. Nós 
estamos numa quadra de dificuldades, mas aí eu 
coloco no horizonte, e também para o 
momento, depende de como raciocinemos 
essas questões, nós já passamos por momentos 
muito mais difíceis. Não é? E aí, eu me reporto à 
nossa universidade federal. Jonas, como assim? 
Tive vários companheiros, na época da ditadura 
militar, que frequentavam comigo o curso na 
Ufes, e de vez em quando o professor, naquela 
época fazia-se chamada, o professor chamava: 
Felisberto, Edgar, Antônio Ramos, Pedrosa, e 
esses companheiros não estavam lá, e nunca 
mais voltaram. 

Estou só colocando essa questão para os 
meus companheiros e minhas companheiras, 
que por uma razão qualquer estão 
acompanhando mais recentemente as nossas 
questões sindicais. Nós vamos dar a volta por 
cima. Agora, é necessário que consigamos uma 
pauta de unidade. Não estou colocando uma 
pauta de união, uma pauta de unidade, porque 
cada um de nós temos as nossas peculiaridades. 
Mas qual o nosso foco? Qual o nosso objetivo? É 
provocar uma transformação em 2022. A CTB 
está diretamente empenhada, e naturalmente 
faço questão de registrar aqui também que a 
nossa companheira Clemilde acompanha todos 
os nossos passos, assim também como 
acompanhamos os passos de outros 
companheiros também, com um único objetivo, 
focado em provocar uma transformação em 
2022. Companheiros e companheiras, caso não 
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estejamos convencidos da real necessidade, 
vamos penar por algum tempo ou por mais 
tempo. 

E, naturalmente, para fechar, gostaria de 
também dizer que a nossa companheira do CSP-
Conlutas foi muito feliz quando destacou várias 
questões em relação à pandemia. Então, só 
gostaria de enfatizar, rapidamente, porque ela 
foi brilhante em sua apresentação, que o fator 
econômico, o capital rentista, os banqueiros, os 
aplicadores, etc., etc., eles ditam as normas do 
Governo. E temos, não é novidade para 
ninguém, um boneco que fica fazendo 
malabarismo para tentar agradar aos seus, e os 
seus estão cada vez mais sendo diminuídos. 
Entretanto, é possível que tenhamos uma fera 
ferida, mas não é uma fera morta. Estejamos 
atentos! 

Muito obrigado, deputada Iriny. Estamos 
na luta e sempre com a disposição para tocar as 
nossas demandas, porque é uma demanda da 
nossa população, é uma demanda da nossa 
sociedade, que não podemos abandoná-los. 
Muito obrigado! 

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

– Obrigada, camarada! 
Agora quero convidar para fazer uso da 

palavra, e me permita chamá-lo como todos nós 
conhecemos, esse nome comprido aí ninguém 
conhece não, todo mundo conhece o Juninho 
Fialho. Então, gostaria de chamá-lo, Juninho 
Fialho, como vice-presidente estadual da Nova 
Central de Trabalhadores. Juninho, a palavra 
está contigo por até dez minutos. Muito bem-
vindo! 

 
O SR. ANTÔNIO FIALHO GARCIA JUNIOR 

– Obrigado, Iriny! Boa tarde a todos os 
companheiros e companheiras que estão 
participando. Sempre falo que quando se 
reúnem pessoas que estão imbuídas na luta do 
trabalhador, é uma reunião muito rica de 
conteúdo. Então, quero aqui parabenizar a fala 
de todos os companheiros. Acho que vocês já 
sintetizaram toda a angústia. Quase peguei meu 
calmantezinho aqui para tomar, porque essa 
angústia que a gente passa no movimento 
sindical só a gente sabe. 

A fala do companheiro foi muito 
coerente quando ele cita que a nossa pandemia 
começou lá no Governo Temer, quando ele 
começou a caçar o movimento sindical dos 
trabalhadores. A reforma trabalhista que foi 
feita lá atrás, que destruiu o movimento 
sindical, que está dando repercussão até hoje. 
Para você ter ideia, Iriny, acho que todos os 
companheiros das centrais devem estar 
passando por isso, temos algumas demandas, 
que quando existia o imposto obrigatório, o 
trabalhador descontava do salário dele e ele não 
tinha pressão nenhuma. Muitos trabalhadores, 
a partir do momento em que tiveram que fazer 
a contribuição voluntária às entidades, muitos 
trabalhadores foram ameaçados, que se 
filiassem ao sindicato perderiam o emprego. 
Essa é uma das grandes realidades dessa 
reforma. O objetivo era destruir o movimento 
sindical e isso está acontecendo até hoje. 

Para piorar veio a pandemia e, com a 
pandemia, se agravou ainda mais. O setor nosso 
da indústria está praticamente destruído. Não 
temos mais indústria, as poucas que tem ainda, 
se bobear vão embora, porque infelizmente 
faltam políticas públicas para incentivar que 
essas empresas continuem em nosso estado. 
Muitas falam que vão embora e isso vai 
angustiando ainda mais, porque cada empresa 
que fala que vai embora, observa-se a questão 
do desemprego. Não é só o desemprego do 
trabalhador, é todo o entorno que envolve 
aquela indústria. Isso preocupa muito a gente. A 
Nova Central tem discutido muito esse tema.  

Como faço parte da área do serviço 
público também, a gente sempre está 
antenado com a questão do serviço público. O 
serviço público hoje, e assim como as demais 
carreiras também, se sente como se fosse um 
escravo, porque até, eu diria assim, a ditadura 
da toga atingiu os servidores públicos. Os 
servidores públicos hoje são caracterizados 
como essenciais para não poderem fazer 
greve, para não poderem fazer manifestação. 
Eu mesmo represento uma categoria que é 
proibido fazer greve. Há pouco tempo foi o 
Supremo que falou que também eu não posso 
ter a garantia do que está garantido lá, na 
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Constituição, de ter a reposição inflacionária. 
Quer dizer, nem isso a gente tem direito mais.  

E, para piorar, com a pandemia no nosso 
estado, Iriny, vou até fazer uma denúncia aqui: 
ontem, o secretário de Saúde falou que os 
policiais estavam vacinados e não sei o quê. Está 
aqui! A minha vacina teria que ter sido no dia 
12; até hoje não foi. E sequer um comunicado 
foi emitido pelo órgão para os servidores, 
porque os policiais, por exemplo, quando foi 
feita a segunda vacinação, eles pegaram uma 
lista de todos os policiais, distribuíram nos 
municípios, e o município organizou um local de 
vacinação. Para a segunda dose, nem sinal. E o 
secretário foi para a televisão ontem dizer que 
já foi vacinado. Isso é mentira! Estou dando o 
exemplo aqui da minha. Era para ter sido dia 12, 
e até hoje não foi nem um comunicado, nem um 
retorno para dizer: é porque está atrasado, a 
previsão é para tanto, vai ser do mesmo... Nada! 
A gente tem cobrado sistematicamente e isso 
não acontece. 

Aí, você imagina: eu, por exemplo, 
represento uma categoria, que ela na pandemia, 
assim como os profissionais da área de saúde, 
está tendo que ir para a rua. Policial tem que ir 
para a delegacia, recebe pessoas sem máscaras, 
embriagadas, de todas as formas. E o policial 
está lá sem equipamento de proteção 
adequado, as unidades não têm a higienização 
adequada. E isso eu estou falando da minha 
área que estou vivendo no dia a dia, que é 
segurança pública; eu imagino os demais 
companheiros da área de educação, pessoal do 
fisco e por aí vai.  

Então, o serviço público está sofrendo 
muito. Não é só o Governo Federal, não. O 
Governo do nosso estado também, que a gente 
esperava que tivesse um pouco mais de 
sensibilidade, um pouco mais de amor ao 
próximo, a gente percebe que isso não existe 
também no Governo do Estado do Espírito 
Santo, porque os servidores públicos estaduais 
estão sendo tratados com desdém. Não se 
cumprem acordos, nem o que ele deveria fazer 
no básico. Por exemplo: os equipamentos de 
segurança, eles não oferecem para os policiais. 
O Estado tem que comprar máscara, tem que 
comprar álcool em gel, porque não tem para 

distribuir. Se você for em qualquer delegacia 
hoje de Polícia, você não tem, nas viaturas não 
existe nada disso. Quando pega alguém na rua, 
que você leva para uma delegacia, não tem uma 
máscara para fornecer para aquela pessoa que 
você pegou na rua.  

Então, infelizmente, o que a gente 
observa é que tem muito discurso, muita foto 
para tirar, para dizer que... Eles botam na foto: 
Agora são os motoristas de ônibus que estão 
sendo vacinados. Aí, vai lá, faz uma foto e fica só 
naquela foto. De fato, as coisas não acontecem. 

O trabalhador está desalentado. A gente 
como representante sindical, fica mais 
angustiado ainda, porque a gente sente que a 
cada dia é um direito que vai embora. É vacina 
que não tem, é um Governo Federal 
completamente alienado, é um ministro da 
Economia, que o negócio dele é botar granada 
nos projetos engessando os Governos Estaduais. 
Eu só mando dinheiro para o seu estado se você 
assinar esse projeto aqui. O fim de direitos de 
trabalhadores, não pode dar reposição 
inflacionária. Nem a reposição inflacionária! 
Como que um cidadão com essa inflação 
galopante vai manter as suas famílias dessa 
forma, sem a reposição? É natural: tem inflação, 
repõe a inflação, zero a zero e vai se tocando a 
economia.  

Nós fomos escolhidos pelo ministro 
Paulo Guedes para ser o vilão da história, essa é 
a verdade. O servidor público é o vilão da 
história. E parece que não? Atinge todos os 
demais. Eles tentam acabar com os direitos dos 
servidores públicos. Aí, eu quero até 
parabenizar aquele delegado da Polícia Federal 
que peitou meio mundo. Foi transferido, mas 
peitou meio mundo para indiciar aquele 
bandido daquele ministro do Meio Ambiente. 

Vocês não podem falar que é do Meio 
Ambiente, porque se comporta tão mal. E eu 
quero parabenizar aquele delegado. Aquele 
delegado para mim é o exemplo da 
importância de se ter um servidor público 
efetivo, concursado, porque aí eu não devo 
favor a ninguém, eu fiz o concurso, disputei 
uma vaga, passei pelos méritos e tenho a 
obrigação de prestar serviço de acordo com 
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que a lei rege. Essa é a essência do servidor 
público. E a gente tem sido atacado de todas as 
formas.  

Essa questão da reforma administrativa 
que está vindo aí é para destruir de vez com o 
serviço público e para destruir a sociedade 
organizada de uma forma geral, porque, se você 
tira a estabilidade de alguns segmentos do 
serviço público, como que você iria prender o 
ministro, como foi indiciado lá o ministro do 
Meio Ambiente?  

Então, essas indagações que a gente tem 
que começar a fazer e a discutir com a 
sociedade para eles entenderem a importância 
do serviço público. E, aí, vou fazer um recado 
para nós, representantes sindicais: nós temos 
que parar e refletir onde nós estamos errando, 
que a comunicação das nossas bases não está 
sintonizada. Nós estamos errando em alguma 
coisa. Eu acho que o movimento sindical tem 
que se reinventar. A gente tem que discutir e 
debater por que os trabalhadores apoiaram o 
fim do imposto sindical. Será que a culpa não foi 
nossa? Onde que nós erramos?  

Então, essas questões, a gente, enquanto 
representantes sindicais, também tem que 
fazer. Eu acho que a angústia de todos aqui... Eu 
acho que a minha angústia é a de todos, né? 
Todas as falas que foram colocadas aqui 
expressam em tudo o que eu sinto.  

Eu espero, Iriny, que a gente consiga 
numa união... nós vamos ter que fazer como se 
faz toda vez que tem Governo militar, você tem 
que conseguir fazer unidades, assim como nós 
fizemos no Fórum Reage Espírito Santo, vamos 
ter que fazer um Fórum Reage Movimento 
Sindical, para ver se a gente consegue 
sincronizar, corrigir os erros, para tentar fazer 
com que o trabalhador volte a pegar a 
bandeirinha e ir para rua lutar pelos seus 
direitos.  

A minha fala é essa. Eu me coloco 
sempre à disposição dos companheiros e das 
companheiras. Eu acho que nós estamos 
vivendo um momento atípico. Ontem mesmo, 
enterramos um companheiro aqui, vítima de 
Covid-19. A gente fica muito sentido toda vez 
que você perde um amigo. Você conversa com 
um cara dois, três dias atrás, quando você vai 

ver, ele morreu, morreu. Todo dia, você recebe 
notícia de um companheiro que morre no 
trabalho.  

E para piorar, Iriny, olha que maldade 
que eles fizeram com nós, da segurança pública. 
No início, estavam reconhecendo a Covid como 
acidente de serviço. Aí, eles pararam de 
reconhecer como acidente de serviço e só 
passaram a reconhecer como doença 
ocupacional, só para o servidor não ter direito a 
receber indenização do período em que ele ficar 
afastado. Olha que absurdo. Se caracterizasse 
como acidente de serviço, o servidor vai se 
tratar, vai para o tratamento; se ficar dois, três 
meses ele recebe uma indenização que equivale 
à escala extra que ele faz. Caracterizando como 
doença ocupacional, o cara fica afastado e não 
recebe nada. Essa é a realidade do Governo do 
Estado do Espírito Santo, a forma como ele trata 

os nossos servidores públicos aqui.  
Então, a gente não tem muito que 

comemorar. Acho que o sofrimento é geral 
para todos nós. A gente já teve muitas lutas 
para moralizar este Estado. Eu acho que nós 
vamos ter que resgatar agora uma 
moralização no nosso movimento sindical 
para a gente voltar a ter aquelas lutas com 
várias bandeiras meio das ruas, de forma 
consciente. Pena que esta pandemia não 
permite isso. Pena que esta pandemia não 
permite. Eu queria estar na rua, assim, não 
com uma bandeira, não, com duas, três, com 

trio elétrico, porque eu acho que está 
chegando a hora da sociedade ir para rua 
cobrar e tentar, pelo menos, que tenha 
vacina. Acho que pelo menos, neste primeiro 
momento, é vacina e emprego. A classe 
trabalhadora pede vacina e emprego, porque, 
se não tiver vacina, você não consegue gerar 
emprego, você não consegue fazer mais nada. 
Então, nós estamos centrados nessas causas 
aí, Iriny.  

Eu agradeço participar. Sei de sua 
história de luta, da guerreira que você é. Eu 
tenho um carinho muito grande por você. Só 
eu sei as dificuldades que você já passou lá 
atrás, na luta, das ameaças que você sofreu e 
continua lutando. Quero parabenizar você, a 
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comissão. Eu me coloco sempre à disposição, 
companheira.  

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

– Obrigada, companheiro Juninho.  
Agora, nós vamos ouvir mais uma 

companheira, guerreira de luta, que é a 
companheira Rita Lima, representando a 
Intersindical. Rita, bem-vinda, a palavra é sua, 
por até dez minutos. 

 
A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA - 

Boa tarde a todos, todas e todes que nos 
assistem. Queria saudar a companheira Iriny e, a 
partir dela, saudar todos os companheiros e 
companheiras que estão fazendo parte aqui 
desta mesa. Agradecer aí a oportunidade de 
espaço. 

Antes de dizer que eu sou Rita Lima, eu 
sou bancária aposentada da Caixa, sou diretora 
do Sindicato dos Bancários e também da direção 
da Intersindical, que também não tem 
presidente, nacionalmente tem uma 
coordenação-geral, uma diretoria colegiada, 
mas, enfim, aqui no Espírito Santo ainda em 
construção.  

Dizer que a gente aqui falar por quase 
último resta pouca coisa para a gente dizer, né, 
Toninho? Né, Juninho? Mas, de qualquer 
maneira, a gente vai tentar trazer alguns outros 
elementos que podem ajudar a compor esse 
quadro de muita dificuldade para a classe 
trabalhadora, mas também de muita 
necessidade da gente ampliar a resistência.  

Primeiramente, concordar. Acho que a 
Iriny abriu, fazendo uma radiografia do contexto 
em que estamos vivendo, uma conjuntura de 
crise, crise econômica, crise política, crise 
sanitária gravíssima, mas que evidentemente 
essa crise sanitária não é a causa de todos os 
males, ela apenas agrava uma conjuntura que já 
vem sendo, já vinha sendo, principalmente a 
partir do golpe, que a gente tem esse consenso 
de compreender que a realidade, a partir do 
golpe da presidência de Dilma, muitas situações 
foram agravadas.  

E aí eu quero me reportar, em especial, a 
implementação das Reformas Trabalhistas, 
Previdenciária, a emenda constitucional do teto 

dos gastos e, sobretudo, o fim da política de 
valorização do salário-mínimo, como bem 
resgatou a Iriny, acaba com uma possibilidade 
de recomposição da renda básica dos 
trabalhadores e das trabalhadoras, e escolhido 
pelos Governos que deram o golpe, como o 
Temer, e também, depois, seguido pelo 
Bolsonaro, pelo Mourão, vem aprofundando 
toda essa realidade de desregulamentação 
absoluta - não sei quem disse isso antes - de 
tudo que a gente pode dizer de direitos. 

 Isso vem não só na forma da Reforma 
Trabalhista, mas também com todas as outras 
PECs que ele tentou emplacar para destruir o 
poder de luta dos sindicatos, acabando com o 
desconto em folha, por exemplo. Isso é um 
ataque profundo à livre organização dos 
trabalhadores, como bem disse aí, acho que o 
Jonas, o Jonas, né? Então precisamos estar 
atentos a isso, porque é uma conjuntura de 
ataque por todos os lados, não só aos direitos, 
não só à renda, que mina a capacidade de 
sobrevivência, mas também a todos os 
organismos de controle, de fiscalização e de 
amparo aos trabalhadores e suas organizações e 
suas lutas.  

Então é um momento, é um quadro, 
alguém falou, um quadro histórico de muita 
dificuldade, mas que também se depara com o 
passado histórico de muitas lutas desse povo 
brasileiro. Não esqueçamos que o nosso legado 
é de resistência indígena, negra, contra a 
escravidão, mais de quatrocentos anos de 
escravidão, e que nos trouxe até aqui com essa 
capacidade de resistência.  

A Reforma Trabalhista destruiu quase 
um século de conquista das lutas dos 
trabalhadores, mas ela não derrotou a nossa 
capacidade de luta, absolutamente. Nós vimos 
resistindo bravamente com a maturidade de 
quem precisa compreender que a unidade não é 
só possível, a unidade de luta, mas 
extremamente necessária para derrotar esse 
genocida - não tem outra palavra para ele - e 
toda a sua política econômica de aliança, de 
escolha com os rentismos do Brasil e 
internacional.  

É um Governo de destruição, de 
destruição da autoestima do povo brasileiro, de 
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destruição física, porque quando ele escolhe 
não vacinar, quando ele escolhe negar a 
pandemia, ele está escolhendo a morte dos 
nossos trabalhadores, a morte dos brasileiros. 
Então, isso é uma escolha política. E nós não 
podemos, de forma nenhuma, achar que isso é 
natural e ficarmos assistindo sem engendrar, 
digamos assim, uma resistência mais ampla 
contra tudo isso.   

Então acho que este momento é muito 
difícil. Mas, assim, o que está apontado para 
amanhã, e tem sido apontado desde o início da 
pandemia, como bem resgatou a Clemilde, o 
auxílio emergencial, primeiro que houve, só foi 
possível porque a classe trabalhadora, por meio 
das centrais, da frente de deputados federais, 
deputados e deputadas da oposição a este 
Governo, que foram para cima para dizer: não é 
possível, vai deixar a população morrer de 
Covid, de fome, de bala porque assim que é, não 
é porque a juventude continua morrendo com o 
genocídio negro, né? Então vai fazer o que com 
essa situação?  

Então foi uma articulação grande que a 
gente fez com algumas tentativas, e sem perder 
a capacidade de luta, com todo o cuidado 
sanitário e responsabilidade que a esquerda 
teve até agora. Então, não se fez um só ato que 
não tivesse a política de biossegurança 
instalada, mas também, como disse a 
companheira Patrícia, chega uma hora que a 
gente precisa dizer claramente: este Governo 
precisa ser derrotado por todos os problemas, 
que ele é o vírus pior para o país, que junto com 
a pandemia só representa a morte nossa e não 
dá para ser, digamos assim, para não 
compreender a necessidade da gente derrotá-
lo.  

E, assim, só para completar o quadro, 
depois eu retorno a essa necessidade da luta, eu 
trouxe aqui alguns elementos que não só os 
quatrocentos e cinquenta mil mortos de hoje, 
mas também são mais de dez mil no Espírito 
Santo, então os companheiros e as 
companheiras que me antecederam já 
chamaram atenção para isso, tem aí uma luta 
dos movimentos aqui no Espírito Santo no 
sentido de fazer com que Casagrande receba os 
trabalhadores e escolha, pelo menos uma vez na 

vida, pela vida dos trabalhadores. Porque, de 
fato, é muita propaganda, viu, Juninho, é muita 
foto para dizer que está fazendo política 
sanitária, né? A gente sabe, ele vetou a 
vacinação dos bancários, que tem sido 
decretada essencial porque está pagando o 
auxílio-emergencial, mas ele vetou a vacinação. 
Incluiu os policiais, os garis, os professores. Fez 
uma fita danada! E cadê o resto das vacinas? 
Não existe!  

Então, é um Governo de mídia, de 
performance e que, de fato, não atende, não 
ouve a classe trabalhadora, não ouve. Fez uma 
reunião, que a companheira Iriny inclusive 
intermediou, mas falou, falou, falou e não fez 
coisa nenhuma. E daí, como é que fica? A 
escolha deve ouvir os setores empresariais que, 
efetivamente, ele está contando para sustentar 
a reeleição dele. Mas a gente precisa cuidar 
disso.  

E aí eu queria trazer aqui, por exemplo, 
você falou: o desemprego no Brasil é grande. É 
verdade! O maior índice de desemprego, doze 
milhões de desempregados, agravado com a 
pandemia, mas que com a reforma trabalhista 
ele já estava em doze milhões. Então de lá para 
cá só se agravou. 

Então, o que a gente vê desde o golpe é 
essa situação da desocupação aumentando 
principalmente entre as mulheres e aqui no 
Espírito Santo, por exemplo, a taxa de 
desocupação desse último trimestre é de 12,9%. 
São duzentos e sessenta e nove mil pessoas 
desocupadas, dentre elas a taxa de desocupação 
é maior entre as mulheres, isso tanto no Brasil 
quanto no Espírito Santo. E aí pergunta-se: Qual 
é a política de emprego, Casagrande? Qual é a 
política de emprego? Precisamos responder a 
isso e aí é importante que essa discussão se dê 
nesta Casa para que fique nos anais de que os 
deputados estaduais, os parlamentares 
precisam conversar sobre isso porque, como 
disse o Juninho eu acho, as nossas 
reivindicações são renda básica, vacina e 
emprego porque do contrário nem a economia 
se levanta e nem os trabalhadores vão ter o que 
comer porque não tem política industrial, eles 
acabaram com o parque industrial do Brasil, tem 
uma migração de um setor industrial para um 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



332 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 

setor de serviços, cresce exponencialmente o 
setor de serviço, mas não tem condições de 
gerar emprego porque sem a indústria, a 
capacidade de gerar emprego é muito pequena. 
Isso tanto no campo quanto na cidade. É tanto 
que só tem concentração, então, acho que isso 
é uma questão para se levantar nesse dia. 

Outra coisa que eu queria acrescentar, a 
questão do desligamento por morte. Tudo bem, 
eles podem dizer: Não, mas não morreu só de 
Covid, tem as mortes naturais. Mas, caramba, 
vamos combinar! Vamos combinar! É muita 
gente em tão pouco tempo! A Clemilde deu os 
dados dos dados gerais de várias categorias, 
especialmente da saúde. Uma categoria que 
disse que é essencial, que eu odeio esse 
conceito de essencial que essencial é sempre 
um seletivo quando interessa, mas na hora de 
reajustar salário, valorizar o profissional, isso 
não aparece, então essencial para que, cara 
pálida? Para morrer? Só se for! Só se for para 
morrer! 

Na categoria bancária o crescimento foi 
de cento e setenta e seis por cento. Aqui no 
Espírito Santo 66,6% crescimento de morte de 
bancários que estão na linha de frente. Só para 
dizer uma coisa, assim, da nossa categoria, claro 
sem ser comparativista, mas como ilustração. Vá 
na Caixa Econômica, que é o banco eleito, usado 
por esse Governo para fazer propaganda de si 
mesmo, que está pagando o auxílio 
emergencial, foram setenta e nove mortes de 
março para cá! Gente, março, abril, maio, 
setenta e nove mortes! Então, a gente fica 
assim, ninguém fala nisso, os bancos se negam a 
fornecer com transparência o total de mortos e 
contaminados porque eles sabem que o número 
é grande! Então, a gente nem sequer tem 
acesso aos dados, então isso tudo é um 
problema porque o Governo diz que é proibido 
fornecer os dados porque é sigiloso. É dado de 
saúde! Então, como é que a gente vai construir 
uma resistência se a gente não tem as 
informações?  

Outra coisa, a Patrícia chamou a atenção, 
a informalidade: a informalidade, trinta e quatro 
milhões de trabalhadores estão na 
informalidade, ou seja, quase quarenta por 
cento. E aí, cadê a política de emprego? Os 

desalentados, gente, é muito grande! Houve um 
acréscimo nesse período de 25,6%, ou seja, um 
milhão e duzentas pessoas desalentadas só 
nesse período de um ano! Não é brincadeira, 
né? 

 Sem contar que nós temos hoje oito 
milhões, quase nove milhões de trabalhadores 
fora da força de trabalho, sem renda, sem 
trabalho e sem perspectiva. Isso é uma coisa 
calamitosa. Ou se tem uma política pública, ou 
se tem um grande consenso nacional para sair 
dessa situação, ou nós vamos realmente ter um 
quadro de pobreza e de fome alarmante nos 
próximos períodos, porque a economia não se 
recupera sem intervenção do Estado, a gente 
sabe disso, principalmente numa situação como 
essa. E isso só não é pior porque a gente tem o 
SUS, todo mundo sabe disso. 

A renda é outra situação que alavanca a 
economia, nós perdemos massa salarial. A gente 
tinha... Caiu seis por cento de 2020 comparado 
com 2019, isso é dinheiro que não gira a 
economia, né? E aí fica um ciclo vicioso, então 
por que que cai a renda média? Porque tem o 
desemprego, não tem geração de renda. O 
Governo acabou com o auxílio emergencial do 
estado a duras penas e vai dar essa miséria aí 
como se fosse uma esmola para os 
trabalhadores. Isso é uma brincadeira; não pode 
ser levado a sério uma coisa dessas! 

Então, acho que são elementos que nós 
precisamos cobrar do Governo Casagrande. 
Quando eu estava me atualizando para poder 
vir para cá conversar eu fiquei estarrecida com a 
situação deste estado, meu povo! Não é 
brincadeira. A gente, as centrais sindicais 
precisam junto com os parlamentares, que são 
defensores da vida e de um estado de outra 
maneira, conversar, tem que criar um fórum 
capixaba para a gente discutir o futuro deste 
estado! Não é possível a gente conviver com 
esse grau de situação. Isso porque eu não 
consegui pegar os dados da pobreza, da fome e 
da insegurança alimentar que está reinando no 
nosso país. 

 Então, a Iriny podia até depois contar, 
que acho que tem que ficar registrado que o 
Brasil volta para o mapa da pobreza depois de 
quase quinze anos fora dele e isso é um atraso 
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descomunal! Descomunal! Sem contar os outros 
atrasos culturais, etc. Então, por isso eu acho 
que nós precisamos de fato pensar no futuro, 
ampliando a nossa capacidade de luta, indo à 
luta, resistindo bravamente, mas nós 
precisamos pensar em mudar este país. A classe 
trabalhadora e o povo brasileiro estão carentes 
de um projeto anticapitalista, antilatifundiário, 
radicalmente democrático e popular, que seja 
feminista, antimachista, anti-lgbtfóbico, 
ecossocialista, para que a gente, de fato, tenha 
esperança, esperança para seguir adiante. 

E aí, o restante, como diz assim, a gente 
tem saúde, tem esperança política, a gente 
corre atrás do resto, porque é a luta que vai 
trazer o restante. Temos que brigar muito pela 
vacina. Como já foi dito, a vacina é a garantia de 
busca de trabalho, é a garantia da retomada da 
economia. E aí alguns dizem assim: Ah, mas isso 
interessa aos patrões. Não, interessa para nós, 
os trabalhadores, porque é a defesa da vida. 
Nós devemos ser os primeiros a cobrar isso 
porque é um direito dos trabalhadores a vida, 
direito humano fundamental, está prescrito na 
Constituição e o Estado precisa prover isso. 

Um programa de renda básica, porque 
não basta que seja um auxílio emergencial 
decente, mas um projeto de país que garanta 
uma renda básica para o trabalhador, e retome 
a política de valorização do salário-mínimo para 
que, de fato, a gente veja uma luz no fim do 
túnel. 

Outra coisa, parar com as privatizações. 
O cara está a ponto de bala. Olha, gente, nós 
temos muitas empresas estatais, com o Projeto 
n.º 555, foi embora um monte, e resta o quê? Já 
foi a Eletrobras e a gente não fez nada. Está na 
mira a Caixa Econômica, o único banco cem por 
cento público, instrumento de luta de Governo 
para combater as desigualdades. Ou não? 
Então, está aí, o cara quer fatiar e dar os 
pedacinhos e nós precisamos ficar atentos a 
isso.  

O Banco do Brasil, quantos presidentes 
caíram porque teve resistência para não fazer o 
que ele queria que tivesse feito, agora quer 
catar os bancos regionais. Como é isso, gente? 
Quem vai financiar o desenvolvimento social 
neste país se não for o sistema financeiro? 

Público, porque o privado não está nem aí. Ele 
está muito confortável, lucros absurdos na 
pandemia, porque é o rentismo, está garantido.  

Então, se a gente não barrar as 
privatizações... também pela garantia do 
patrimônio público. Fico pensando assim no 
próximo presidente, se for um presidente do 
campo popular, que a gente espera que seja, vai 
encontrar um Estado delapidado, delapidado, 
delapidado. 

Então, a gente está correndo contra o 
tempo. Se a gente conseguir segurar os bancos 
públicos, a gente vai ter instrumento de 
desenvolvimento, de financiamento do 
desenvolvimento. Se a gente conseguir barrar o 
avanço da pobreza e da fome, a gente vai ter 
força para fazer um movimento de resgate 
deste país. 

Por último, ou a gente briga por um 
lockdown, e aí não adianta negar que não tem 
terceira onda, que não tem terceira cepa, e a 
gente precisa ir para cima do Casagrande para 
ele garantir o que ele está dizendo, que ele briga 
com Bolsonaro dizendo que é mentira, que não 
vai ter vacina para todo mundo, mas ele 
também não está fazendo. A gente escuta o 
quê? Ah, não tem vacina, não chegou vacina. E 
o resto das coisas que podia fazer e não está 
fazendo?  

Então, acho que é isso, gente. Desculpa 
se me alonguei, ninguém fez sinal para mim, 
mas eu penso que, para finalizar, só nos resta a 
luta. Então, para derrotar Bolsonaro, uma 
aliança ampla para derrotar Bolsonaro, 
precisamos disso. E uma aliança, primeiro, entre 
os trabalhadores, o povo, os movimentos e com 
todos aqueles que querem ver o país em outro 
rumo.  

Por isso, assim, amanhã, a gente vai do 
jeito que der. Não é, Clemilde? De bicicleta, a 
pé, de carrinho de rolimã, do jeito que der. 
Quem tem carro vai de carro, quem não tem 
carro vai a pé, quem tem bicicleta vai de 
bicicleta, quem tem moto vai de moto, mas a 
gente precisa ocupar as ruas, porque só a luta 
que vai nos garantir. Não tenho dúvida disso, 
que a saída é pela luta. 

Vamos que vamos, porque a gente tem 
derrota, o tempo está feio, está fechado, mas a 
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esperança socialista é que nos guia. Vamos que 
vamos! Obrigada, Iriny. Obrigada. Estou à 
disposição.  

 
A SR.ª CLEMILDE CORTES – Essa foi uma 

audiência paritária, deputada. Preste a atenção!  
 

A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA - 
Ah, que linda.  
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Bom. 
 

A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA - 
Viu, como que dá para fazer isso, né? Garantir a 
paridade. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Isso aí. Muito bem. 
 

A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA - 
Ah, Iriny, eu queria aproveitar para, antes de 
passar para frente, agradecer publicamente o 
apoio que você tem nos dado, principalmente 
nessa batalha contra a privatização. É muito 
importante saber que a gente tem com quem 
contar. Sei que você é uma voz, uma guerreira aí 
dentro, às vezes, com muita dificuldade, mas 
nós estamos juntos. Vamos fortalecer a nossa 
bancada feminina no Parlamento, na Câmara, 
para botar para quebrar. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Moisés, nós temos perguntas? 
 

O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) - Sim, deputada. Nós temos 
algumas perguntas e eu vou estar direcionando 
neste momento e dando oportunidade de fala 
aos palestrantes e à senhora para respondê-las.  

Antes, eu gostaria de registrar algumas 
presenças de pessoas que estão nos 
acompanhando pelo YouTube. Registro aqui a 
presença do professor Adolfo Oleare, professor 
do Instituto Federal do Espírito Santo, da base 
do Sinasefe, e também do Coletivo Fepnes, que 
também nos acompanha pelo YouTube. 

A primeira pergunta é de Márcio 
Barcelos. O Márcio Barcelos Correia pergunta à 

deputada Iriny: Existe algum projeto de auxílio 
emergencial que seja de acordo com o valor do 
custo de vida ou do salário-mínimo? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Eu acho que seria melhor direcionar todas as 
perguntas, nós vamos anotando, depois cada 
um de nós vai dando as suas respostas. Tá bom?  
 
 O SR. SECRETÁRIO – (MOISÉS SPADETTI 
DE RESENDE) – Sim. Ok.  
 Aos dirigentes das centrais sindicais: Por 
que não houve greve sanitária nacional? 
Considerando os interesses da classe 
trabalhadora, como as senhoras e os senhores 
avaliam a gestão Casagrande? Como avaliam a 
gestão estadual durante a pandemia e também 
a gestão nacional? Por que não fazer uma greve 
geral pela vacina? Essas são as perguntas 
direcionadas aos presentes nesta audiência 
pública. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– É possível responder em quatro minutos a 
pergunta e fazer as considerações finais? 
(Pausa)  

Então, vamos seguir a mesma ordem ou 
vamos fazer de trás para frente? (Pausa) 

Vamos fazer de trás para frente para a 
Rita não ficar... Pode ser? (Pausa)  
 Então, com a palavra a Rita Lima, que vai 
fazer as suas respostas e já as suas 
considerações finais, por um tempo de até 
quatro minutos. 
 
 A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA – 
Então, como avaliamos a gestão Casagrande? 
Do ponto de vista da pandemia, é o que eu 
acabei de dizer, a gente acha que ele precisava 
ouvir mais os trabalhadores, que é quem está 
morrendo, vítima da Covid, vítima da fome, 
vítima do genocídio. Ele tem buscado se 
diferenciar do Bolsonaro, se posicionou no início 
pela vacina, pelas medidas sanitárias 
recomendadas pela OMC, mas não construiu 
aquilo que seria o diferencial, que era o 
lockdown. Se nós tivéssemos feito o lockdown lá 
atrás, provavelmente nós não teríamos tido a 
segunda onda tão avassaladora.  
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 De fato, a segunda onda veio pela 
ausência de vacina, não tinha vacina para, de 
fato, coibir isso, mas, se tivesse feito o lockdown 
de verdade, na Grande Vitória, metade dos 
nossos problemas, muitas mortes poderiam ter 
sido poupadas, e não precisava, então, um 
colapso do sistema público, do sistema de 
saúde. 
 Então, achamos que ele tem, de fato, 
feito escolhas também, com uma certa 
mediação, mas de acordo com os interesses dos 
lojistas, de acordo com os interesses das 
indústrias, mas sobretudo com esse setor 
empresarial, e nós... e ampara todos os 
Governos que tem tido aí. 
 Então, acho que ele precisa... De fato, foi 
uma gestão em que ele tentou se diferenciar do 
ponto de vista político, dizer: Nós somos a favor 
da vacina. Nós somos pela ciência, mas não 
efetivou as medidas da ciência para conter a 
pandemia. 
 Com relação à greve geral, eu quero 
dizer que eu sou totalmente a favor. Eu acho 
que já passou da hora de a gente fazer uma 
greve geral pela vacina, e não só pela vacina. 
Acho que a gente precisa ir para rua, para 
colocar nossas bandeiras de um programa de 
renda básica, de emprego, em defesa da 
educação, contra a reforma administrativa. Não 
é por falta de pauta que a gente não constrói 
atividades. Agora, qual é a contradição? Como é 
que nós vamos construir mobilização diante da 
pandemia?  
 Esse ato de amanhã, que está 
programado para mais de cem municípios, já 
muitos municípios, aqui no estado já tem acho 
que uns quinze municípios programados, é o 
começo, talvez, da preparação rumo à greve 
geral, mas que precisamos fazer, precisamos, 
até para poder pressionar os parlamentares, 
para contribuir que essa CPI não vire pizza e não 
vire mais um espaço de egos. Então, a gente 
precisa fortalecer de fato a luta, porque é na 
luta que a gente vai se garantir. 
 É um pouco isso, estou tentando ser 
sucinta, mas é o que a gente pensa. Casagrande 
precisa mudar o rumo, porque ele é o rumo do 
rentismo, dos grandes empresários, dos grandes 
negócios, e ao povo trabalhador está ficando a 

dever. Falta política de emprego. A renda 
mínima que ele fez está chegando com muita 
dificuldade e é insuficiente para derrotar esse 
nível de desemprego que está aí e garantir a 
vida dos trabalhadores e a segurança dos 
trabalhadores, sobretudo. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Obrigada, Rita. 
 Eu passo a palavra, agora, para o Jonas, 
para fazer as suas respostas e as suas 
considerações finais.  

O Jonas está conosco? (Pausa)  
Jonas, a palavra está com você. 

 
 O SR. JONAS RODRIGUES DE PAULA – 
Como nós todos percebemos aqui, nesta 
audiência pública, por mais que nós tenhamos 
colocado em alguma perspectiva variável, todos 
nós estamos conscientes, estamos unidos e 
sabemos o que queremos. Então, eu agradeço 
ter tido o privilégio de estar participando. 
Agradeço ao Moisés também! O Moisés é 
persistente, está sempre querendo saber como 
é que vai ser, a que horas e tal: Não esqueça!  

Enfim, a minha palavra final é de que a 
gente tem que, cada vez mais, multiplicar essa 
política em que nós acreditamos, para, de tal 
forma, nós fazermos com que o Governo 
Federal, que hoje tem por volta de vinte e cinco 
por cento ainda, que ele possa realmente 
chegar à sua insignificância, e que nós sejamos, 
na liderança, como agentes que vão provocar a 
transformação em nosso país. 

Muito obrigado a todos e a todas, e 
vamos juntos nesta luta até a vitória! Obrigado! 

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

– Obrigada, Jonas! 
Eu quero agora convidar o Iran para fazer 

as suas respostas e as suas considerações finais.  
Iran, a palavra está contigo. 
 
O SR. IRAN MILANEZ CAETANO – 

Obrigado, companheira Iriny, demais 
companheiros.  

Eu acho que a gente obteve sucesso. 
Essa empreitada (Inaudível) e um pouco de 
decepção. Decepção, porque existia uma 
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expectativa de um Governo que poderia 
dialogar com os trabalhadores, logo depois que 
a gente vivenciou uma era de um Governo Paulo 
Hartung, que simplesmente sucateou os 
serviços públicos. A gente viveu um período de 
quatro anos do Governo Paulo Hartung, um 
período muito difícil para os servidores públicos, 
faltava até material básico para ter condições de 
trabalho para o serviço público, para os 
trabalhadores, uma série de ameaças que nós 
sofremos. E a esperança, havia mais esperança 
de que isso fosse alterado, de que esse cenário 
fosse mudado, de certa maneira. 

O fato é que isso não se concretizou. O 
espaço de diálogo nosso com o Governo 
simplesmente não existiu. Eu acho que a única 
vez que a gente foi recebido pelo governador foi 
naquela audiência virtual, que nós fizemos, por 
intermédio da deputada Iriny. E, na verdade, a 
minha avaliação é de que é um Governo 
preocupado mais com o interesse dos grandes 
empresários capixabas. Na verdade, essa é a 
minha opinião: infelizmente um Governo que 
ficou de costas para os trabalhadores, por tudo 
isso que foi colocado aqui, pelos companheiros. 
A contaminação no estado do Espírito Santo é 
(Inaudível), alta, as mortes também.  

Então, o sindicato, respondendo sobre 
essa questão da greve sanitária, desde o início 
da pandemia, o sindicato vem atuando em uma 
defesa irrestrita da vida tanto dos funcionários 
do sindicato quanto dos trabalhadores do 
serviço público, da nossa base, pelo menos. 
Dizer aqui que nós não representamos toda a 
base dos servidores públicos, mas aqueles 
trabalhadores da nossa base, a nossa atuação 
foi no sentido de preservação da vida dos 
trabalhadores.  

E queria destacar, deputada, a parceria 
importantíssima do Ministério Público do 
Trabalho. Nós fizemos uma série de denúncias 
em relação à falta de equipamentos de 
proteção, falta de condições sanitárias, e 
prontamente o Ministério Público acionou o 
Governo do Estado para que as medidas fossem 
tomadas. 

E outra preocupação que a gente tem 
neste momento, foi até, acho, que a professora, 
a sua companheira, a Rita Lima, que colocou. 

Um abraço para a Rita! Eu fui bancário também, 
na época, e conheço a história da Rita Lima. 
Uma grande companheira, deu uma aula aqui 
para a gente, como os demais colegas também. 
Aprendi muito aqui, neste momento, neste 
espaço. E, infelizmente, nós também temos 
dificuldade de obter do Governo do Estado 
dados sobre contaminação e morte dentro do 
serviço público.  

Nós tivemos um companheiro do Detran, 
que veio a falecer de Covid, e infelizmente essa 
situação a gente sabe que ela é um pouco mais 
ampla. Infelizmente! Fizemos um ofício pedindo 
esses números, até para que o sindicato possa 
atuar. Infelizmente, não obtivemos sucesso 
nesse pleito. 

E nós não descartamos nenhuma ação 
em defesa à vida, e a greve sanitária é uma 
discussão que existe na nossa categoria e a que 
nós podemos lançar mão, a qualquer momento, 
caso haja um reconhecimento, pelo o que a 
gente está vendo, de notícias, de novas 
variantes, o ritmo lento da vacinação que a 
gente tem vivenciado, o comportamento 
genocida do Governo ao negar vacinas. Está aí! 
Eu assisto à CPI da Covid todos os dias, é um 
negacionismo que mata as pessoas, que 
desinforma a população, que coloca as pessoas 
em uma condição de risco. É lamentável a 
política deste Governo, apenas para atender a 
interesses dos empresários, para não fechar a 
economia, não importando a vida das pessoas, 
não importando a saúde das pessoas. Quem se 
contaminou, vai (Inaudível) sequelas graves, a 
gente está vendo aí, existe a síndrome de pós-
Covid, pessoas que morrem após a 
contaminação. Então, assim, é um cenário 
devastador para o nosso país, muito triste o que 
está acontecendo. 

Eu quero destacar (Inaudível)  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Você está 
com dificuldade para... 
 

O SR. IRAN MILANEZ CAETANO – 
(Inaudível) um grande abraço a todos. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Obrigado, Iran. 
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Agora com a palavra, o Juninho Fialho. 
A palavra é sua, Juninho! 

 
O SR. ANTÔNIO FIALHO GARCIA JÚNIOR 

– Bem, vamos lá, Iriny! Vamos lá! As duas 
perguntas, as que são direcionadas para nós, 
representantes sindicais, uma delas eu sei falar 
diretamente sobre isso, mas é uma realidade 
que os representantes sindicais têm que ter 
coragem de discutir. Acho que quem fez essa 
pergunta, fez uma proposta para a gente. Ele 
está induzindo a nós, representantes sindicais, a 
realmente fazer uma discussão. 

Por que as centrais sindicais até hoje não 
se organizaram para fazer um movimento 
pedindo a vacina? Eu acho que é uma pauta que 
nós, representantes sindicais, temos que levar 
para nossas instâncias superiores para a gente 
tentar ajudar a construir essa organização de 
uma forma mais coesa, em todas as centrais. Eu 
ainda não tive nenhuma informação dentro da 
nossa estrutura da Nova Central Sindical, vindo 
de cima para baixo, uma organização disso. 

Esse tema, quem fez a pergunta está de 
parabéns. É uma excelente proposta para que 
nós, representantes sindicais, consigamos elevar 
isso para as nossas entidades. Quem sabe a 
gente não constrói esse movimento nacional 
pela vacina pelas entidades sindicais! Acho que 
é uma pauta muito interessante, acho que é um 
bom caminho. 

Com relação à avaliação do Governo do 
Estado do Espírito Santo. Para mim, Governo do 
Estado do Espírito Santo e o Governo Federal 
não distancia muito, não. Porque o Governo do 
Estado do Espírito Santo tem feito muita mídia, 
ele tem trabalhado em cima da mídia: vai lá, 
coloca um servidor de uma carreira para tomar 
uma vacina, divulga na mídia. Na hora que os 
flashes acabam, que a televisão desliga, os 
servidores estão todos lá sofrendo sem 
equipamento de segurança, sem máscaras, sem 
proteção, sem valorização de seus direitos 
básicos. Dei um exemplo aqui: ele não permite 
que o cara receba os seus direitos. Ele até 
iniciou, querendo dar o sinal de que ele quer 
defender a vida, mas, de fato, ele se perde em 
muitas coisas.  

A avaliação que dou ao Governo do 
Estado do Espírito Santo não é muito diferente 
do Governo Federal. Porque a gente mesmo já 
viu imagens do governador em praias e por aí, 
tentando fugir, e aí, quando tem uma câmera 
que pega, ele tenta sempre arrumar uma 
desculpa.  

Então, Iriny, assim, eu não gosto de 
muita demagogia, não! Não vejo muita 
diferença, não! A diferença é que um fala 
claramente que ele é contra a vacina, que quer 
que o povo morra e fica andando nas ruas; o 
outro vai para a mídia, faz o contrário, faz um 
discurso contrário, mas na prática, na prática, 
deixa os nossos ônibus do Transcol todos 
abarrotados aí, circulando para cima e para 
baixo; não se preocupa nem em controlar a 
circulação dentro dos nossos ônibus coletivos 
aqui da Grande Vitória. 

Então, eu não consigo dar uma avaliação 
muito distante do Governo do Estado para o 
Governo Federal, pelas omissões. Eu até 
ressalto a posição por ter iniciado os 
movimentos de Fique em casa, mas ele se 
perdeu no meio do caminho. Eu não sei se foi 
pelas pressões da oposição, eu acho que ele se 
curvou aos empresários, a partir do momento 
que ele se encurvou aos empresários, para mim, 
ele perdeu a credibilidade que ele tinha em 
relação a defender a vida. 

Então, a minha avaliação, tanto para o 
Governo Federal, até para nós, do movimento 
sindical, é que temos que melhorar muito para 
poder atender bem a população. Nós, 
representantes sindicais, e também o nosso 
Governo do Estado, que eu acho que está 
pecando muito no atendimento a população. 

No mais, quero parabenizar a você, Iriny, 
você que é uma guerreira; a todos os 
companheiros que estão aqui neste momento, 
quase cinco e pouco da tarde já, se colocando à 
disposição para debater um tema como esse. 

Quero desejar a todos um final de 
semana ficando em casa; amanhã vai ter a 
manifestação, os companheiros sigam todo o 
regramento que tem que ser seguido: proteção, 
proteção, proteção, porque eu não quero ver 
sumir e apagar mais uma fotinha, como nós 
estamos perdendo vários companheiros do 
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movimento sindical a cada dia. Ontem mesmo 
nós perdemos mais um companheiro da Nova 
Central Nacional. Então, a gente tem que se 
cuidar.  
 No mais, quero agradecer pelo espaço e 
a oportunidade de parte dessa seleta turma que 
está aqui debatendo o movimento sindical, a 
vida dos trabalhadores.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES – PT) 
– Muito obrigado, Juninho. 
 Agora, eu passo a palavra para a Patrícia 
Andrade.  
 Patrícia, a palavra está contigo.  
 
 A SR.ª PATRÍCIA ANDRADE – Obrigada 
pelo retorno das intervenções produzindo 
questionamento. É superimportante esse 
diálogo.  
 Sobre as duas perguntas. Eu gostaria de 
começar pela pergunta que trata da questão do 
Governo Casagrande. Entendo que quando a 
gente compara e tendo como referência o 
Bolsonaro e o que ele representa, o quão 
perverso ele é, o quão negacionista ele é, e toda 
a responsabilidade que ele tem com essa 
pandemia, qualquer outro pode ser um 
pouquinho razoável, mas a avaliação que a 
gente tem do Governo Casagrande é que as 
medidas tomadas até agora, elas foram 
ineficazes. Elas são insuficientes.  

Inclusive, nós soltamos uma nota 
fazendo a defesa da vacina como uma estratégia 
coletiva (Inaudível), justamente para isso. 
Elementos que já foram apontados pelos que 
me antecederam.  

A questão do Transcol é uma realidade. 
Serviços que não são essenciais foram 
transformados em serviços essenciais para 
manter esses serviços abertos. Para a gente não 
é essencial a manutenção de serviços como 
garantir bar abertos. Teria era que garantir 
auxílio digno para os trabalhadores para eles 
não ficarem expostos ao vírus. Teria que de fato 
ter uma política mais consistente de apoio aos 
pequenos e médios empresários para tentar 
superar essa barbárie que está colocada aí.  

Então, no campo da educação, já em 
2020, no final do ano, as escolas já foram 

abertas, considerando um mapa de risco. A 
nossa avaliação desse mapa de risco leva ao 
engano, porque a partir dos indicadores, na 
hora que controla um pouco, libera. Gente, é 
uma pandemia, é um vírus circulando. Se eu 
boto mais gente movimenta, mais possibilidade 
de as pessoas se contaminarem. É tão óbvio 
isso.  

E aí (Inaudível) ao empresariado. Ele 
negocia com o CNPJ e desconsidera a vida dos 
trabalhadores. Essa denúncia já foi feita, 
inclusive, na audiência que a Iriny conseguiu que 
as centrais foram para dizer justamente isso. Ele 
se recusa fazer de fato, porque depois de um 
ano da pandemia ele senta com aqueles que são 
representantes legítimos da classe trabalhadora. 
Então, tem uma opção política aí. E essa é a 
nossa avaliação.  

Frente a Bolsonaro, o início dele pareceu 
razoável, mas, depois, o que ele vem 
implementando são medidas ineficazes e que 
colaboram para a morte das pessoas. E, agora, 
no campo da educação vai levar isso, vai levar a 
ampliar o contágio e é isso que está 
acontecendo.  
 Qual é a nossa compreensão para a 
questão da greve sanitária? Nacionalmente a 
CSSP (Inaudível) compreende a greve sanitária 
como uma necessidade da classe trabalhadora. 
Inclusive, é uma necessidade, porque é uma 
forma da classe parar, ficar em casa, não botar 
essa economia em movimento, porque aí os 
patrões vão sentir. Isso vai pressionar os 
empresários, vai pressionar os parlamentares 
que votam contra a gente lá no parlamento, que 
estão votando tudo, passando a boiada em cima 
da gente.  

Então, é necessário disputar a 
consciência da classe. Acho que a gente tem que 
fazer essa disputa nas nossas categorias. Os 
sindicatos têm que assumir essa tarefa de fazer 
essa greve sanitária para quê? Para garantir o 
lockdown pelo menos de vinte e um dias. Isso o 
Casagrande não fez. Nós entendemos que pelo 
menos de um mês, mas tem um acordo sendo 
construído que é essa pauta: a questão do 
auxílio, contra as reformas que estão em curso, 
contra todos os ataques.  
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E no campo da educação, eu que sou do 
Sinasefe e também o Andes, a gente tem esse 
compromisso. Se as reitorias, tanto dos 
institutos federais quanto das universidades, na 
tentativa de impor esse retorno presencial, sem 
segurança sanitária de fato, nós temos que fazer 
uso da greve sanitária. A nossa opção é 
continuar na atividade remota para preservar 
vidas. E não é a vida individual do trabalhador 
da educação. É a vida da comunidade, porque a 
escola não está em uma bolha, não é uma 
bolha. As pessoas que vão para a escola, elas 
moram com pessoas com comorbidades, 
pessoas que podem levar o vírus e tudo.  

Então, a greve sanitária é uma 
necessidade para preservar as vidas. E essa é 
uma tarefa grande, que a gente precisa disputar 
a consciência para disputar condições melhores 
para a classe trabalhadora.  

É nesse sentido a nossa posição.  
Para ir finalizando, gostaria muito de 

agradecer a iniciativa. Acho que estes espaços 
têm que ser ocupados e ocupados com as 
posições que dialogam com os trabalhadores, 
aqueles que têm de fato compromisso com as 
lutas históricas.  

(Inaudível) um setor muito precarizado 
na pandemia que deu sinal de luta: os 
entregadores. Já apontavam para a gente a 
situação que é um pandemônio que a gente 
está vivendo e que não é democrático. Nós não 
estamos no mesmo barco. A pandemia atingiu a 
todos, mas atingiu a todos de diferentes formas. 
Quem tem mais dinheiro... Basta ver que o 
Brasil aumentou o número de bilionários, na 
mesma situação que a gente tem quase noventa 
milhões de trabalhadores no desalento, na 
informalidade, no desemprego.  

Então, não tem nada de democrático na 
pandemia. Atinge as pessoas de forma 
diferente. O um por cento mais rico está cada 
vez mais rico na pandemia. E nós temos tarefas 
históricas para isso, que é para colocar a nossa 
classe em movimento para fazer essas 
denúncias com setores que sofrem mais com 
isso, que sofrem exploração, mas que sofrem a 
opressão, que são as mulheres, que são os 
negros, que são os setores LGBT e da sociedade. 

É uma necessidade histórica não recuar nesses 
compromissos.  

O dia 29 está aí! A gente vai para a rua 
mesmo, com os nossos compromissos. Os 
sindicatos estão garantindo estrutura para esses 
atos e tudo para dizer que se a gente vai para a 
rua em uma pandemia é porque o Governo é o 
responsável por isso e apontar a necessidade de 
cobrar vida, vacina, pão, saúde, educação. Acho 
que é isso que nos unifica. E vamos rumo à 
construção da greve geral para cobrar lockdown, 
para garantir, especialmente, vida para todos. 

O meu muito obrigada! Que sigamos em 
luta. Tá bom? 

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

– Obrigada, Patrícia! 
Agora, passo a palavra para Clemilde, 

que tem até quatro minutos para fazer suas 
respostas e as considerações finais. A palavra 
está com você, Clemilde. 

 
A SR.ª CLEMILDE CORTES – Eu vou 

começar a avaliação do Governo Casagrande. Eu 
acho que já meio que fiz isso aqui na minha fala, 
no início. 

A gente tinha uma expectativa, como o 
Iran colocou, mas que o Casagrande, o Governo 
Casagrande, infelizmente, frustrou. Frustrou-
me, por exemplo, na reforma da Previdência, 
inicialmente. O Espírito Santo foi um dos 
primeiros estados que fez a reforma da 
Previdência e não conversou com ninguém. Eu 
fiquei com muita vergonha porque a gente teve 
nesta Casa no dia da votação, e voltou, tiveram 
duas ou três sessões no mesmo dia. Convocou, 
deu o prazo, convocou para seguir o Regimento 
e para aprovar uma reforma administrativa sem 
o menor debate. Não quer dizer que tinha que 
ser do nosso jeito, mas não precisava ser do 
jeito que foi, porque na minha compreensão, 
ele agiu pior do que o Governo genocida do 
Bolsonaro.  

Mas, eu não quero colocar, em que pese 
que ele não está sendo propositivo, não está 
cumprindo algumas coisas, eu vou repetir o que 
eu falei aqui no início. Se tivesse feito um 
lockdown de fato, nós não teríamos perdido dez 
mil e tantas vidas como nós perdemos. Disso eu 
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não tenho a menor dúvida. Não sou eu que 
digo; quem diz isso é a ciência. Então, eu acho 
que é uma economia burra fazer um 
pingadinho. Para uma semana, aí não, aí abre o 
shopping, aí abre o comércio, aí volta às aulas, aí 
morre gente. É o que vai acontecer, 
infelizmente. 

Teve um menino que fez uma matéria, 
que o repórter foi surpreendido, não sei se 
vocês viram. Aí perguntou: O que você veio 
fazer aqui? Ele falou? Eu vim pegar o Covid para 
morrer. Vai morrer todo mundo de Covid. 
Então, o menino surpreendeu e é verdade. Todo 
mundo sabe que vai ser desse jeito. Então, não 
estou entendendo por que o Casagrande está 
deixando de cumprir o papel que ele falou que 
sabia fazer. E ele já foi governador deste estado 
e ele sabe que este momento é um momento 
difícil. Começou e a gente até ficou animado, 
mas, infelizmente, ele não conseguiu fazer o 
enfrentamento que a gente gostaria. Está em 
tempo, ele ainda tem tempo de Governo para 
fazer o que deve ser feito. 

Eu quero lembrar aqui, por exemplo, o 
que foi falado que ia ser feito era: discutir com a 
gente a privatização da Codesa. Os Correios 
estão para ser privatizados, a Eletrobras eu acho 
que já até foi, e a gente está vendo. Eu sei que o 
Governo Estadual não tem a ver com isso, mas 
não custa fazer o debate e tomar lado. 
Infelizmente, a gente está vendo que é o lado 
do capital, é o lado do empresariado. 

Com relação ao Governo Federal, eu já 
disse aqui também, para mim, nós estamos 
vivendo uma crise, além de ser uma crise 
sanitária, uma crise humanitária, e é deliberada. 
Às vezes tem várias gracinhas nesse Governo 
que o pessoal fica rindo. Ah! Ele é doido. Fez 
isso porque ele é doido. Ele não é doido. Ele não 
é maluco. Tudo é friamente calculado para tirar 
a atenção, é cortina de fumaça para um monte 
de gente. Brasileiro gosta muito disso, de 
algumas gracinhas, e aí a gente fica rindo, 
sacaneando o cara – desculpa a expressão. Mas, 
levando em consideração as besteiras que ele 
fala como se ele fosse inocente, ele é louco. Não 
é não. Ele sabe o que ele quer, e o que ele quer, 
pelo que ele mostrou até agora, é matar o povo 
brasileiro, principalmente o povo trabalhador. 

Ele disse que isso não faz falta para ele. Então, 
para mim, tem que colar nas costas desse 
Governo Federal, do Governo Bolsonaro e 
Mourão todas as mortes. As quatrocentas e 
cinquenta e seis mil mortes deste país têm que 
ser imputadas ao Governo Bolsonaro por 
omissão e por crueldade, pura crueldade. É isso 
que eu penso do Governo. 

Para finalizar, eu quero dizer para pessoa 
que perguntou sobre a greve sanitária e a greve 
geral, que esse, na minha compreensão, é o 
nosso grande desafio, é o grande desafio de 
todas as centrais, de todos os sindicatos, de 
todos os trabalhadores que estão na base dessa 
pirâmide, que é de construir. E a gente, 
enquanto liderança desse movimento, o desafio 
é maior para nós, que é de sentar, é de 
conversar, de nos juntar naquilo que nos unifica, 
e o que unifica, hoje, é acabar com a fome, é 
defender a vida dos trabalhadores e das 
trabalhadoras.  

Está difícil demais você ver que as 
pessoas têm que fazer apneia alimentar, como a 
gente viu no Espírito Santo Notícias, o Rafael 
explicando para a gente não jogar comida junto 
com lixo de banheiro, porque a comida que a 
gente joga fora, que as pessoas jogam fora, tem 
que botar no saquinho plástico separado, 
porque ela fica podre, ela estraga, mas para eles 
ela é vida. Porque eles tapam o nariz, fazem 
apneia alimentar e joga ela na boca para engolir. 
Porque comida para a população que está em 
situação de rua não é prazer, é para gerar vida. 
Se ela tiver podre, mas ela os mantém de pé. 
Então, num país onde a gente precisa escutar 
um negócio desse. Que Governo é esse, gente? 
Que Governos são esses que estão tomando 
conta, estão administrando, gerindo esta 
cidade, este estado, esse país?  

Desculpa, gente, mas eu não poderia 
deixar de falar isso. Preciso das instituições, de 
as entidades fazerem campanha de 
solidariedade para tentar ajudar a amenizar, 
porque acabar com a fome de todo mundo, a 
gente não vai conseguir, porque a gente tem 
que ter política pública para que isso aconteça. 
E eu vou cobrar do Governo Casagrande, 
enquanto eu tiver voz, que essas políticas sejam 
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feitas, porque o Estado tem recurso para isso, e 
o Governo Federal também. 
 Então, assim, desculpa se eu me 
alonguei. Iriny, muito obrigada! Moisés, você foi 
dez, foi mil! Parabéns pela condução! Muito 
obrigada, porque você ajudou a gente. Você 
sabe que, passou dos quinze não sabe mexer 
com esse trem direito. Você ajudou muito! 
Muito obrigada! Obrigada, Iriny! Gostei muito 
de estar aqui com todos vocês! Valeu! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Obrigada, Clemilde! 
 Agora, eu vou responder a pergunta que 
foi dirigida a mim. 
 
 A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA – 
Iriny! 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Oi! 
 
 A SR.ª RITA DE CÁSSIA SANTOS LIMA – 
Antes de você responder, eu acabei não 
agradecendo o espaço e te parabenizando pela 
iniciativa, viu! A gente quer continuar contando 
contigo para a gente conversar sobre os nossos 
problemas, cada vez mais, viu?! Valeu, gente!  

E agradecer também aos companheiros e 
companheiras de bancada. A gente aprende 
muito sempre que a gente se encontra para 
conversar sobre as nossas questões. Foi uma 
tarde muito gratificante. 

Obrigada, Moisés!  
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 
– Valeu, Rita! 
 Eu quero responder à pessoa que 
perguntou se tem algum projeto de auxílio 
emergencial que seja baseado no salário 
mínimo. Já foi votado, na Assembleia Legislativa, 
o auxílio emergencial capixaba. Os 
parlamentares podem até apresentar o projeto, 
mas seria inconstitucional. Podemos apresentar, 
porque isso gera debate, mas o Governo enviou 
para cá um projeto com um auxílio emergencial 
no valor de duzentos reais. Eu apresentei uma 
emenda buscando chegar, pelo menos, a 
quinhentos reais, mas a minha emenda não foi 

acolhida. Então, assim, o que nós temos 
aprovado, aqui pela Casa, é um auxílio 
emergencial de duzentos reais. 
 Então, espero ter esclarecido o 
companheiro ou a companheira que fez a 
pergunta. 
 Eu queria falar só um pouco... 
 

A SR.ª CLEMILDE CORTES – Iriny! 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Oi! 
 
A SR.ª CLEMILDE CORTES – Deixe-me 

falar um negócio, antes de você falar do auxílio 
emergencial. Desculpe interromper, mas, olha 
só, eu fico olhando Vitória dar um auxílio 
emergencial de duas parcelas de duzentos e 
cinquenta reais. Como é que a pessoa vive com 
duas parcelas? São dois meses só; acabou, 
acabou! E aí, depois, morreu?! Sabe, são essas 
coisas que a gente precisa dialogar. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Então, assim, é por isso que eu acho que esse 
debate, Clemilde, não pode se restringir ao 
debate que nós fizemos aqui, hoje. Eu gostaria 
de falar uma série de coisas mais, nós teremos 
que fazer muitos outros debates para a gente 
poder ir tocando no tema.  

Porque a classe trabalhadora, a relação 
capital e trabalho sempre foi desumana, sempre 
foi massacrante. Ela, neste momento, está 
agravada! Ela está agravada pelo modelo 
neoliberal; no Brasil, um modelo ultraneoliberal, 
muito mais duro, muito mais perverso. 

Se o capitalismo servisse à humanidade, 
ele já teria resolvido os problemas, no entanto, 
ele só deixa problemas: deixa problema de 
fome, de miséria, de desemprego, ele deixa 
profundos problemas na área ambiental, ele 
deixa problemas na área de segurança pública, 
ou seja, ele é uma fonte inesgotável de 
problemas para a maioria da população. Ele é 
bom para uma minoria, especialmente no Brasil, 
onde a concentração de renda e riqueza é 
absurda e uma das maiores do mundo, e onde a 
presença do Estado vai ficando, cada vez mais, 
reduzida. 
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Aqui já foi dito, e eu quero ressaltar, que 
a ausência do Estado não prejudica o servidor 
público, não, porque, quem é servidor público, 
poderia atuar em outra área; ela prejudica a 
maioria da população que depende do serviço 
público, depende do serviço público para a 
educação, para a saúde, para modelo de 
desenvolvimento, depende disso. Se nós não 
temos um Estado intervindo na economia, pró-
população, pró-povo, nós teremos um aumento 
singular de fome, de miséria, de exclusão, de 
violência. E isso, hoje, nos dias atuais, está 
muito bem separado pelas chamadas 
diversidades, diversidades na orientação sexual, 
diversidade na questão de gênero. 

Nós estamos vendo aí, a maioria das 
mortes são mortes de mulheres e, entre as 
mulheres, as mulheres negras. Então, você não 
tem só um recorte de gênero, você também tem 
um recorte de raça. Já teve o primeiro recorte, 
que é o recorte de classe, que as pessoas mais 
empobrecidas são aquelas que são mais 
duramente atingidas, não só pela pandemia, 
mas por toda essa política de desconstrução. 
 Vocês imaginem um país, veja se não é 
uma coisa assim muito... Nossa! Não tenho nem 
palavras para classificar. É ridículo um país que 
não tem Ministério do Trabalho. Então, só isso 
já diz tudo. Não tem Ministério do Trabalho, não 
tem Ministério da Cultura. Então, só isso já diz 
tudo. Já diz tudo! Significa que é uma massa 
informe, com a qual eu não preciso me 
preocupar. Então, assim, o genocida, que é um 
psicopata, para ele tanto faz como tanto fez. 
 A situação do Brasil é tão crítica que, 
assim, só os governos estaduais e os governos 
municipais podem ajudar minimamente ao povo 
e à classe trabalhadora. Então, assim, aqui eu 
peço a sensibilidade do governador Renato 
Casagrande, que retome o diálogo com as 
centrais na busca de soluções para os problemas 
que eles aqui colocaram em relação ao nosso 
estado. 
 Então, assim, nada como o diálogo para 
a gente conseguir chegar a algum lugar. Fica 
aqui, portanto, o meu pedido, que o Governo se 
sensibilize e retome um diálogo mais 
permanente com as centrais sindicais. Porque 
assim como no restante do país, a questão do 

desemprego e da fome, ela está posta no 
Espírito Santo, ela está posta. E não adianta a 
gente pensar que só a solidariedade será capaz 
de resolver o problema que está aí colocado. 
Mesmo que eu todo mês doe uma, duas ou três 
cestas básicas.  

É preciso política pública permanente 
para superar, porque essa crise será uma crise 
longa. Ela não será uma crise curta. Não será! 
Nós não temos vinte por cento da população 
brasileira vacinada. Estamos chegando à terceira 
onda. Ah, mas a letalidade dessa cepa não é tão 
forte quanto à letalidade das cepas anteriores. 
Mas ela é mais contagiosa. Ela contagia com 
mais rapidez.  

Isso vai gerar o que com um sistema de 
saúde já colapsado? As pessoas vão ficar como 
estão ficando em vários locais, sem insumo, 
porque o genocida num momento desses vai 
afrontar a China, um país daquela dimensão, 
com uma economia, a maior economia 
emergente do mundo. Então, assim, são tantas 
as coisas que estão acontecendo aqui no Brasil, 
que a gente precisa mesmo de fazer um debate. 

O próximo debate que eu já quero deixar 
convidados vocês e depois nós vamos fazer 
organização de data é para a gente conversar 
sobre a reforma administrativa. Certo? Porque 
nós não podemos fazer política para nós. Nós 
temos que fazer política geracional. Nós temos 
que pensar que amanhã também tem Brasil. 
Depois de amanhã também tem Brasil e como é 
que fica? 

 
A SR.ª CLEMILDE CORTES – Iriny, e essa 

reforma, ela já começou, ela começa a ser feita 
nos estados através das OS, da fundações, como 
é o caso da iNOVA aqui no estado, na saúde. 
Isso é muito preocupante. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (IRINY LOPES - PT) 

– Então, nós já vamos ficar aqui combinados de 
fazer uma próxima rodada de conversa sobre 
esse tema e depois a gente vai tomar as 
iniciativas formais na Casa. Por fim, eu quero 
dizer que eu, toda vez que eu posso, eu pego o 
microfone desta Casa e defendo o lockdown.  

E tenho agido durante toda a pandemia 
coerentemente com aquilo que eu defendo, 
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mas por isso às vezes não participo de 
determinadas atividades, para manter uma 
coerência e para mostrar que aquilo que a gente 
fala, a gente tem que sustentar. Mas eu amanhã 
vou abrir uma exceção, porque nós não 
podemos mais conviver com essa situação 
calamitosa.  

O presidente da República faz, uma 
carreata não, motoceata genocida no Rio de 
Janeiro, sem máscara, agora, na porta da 
terceira onda. Depois vai fazer ato com general, 
isso é um acinte, no viaduto da rodoviária de 
Brasília. Isso é um acinte. Agora, nós temos que 
ter responsabilidade, o nosso ato de amanhã, 
nosso, porque eu estarei lá, o nosso ato de 
amanhã vai guardar distanciamento, vai guardar 
distanciamento; vai ter álcool – cadê minha 
máscara? Porque como estou sozinha na sala, 
eu fiquei sem máscara – nós vamos de máscara, 
todos nós; nós não vamos nos abraçar, apesar 
da enorme saudade que nós estamos uns dos 
outros, e das outras, e dos outres; nós não 
vamos nos abraçar, o máximo que nós vamos 
fazer é uma batidinha de dedo, porque nós 
queremos dar o exemplo. Se o presidente não 
dá, daremos nós. Mas, eu considerarei uma 
omissão ficar em casa amanhã, e não há mais 
tempo, não há mais tempo, o tempo é contra 
nós, o tempo é contra nós, porque enquanto 
não estiver sob controle a contaminação, nós 
não podemos dizer que temos controlada a 
situação. E aí, uma coisa está conectada à outra, 
enquanto tiver pandemia, tem crise na 
economia, para os trabalhadores e 
trabalhadoras. Nós vamos pedir lockdown? 
Precisa ter auxílio emergencial para as pessoas 
não irem trabalhar, porque os mais pobres vão 
trabalhar porque os patrões demitem quem não 
vai trabalhar. Então o lockdown tem que valer 
para todo mundo; então, os desvalidos têm que 
se valer do Estado, do Estado Brasileiro, Estado 
Brasileiro. Portanto, todos os entes federados 
terão que dar a sua parte, e a iniciativa privada 
que vive sim, vive sim da ajuda governamental; 
apesar de ser privada, vive sim de 
investimentos, de isenções fiscais, então é 
preciso que eles também sejam parceiros neste 
momento de salvar o Brasil, e é salvar o mundo, 
porque o pulmão do mundo continua sendo a 

Amazônia. Então, os interesses internacionais 
que estão lá dentro da Amazônia, estão, 
também, contribuindo para que o mundo – vai 
ter cúpula do ar, agora, ainda, em novembro; eu 
quero saber como as pessoas, como que os 
presidentes dos países vão se portar ao não 
terem feito nada diante das suas empresas 
internacionais, que vieram aqui dentro do Brasil 
desmatar o Brasil, levar o nosso minério, levar 
os nossos fármacos.  

Então, assim, não é pequena a luta que 
os nossos convidados e convidadas de hoje, 
para quem está nos assistindo e que não é 
dirigente sindical, que não está na luta sindical, 
não é pequena a luta deles; eles estão lutando 
não é pela categoria deles apenas, eles estão 
lutando por um Brasil e um Espírito Santo 
melhor, digno, e lutando pelas novas gerações. 
Olha o legado que vamos deixar, que legado nós 
queremos deixar? Eu quero que meus filhos, 
meus netos e meu bisneto tenha um país onde 
ele não passe fome, onde ele tenha trabalho, 
onde ele tenha dignidade, onde ele possa 
florescer, crescer como pessoa, como ser 
humano. 
 Então, eu agradeço, eu que agradeço em 
nome de muitos e muitas que dependem da 
garra e do trabalho de vocês; nós estaremos 
juntos o mais breve possível novamente. 
 Obrigado pela presença de vocês, pelas 
palavras; Moisés, nosso anjo da guarda, junto 
com a equipe toda da nossa comissão; e eu 
deixo para todos, todas e todes que nos 
ouviram, que nos assistiram por um pedaço ou 
integralmente, um grande abraço e uma palavra 
que, agora, nós não podemos nos afastar dela: 
Esperançar; não é esperar. Nesse centenário do 
nosso grande Paulo Freire, vamos esperançar, e 
esperançar é acreditar na luta, é acreditar que a 
gente pode fazer diferente. 
 Beijo, pessoal, valeu; muito obrigada 
pela nossa audiência pública, um abraço a todos 
e todas. 
 Eu declaro encerrada esta sessão, 
convidando os senhores e senhoras, deputadas 
e deputados, membros deste colegiado, para a 
próxima reunião da Comissão de Defesa da 
Cidadania e dos Direitos Humanos, que será 
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ordinária, no dia 08 de junho de 2021, às 13h, 
pela plataforma digital Cisco Webex. 
 Encerrada a sessão. 
  

(Está encerrada a reunião) 
 
_______________________________________ 
 

QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 07 DE JUNHO DE 2021. 
 

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

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Havendo quorum e invocando a 
proteção de Deus, declaro aberta esta sessão e 
convido ele, o Delegado Danilo Bahiense, para 
que o mesmo proceda à leitura de um versículo 
da Bíblia.  

Sendo assim, solicito a todos os que 
estejam presentes no plenário e na galeria que 
se coloquem em posição de respeito. 

 

(O senhor deputado 
Delegado Danilo Bahiense lê 
Salmos 19:1) 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, Danilo. 
 Neste momento, também, fica 
dispensada a leitura da ata da sessão anterior. 
Antes, porém, declaro a mesma aprovada 
conforme foi disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa. 
 Ouço o deputado Danilo Bahiense; logo 
depois, o deputado Hércules Silveira; depois, 
Capitão Assumção; depois, deputado Dary 
Pagung.  
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Marcos Madureira, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Depois, Marcos Madureira.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Deputado Ferraço, por gentileza. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok! 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, eu gostaria de 
solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento 
do senhor Agostinho Roncetti, fundador do 
grupo Roncetti, pai do meu amigo César. Que 
Deus conforte toda a família; seus filhos, César, 
Adão e Samuel; além de filhos, netos e noras. 

Também gostaria de solicitar um minuto 
de silêncio pelo falecimento do senhor Anildo 
Schutz, de Itarana. Ele faleceu neste final de 
semana em virtude de um acidente de moto. Ele 
deixa esposa e três filhos. 

Que Deus conforte as famílias enlutadas! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Hércules Silveira.  
Prestem atenção, os que estão 

participando da sessão no modo virtual, que 
fiquem atentos aos seus microfones, pois está 
interferindo na sessão. 

Deputado Hércules Silveira. 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, eu quero, naturalmente, 
endossar as palavras do meu colega e amigo, 
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deputado Danilo Bahiense, com relação ao seu 
Agostinho Roncetti. Tem alguns netos também 
dele que nasceram comigo. Realmente a gente 
pede a Deus que conforte a família. 

Um dos pioneiros também do mercado 
imobiliário, o meu amigo Francisco Rodrigues 
Rocha, que também faleceu este fim de semana. 

E, hoje, esta noite, faleceu um grande 
amigo, um colega. Vou até pedir a V. Ex.ª e aos 
meus pares que eu possa representar a 
Assembleia, agora, no velório dele, mas eu 
voltarei ainda para a sessão. Fernando Rogério 
Braga de Carvalho, um médico, que é filho do 
doutor Trajano, que muitos lembram que foi um 
dos construtores do Hospital Nossa Senhora da 
Penha e, depois, da Clínica Leticia. Então, 
presidente, eu peço a V. Ex.ª autorização para 
representar a Assembleia nesse velório, agora, 
em Laranjeiras. 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Neste momento, eu autorizo V. 
Ex.ª a representar o Poder Legislativo na família 
enlutada. 

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, quero solicitar 
a V. Ex.ª um minuto de silêncio em virtude do 
falecimento da senhora Geraldina Barbosa 
Moreira. Faleceu no dia 4 de junho, sexta-feira, 
aos cento e três anos de idade. Moradora 
conhecidíssima do bairro Santa Teresa, em 
Vitória. Deixa dez filhos, trinta e oito netos, 
cinquenta e cinco bisnetos, seis tataranetos. 
Descansou no Senhor! Uma serva do Senhor a 
senhora Geraldina Barbosa Moreira. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Assumção. 

Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Depois, deputado Rafael Favatto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok! 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, primeiro cumprimentar V. Ex.ª e 
cumprimentar todos os deputados, todas as 
deputadas, quem está nos acompanhando pela 
TV Assembleia, nas redes sociais. 

Gostaria, senhor presidente, de registrar 
dois falecimentos: o primeiro foi o do senhor 
José Elias Mediotte. Faleceu no Hospital 
Meridional, na sexta-feira passada, e, no 
sábado, faleceu a esposa dele, Vera Mediotte, 
todos os dois de Covid-19. O senhor José Elias 
trabalhava na empresa Pedra Azul Turismo e 
infelizmente não deu tempo de eles tomarem a 
segunda dose da vacina. Já tinham tomado a 
primeira dose, e faleceram os dois: um na sexta 
e a outra no sábado. José Elias Mediotte e Vera 
Mediotte.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra, agora, o 
deputado Madureira.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu queria fazer um voto de pesar 
à população de Cachoeiro de Itapemirim e, mais 
especificamente, a Conduru, onde o vereador 
Silvinho Coelho nasceu. E dizer que eu fui muito 
amigo do seu pai, Ilo Coelho, que foi vice-
prefeito de Cachoeiro de Itapemirim na época 
em que Gilson Carone foi prefeito de Cachoeiro.  

Eu queria dizer que vai fazer muita falta à 
população de Cachoeiro porque ele vinha 
representando Conduru e representando, na 
Câmara Municipal de Cachoeiro, uma 
verdadeira liderança para o Sul do estado. 

 Então, tudo para que a família se 
reconforte, e que Deus o tenha.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok, deputado Madureira.  
Com a palavra o deputado Theodorico 

Ferraço.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, a Câmara Municipal de Cachoeiro de 
Itapemirim está de luto. Antes, morreu a 
advogada e assessora, doutora Léa, e, no 
sábado, uma notícia muito triste, com 
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falecimento do vereador Silvinho Coelho. 
Queremos render as nossas homenagens 
póstumas, pedindo um minuto de silêncio, ao 
mesmo em que apresentamos todos os nossos 
sentimentos ao seu pai, Ilo, à sua mãe, Yvonne, 
aos seus irmãos Ilo e demais familiares, 
esperando que Deus conforte o coração do 
povo de Cachoeiro de Itapemirim, que perde um 
de seus grandes líderes, vereador eleito pela 
segunda vez.  

Ao Silvinho Coelho as nossas 
homenagens póstumas, e que Deus reserve um 
lugar para ele.  

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

– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Marcos Garcia, vice-líder do Governo nesta 
Casa.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, é com muita tristeza que gostaria de 
pedir um minuto de silêncio em homenagem a 
José Luiz Bergamin, conhecido no nosso 
município como Zé Galinha.  

Que pena! Zé Galinha era um corretor de 
imóveis na região, um cara muito querido. Foi 
companheiro do deputado Juca Gama por 
muitos anos, aqui na Assembleia Legislativa. Era 
um cara altamente político. Infelizmente, ele 
não resistiu e veio a óbito nessa madrugada, 
vítima dessa Covid, essa doença terrível.  

Uma curiosidade, senhor presidente: o 
Zé Galinha já tinha tomado a primeira dose da 
vacina, mas, por complicações com a diabetes, 
não resistiu.  

Também gostaria de pedir um minuto de 
silêncio aqui por Leandro Pessoa. Comerciante 
de trinta e sete anos, dono do Supermercado 
Torra-Torra. Ele morreu semana passada, no 
final de semana, vitima também dessa doença 
terrível, a Covid-19. O Leandro tinha vários 
supermercados no nosso município. Era dono 
do supermercado em Santa Cruz, no Juparanã, 
em Linhares, e, também, no bairro Salvador, em 
Sooretama. Uma pessoa muito querida na nossa 
região, um cara que gostava muito de esportes. 
Morreu muito jovem. E, infelizmente, é uma 
triste notícia. Essa doença é terrível.  

Então, fica aqui minha homenagem ao Zé 
Galinha e ao Leandro. Que Deus conforte o 
coração dessas famílias, presidente.  

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Rafael Favatto.  

 
O SR. DOUTOR HUDSON LEAL – 

(REPUBLICANOS 10) – Senhor presidente, 
depois você me inscreve também. Deputado 
Hudson Leal.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Favatto. Depois, 
deputado Hudson Leal. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente Marcelo Santos e 
demais deputados e deputadas, voto de pesar 
pelo falecimento de uma pessoa, Francisco 
Rocha, importante figura no ramo imobiliário 
para o crescimento do município de Vila Velha. 
Uma pessoa que trabalhou, praticamente, 
somente no município, do ramo imobiliário, mas 
de uma reputação valorosa, de uma visão, de 
um empreendedorismo marcante. Então, eu 
gostaria que a Assembleia fizesse um minuto de 
silêncio em homenagem ao Francisco Rocha. 
 Obrigado, deputado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Hudson Leal. 
 

 O SR. DOUTOR HUDSON LEAL – 
(REPUBLICANOS 10) – Presidente Marcelo 
Santos, deputados e deputadas. Eu gostaria de 
pedir um minuto de silêncio para um colega de 
partido, vereador de Cachoeiro, Silvio Coelho 
Neto, do distrito de Conduru. Então, vim pedir 
para confortar a família e os amigos. 
 Obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Luciano Machado, 
último inscrito. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente Marcelo, deputados e deputadas, 
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todos que nos assistem, com pesar, também 
quero me juntar aos outros deputados que 
falaram da nossa grande perda na Região Sul do 
estado, vereador Silvinho Coelho, uma figura 
muito carismática, humilde. Vereador, se não 
me engano, pelo segundo mandato, mas de 
uma família tradicional e que muito 
extemporaneamente nos deixou. Ele foi 
acometido pelo vírus da Covid e não resistiu. 
Ficou internado vários dias. Realmente, foi um 
sentimento de muita perda para a população de 
Cachoeiro de Itapemirim, para o Distrito de 
Conduru, não só pelo político, mas pelo ser 
humano que é acima de tudo. 
 Também quero pedir um minuto de 
silêncio pelo falecimento de Aldair Ricardo 
Barbosa. Aldair Ricardo é um homem simples, 
competente, querido, líder na sua família, uma 
pessoa que sempre procurou buscar a união de 
todos. Ele tem, nos últimos tempos, passado por 
uma fragilidade e acabou não suportando. Foi 
acometido por um AVC e faleceu ontem. Foi 
sepultado hoje no município de Guaçuí.  

Aldair Ricardo Barbosa, uma 
homenagem da Assembleia Legislativa do 
Espírito Santo, com pesar, deixando este gesto 
de solidariedade a toda família. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. Finalizando, então, a fase em 
que os parlamentares solicitam um minuto de 
silêncio, atendendo às solicitações dos 
deputados Danilo Bahiense, Hércules Silveira, 
Capitão Assumção, Dary Pagung, Madureira, 
Ferraço, Marcos Garcia, Rafael Favatto, Hudson 
Leal e Luciano Machado.  
 Neste momento, todos em posição de 
respeito para que façamos um minuto de 
silêncio. (Pausa) 
 
  (A Casa presta a homenagem) 
 
 Obrigado. 
 Passamos, então, neste momento, para a 
primeira parte do Expediente, sujeita a simples 
despacho. 
 Passo, então, a palavra ao deputado 
Dary Pagung para que possa nos auxiliar. 
 Deputado Dary Pagung. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DARY PAGUNG 
– PSB) – Senhor presidente, antes de passar 
para a primeira fase, eu gostaria de pedir a V. 
Ex.ª a suspensão da segunda parte do 
Expediente e da fase das Comunicações. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Defiro. 
 Passamos, então, à primeira parte, 
sujeita a simples despacho. 

Item 1. 
 Quer que eu faça de forma mais veloz? 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (DARY PAGUNG 
– PSB) – Pode. Pode. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) –  
 

1. Projeto de Lei n.º 232/2021, da 
deputada Raquel Lessa, que estabelece 
vedação às instituições financeiras de ofertar e 
celebrar contrato de empréstimo de qualquer 
natureza, com aposentados e pensionistas, por 
ligação telefônica, no âmbito do 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=108670&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108670-
202106011727552570-assinado.pdf#P108670 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 228/2021. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, desculpa. Pela ordem! Eu não 
entendi o pedido do deputado Dary. O que ele 
pediu? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Supressão da 2ª parte do 
Expediente. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Mas 
não tem que ter a aprovação do Plenário? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Os deputados que aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. 
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu sou 
contra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Aprovado contra um voto. 
 

2. Projeto de Lei n.º 233/2021, da 
deputada Janete de Sá, que veda a utilização 
de animais para desenvolvimento, 
experimentos e testes de produtos cosméticos, 
higiene pessoal, perfumes, limpeza e seus 
componentes, no âmbito do estado do Espírito 
Santo, e da outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108683&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108683-
202106020137090415-assinado.pdf#P108683 
 

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

3. Projeto de Lei n.º 234/2021, do 
Deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
oferta de disciplinas eletivas sobre o setor de 
Viagens e Turismo aos alunos do ensino médio 
da rede pública estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108781&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108781-
202106021218324988-assinado.pdf#P108781 
 

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

4. Projeto de Lei n.º 235/2021, do 
deputado Doutor Hércules, que altera a 
redação do art. 1.º e acrescenta o art. 1.ºA, a 
Lei n.º 8.875, de 27 de maio de 2008, que 
dispõe sobre pagamento de emolumentos por 
entidades que prestam assistência social e que 
atuam na área ambiental, e dá outras 
providências.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108778&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/108778-
202106021217209830-assinado.pdf#P108778 
 

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

5. Projeto de Decreto Legislativo nº 
021/2021, da Mesa Diretora, que reconhece, 
para os fins do disposto no art. 65 da Lei 
Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 
2000, a ocorrência do estado de calamidade 
pública no Município de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108862&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/108862-
202106021738206355-
assinado(17031).pdf#P108862 
 

Ciente. À Comissão de Justiça e de 
Finanças, na forma do art. 65, da Lei 
Complementar Federal n.º 101/2000. 
 

6. Parecer n.º 01/2020, da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, pela 
aprovação, publicado no DPL em 19/11/2020; e 
24/2021, da Comissão de Finanças, pela 
rejeição, publicado no DPL em 19/05/2021, do 
Projeto de Lei n.º 71/2019, do ex-deputado 
Delegado Lorenzo Pazolini, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade de as prestadoras de serviços 
públicos inserirem, nas faturas e 
correspondências, mensagem contra violência 
infantil. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL712019/825448-202105241333372445.pdf 
 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107781&arquivo=Arqui
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vo/Documents/PC/107781-
202105191323078768(16679)(16675)(16676)(1
6678)-
assinado(16673)(16677)(16674).pdf#P107781 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

7. Parecer n.o 177/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 12.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 18/05/2021, que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, (votação 
unanime dos membros da Comissão de Justiça) 
do Projeto de Lei n.º 75/2020, do deputado 
Doutor Hércules, que dispõe sobre a ajuda aos 
municípios que sofreram tragédias e/ou que 
estiverem em estado de calamidade pública. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107903&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107903-
202105211751557611(16787)(16785)(16786)-
assinado(16788)(16784).pdf#P107903 

 
Conforme decisão aprovada em plenário, 

na sessão do dia 26/08/2019, o autor terá três 
sessões para apresentar recurso.   
 
 

8. Parecer n.o 180/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 12.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 18/05/2021, que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, (votação 
unanime dos membros da Comissão de Justiça) 
do Projeto de Lei n.º 314/2020, do deputado 
Capitão Assumção, que obriga o Poder 
Executivo Estadual a adotar os mesmos 
protocolos formulados e aplicados pelo 
Ministério da Saúde do Brasil no combate ao 
Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107906&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107906-

202105211801163249(16803)(16799)(16801)-
assinado(16802)(16800).pdf#P107906 

 
O autor também terá três sessões para 

apresentar recurso. 
 
9. Parecer n.º 183/2021 da Comissão de 

Justiça, em votação realizada na 12.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 18/05/2021, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
77/2020, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que, dispõe sobre a instalação de placas de 
advertência, nas rodovias estaduais, 
orientando quanto à atenção com os ciclistas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107910&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107910-
202105211809084197(16818)(16814)(16816)-
assinado(16817)(16815).pdf#P107910 
 
 Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

10. Parecer n.º 185/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
130/2020, do deputado Capitão Assumção, que 
ficam as empresas organizadoras de concurso 
público e vestibulares, obrigadas a dispor de 
serviço de atendimento médico de emergência 
aos candidatos, no âmbito do 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=107912&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107912-
202105211816441707(16828)(16824)(16827)-
assinado(16826)(16825).pdf#P107912 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

11. Parecer n.º 186/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
166/2020, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que institui a Política Estadual de Prevenção e 
combate ao roubo, furto e receptação de 
cabos, fios metálicos, geradores, baterias, 
transformadores e placas metálicas no Estado e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107913&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107913-
202105211819283117(16833)(16829)(16832)-
assinado(16831)(16830).pdf#P107913 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 

12. Parecer n.º 188/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei nº 
173/2020, do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade da 
apresentação de exame toxicológico por 
candidatos ao ingresso nas universidades 
públicas situadas 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=107915&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107915-
202105211827141253(16841)(16839)(16843)-
assinado(16842)(16840).pdf#P107915 
 

Inclua-se na Ordem do Dia. 
 
13.º, 14.º, 15º, 16.º e 17.º, todos os 

pareceres: n.º 189/2021, n.º 190/2021, n.º 
192/2021, n.º 193/2021, 194/2021, todos com o 
mesmo despacho. Incluam-se na Ordem do Dia. 
 

13. Parecer n.º 189/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
262/2020, do deputado Alexandre Xambinho, 
que isenta de recolhimento do ICMS, inclusive 

sobre importação, os medicamentos, produtos 
e equipamentos médicos e hospitalares que 
estejam relacionados à pandemia do 
coronavírus, até o mês de setembro de 2020, e 
adota outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107916&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107916-
202105211829519069(16847)(16844)(16846)-
assinado(16848)(16845).pdf#P107916 
 

14. Parecer n.º 190/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
341/2020, do deputado Capitão Assumção, que 
dispões sobre as empresas concessionárias e 
permissionárias prestadoras de transporte 
público intermunicipais obrigadas a trafegar 
somente com passageiros sentados, no âmbito 
do 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=107917&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107917-
202105211832169072(16853)(16849)(16852)-
assinado(16851)(16850).pdf#P107917 
  

15. Parecer n.º 192/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
Reunião Ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
413/2020, da deputada Janete de Sá, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de constar na 
coleta de dados extraídos dos boletins de 
ocorrências registrados na Base de dados da 
DEON, com os incidentes relativos a Lei Maria 
da Penha, a descrição do tipo de violência 
doméstica e familiar registrada. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107919&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107919-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, 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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202105211838270955(16859)(16861)-
assinado(16862)(16860).pdf#P107919 
  

16. Parecer n.º 193/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade, Projeto de Lei n.º 
380/2020, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que estabelece que as empresas que prestam 
serviços funerários ou o Poder Público ficam 
obrigados a disponibilizar urna funerária com 
visor durante a vigência do Decreto Legislativo 
n.º 4593-R, de 13 de março de 2020 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=107920&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107920-
202105211840369708(16867)(16863)(16866)-
assinado(16865)(16864).pdf#P107920 
  

17. Parecer n.º 194/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 12.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 18/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
201/2020, da deputada Raquel Lessa, que 
dispõe sobre a autorização dos 
estabelecimentos de ensino de nível superior 
privados a substituir as aulas presenciais por 
ensino a distância (EaD) pelo período que 
perdurar o estado de calamidade decorrente 
do novo coronavirus (Covid-19) e dá outras 
providencias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=107921&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/107921-
202105211843444250(16872)(16868)(16870)-
assinado(16871)(16869).pdf#P107921 
 

18. Requerimento de Informação n.º 
087/2021, do deputado Sergio Majeski ao 
secretário de Estado da Educação, solicitando 
esclarecimentos sobre o processo de 
habilitação e posterior eleição de membros do 
CACS-FUNDEB do estado do Espírito Santo, que 

embasaram as decisões tomadas sobre essa 
questão no Edital de Convocação de n° 0001, 
de 05 de maio de 2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=108734&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/108734-
202106020959506676-assinado.pdf#P108734 
 

Oficie-se. 
Como foi suprimida a 2ª parte do 

Expediente, para deliberação, aprovada em 
plenário, passaremos para a Ordem do Dia. 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Questão 

de ordem! 
  
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Antes, porém, ouço, pela ordem, 
o deputado do município de Serra, Bruno 
Lamas. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Obrigado. É uma alegria te ver com tanta 
energia, deputado Marcelo Santos. (Pausa)  

Ouviu? (Pausa)  
Deputado Marcelo, estou dizendo que é 

uma alegria te ver com energia, com disposição, 
com essa garra de sempre! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, querido. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, eu gostaria de fazer uma solicitação, 
como autor da matéria. O item 9, que está na 
Ordem do Dia, que está em regime de urgência, 
tramitando na Casa, com pedido de vista, 
gostaria, como autor, de solicitar que o mesmo 
seja baixado, que ele continue a tramitação do 
regime de urgência, mas que seja prorrogado 
por três sessões, para que eu possa fazer carga 
do mesmo, para fazer um estudo com a 
Procuradoria da Assembleia Legislativa.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Qual item? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – É o item 
9 da Ordem do Dia. Manter o regime de 
urgência. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O item 9 da Ordem do Dia. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Manter o 
regime de urgência e solicitar que ele seja 
prorrogado por até três sessões. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É de autoria do Capitão 
Assumção? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Não. De 
autoria do deputado Bruno Lamas, que trata de 
radares ocultos, fábrica de multas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Aí a 

Mesa, dentro da legalidade, avalia a minha 
solicitação e, depois, me dá uma posição, por 
favor. 

  
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu vou só abrir, vou submeter ao 
Plenário, vou só meramente já passar para a 
fase da Ordem do Dia, uma vez suprimida a 2.ª 
parte do Expediente, bem como as 
Comunicações, aprovado em plenário, para que 
eu possa já dar o despacho da solicitação de V. 
Ex.ª. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Fica para 

a Mesa. Pode ser para amanhã.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu queria ter a honra de 
despachar o pedido de V. Ex.ª. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Ah, então 

está bom.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Marcelo, pela ordem! 

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

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Desculpa. O deputado Dary pediu para suprimir 
a 2.ª parte do Expediente?  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pediu. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Olha, 

essa é novidade. Em seis anos aqui é a primeira 
vez que eu vejo isso, pedir supressão da 2.ª... 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É. A primeira vez sempre 
acontece.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Sempre 

acontece, não, deputado Marcelo. Desculpa...  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Como uma primeira vez, sempre 
acontece. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Mas 
isso é uma anomalia, para mim.  

Obrigado. 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– De nada.  

Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia.  

Primeiro item. Discussão, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 98/2021, do 
deputado Rafael Favatto. 
                 Eu tenho que fazer uma correção aqui 
agora. Anunciar um ato que é preparado pela 
nossa Direção-Geral da Casa. Desculpa, pela 
Coordenação da Mesa Diretora. 

Senhoras e senhores deputados, até que 
seja avaliada e definida a possível perda de 
prazo constitucional por parte do Governo do 
Estado em vetos constantes da pauta de hoje, 
solicito que sejam consideradas da pauta da 
Sessão Ordinária, quadragésima oitava sessão, 
os quatro primeiros itens que se referem a vetos 
apostos a projetos de autoria dos deputados.  

E, complementando o comunicado 
acima, para não incorrer em possíveis 
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desrespeitos à Constituição Estadual, as demais 
proposições constantes na pauta ficarão 
sobrestadas até que seja definida a situação dos 
vetos em questão. É um agradecimento que a 
gente faz nesta manifestação, que foi redigida 
pela Secretaria-Geral da Mesa. E o nosso 
presidente, Erick Musso, não está na Casa, por 
estar fazendo um atendimento institucional e 
pediu que fizesse a leitura. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Desculpa. Pelo que entendi do seu comunicado, 
a pauta vai trancar? 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Trancar. Ficar sobrestada. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Mas 

qual é o problema mesmo? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Há uma avaliação para saber se 
teve prejuízo nos prazos dos vetos.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Olha, 

deputado Marcelo, hoje eu estou assim, 
abismado, com tanto preciosismo desta Casa! 
Olha, pra mim isso é muita novidade! E, assim, 
olha, parabéns por tanto preciosismo porque eu 
nunca vi um negócio desses! E na maior parte 
desses vetos não tem problema nenhum de 
prazo. Tem um que tem problema de prazo. O 
resto não tem não.  

Não, não tem não, deputado Dary, e 
nunca isso aqui aconteceu, nunca ninguém deu 
a menor bola pra isso.  

Então, assim, hoje, as coisas estão 
estranhas aqui.  

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É verdade!  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

estranhas. 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Nós acabamos de fazer a leitura. 
Então, neste momento, estando 

sobrestadas todas as matérias, e tendo 

solicitado que não haveria a fase das 
Comunicações, está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que a 
próxima sessão será 
ordinária, à hora 
regimental, dia 
08/06/2021, para a qual 
designo Expediente, o 
que ocorrer, Ordem do 
Dia: Discussão única, em 
regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 
98/2021,  204/2021, 
147/2021, 217/2021; 
Discussão especial em 1.ª 
sessão, dos Projetos de 
Lei n.os 60/2019, 72/2019, 
95/2019, 128/2019, 
154/2019, 238/2019, 
252/2019, 305/2019, 
417/2019, 469/2019, 
478/2019, 517/2019, 
536/2019, 537/2019, 
595/2019, 609/2019, 
764/2019, 812/2019, 
904/2019,  971/2019, 
1033/2019, 40/2020, 
207/2020, 319/2020, 
418/2020, 461/2020, 
481/2020, 495/2020, 
508/2020, 518/2020, 
520/2020, 530/2020, 
539/2020, 542/2020, 
549/2020, 552/2020, 
556/2020, 557/2020, 
558/2020, 559/2020, 
560/2020, 563/2020, 
564/2020, 567/2020, 
568/2020, 572/2020, 
573/2020, 575/2020, 
576/2020, 577/2020 e 
581/2020)      

 
   Encerra-se a sessão às 
quinze horas e vinte e dois minutos. 
 

*De acordo com o 
registrado no painel 
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eletrônico, não 
registraram presença os 
senhores deputados 
Carlos Von, Engenheiro 
José Esmeraldo e Gandini. 

 

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

 
_______________________________________ 

 
QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 
DO CONTRIBUINTE, REALIZADA EM 17 DE 
MAIO DE 2021. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia a todos! Bom dia ao público 
que nos assiste pela TV Assembleia e pelas 
redes sociais. Bom dia, deputado Danilo 
Bahiense, grande amigo que participa 
ativamente desta comissão. Bom dia a todos os 
servidores da Casa.  
 Conforme art. 75, do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa, os trabalhos das 
comissões serão iniciados com a presença de 
pelo menos um terço de seus membros, o que 
ocorre no momento, e as deliberações serão 
tomadas desde que presente a maioria dos 
deputados. Então, neste momento, havendo 
quorum, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte. 

Conforme art. 35, do Regimento, fica 
dispensada a leitura da ata da última reunião, 
considerando que já está disponível no site para 
leitura. 
 Em discussão a ata, conforme publicada 
no site. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
  

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pela aprovação, presidente.  

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, doutor Danilo. 

Solicito ao secretário da comissão que 
proceda à leitura do Expediente.  

 
EXPEDIENTE: 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Requerimento de Reclamação do Senhor 

Franz Rupet Viana, do Movimento Comunitário 
Praia da Baleia, Serra, que a região tem tido 
problemas com sinal de telefonia móvel. 

Requerimento de Reclamação do senhor 
Paulo Brito Machado, da Associação de 
Moradores Portal de Jacaraípe, que tem faltado 
água constantemente na comunidade. 

Requerimento de Reclamação do senhor 
Geraldo Cordeiro de Souza, que não consegue 
construir uma casa porque os fios da EDP 
passam pela sua propriedade. 

Requerimento de Reclamação da 
senhora Yasmim Costa de Almeida, que não tem 
iluminação pública nas ruas Alagoas e São Paulo, 
em Solar de Anchieta, Serra. Solicita 
providências da EDP. 

Requerimento de Reclamação da 
Associação de Moradores e Desenvolvimento 
Comunitário de Feu Rosa, requerendo da Cesan 
instalação de tubulação de fornecimento de 
água na Rua Irema. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Eu gostaria de pedir à assessoria 
da comissão para fazer os encaminhamentos 
junto à empresa de telefonia citada e também à 
Cesan e à EDP. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
Requerimento de Reclamação do senhor 

Luiz Antônio Lopes, da Associação de Moradores 
Novo Porto Canoa, Serra. Reclama que a 
comunidade tem convivido com diversos 
vazamentos de esgoto nas ruas do bairro. 

Requerimento de Reclamação do senhor 
Marcos Paulo dos Santos e outros, da 
Associação de Moradores Loteamento do 
Alemão, Jacaraípe, Serra, que falta energia e 
extensão de rede água e esgoto. 
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O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Vamos tratar sobre esses dois 
pontos de pauta na Ordem do Dia. 

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

  
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
  O deputado Delegado Danilo Baiense 
relatará os PLs 667, 276, 687, 583, 679, de 
autoria do deputado Carlos Von; PLs 921, 694, 
909, 841, 241, de autoria do deputado Marcos 
Garcia; PL n.º 219, de autoria do deputado 
Euclério Sampaio; PL 326/2019, de autoria da 
deputada Iriny Lopes; 618/2019, de autoria do 
deputado Vandinho Leite; PL 204/2019, de 
autoria do deputado Hércules Silveira; PL 
832/2019, de autoria da deputada Janete de Sá; 
PL 673/2019, de autoria do deputado Emílio 
Mameri. O deputado Carlos Von relatará PLs 
586, 473, 211, 437, 295, 176, 181, 285/2019, de 
autoria de deputado Fabrício Gandini. PL n.º 
451, 359, 611, 867, 525/2019, de autoria do 
deputado Delegado Lorenzo Pazolini; PL 
795/2019, de autoria do deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini, apensado com o 544, de 
autoria do deputado Dary Pagung; 158, de 
autoria do deputado Capitão Assumção. O 
deputado Vandinho relatará os PLs 514, 694, 
659, 372, 445, 731, 401, 989, 610, 435, 385, 223, 
308 e 450/2019, de autoria do deputado 
Capitão Assumção; PLs 785 e 638/2019, de 
autoria do deputado Torino Marques; 828/2019, 
de autoria do deputado Hudson Leal; e 869, de 
autoria do deputado Enivaldo dos Anjos.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Entrando na fase da Ordem do Dia, 
antes de ouvir os convidados de hoje, gostaria 
de fazer algumas deliberações. A primeira, nós 
temos um grande quantitativo, deputado Danilo 
Bahiense, de projetos de lei que eu gostaria, 

neste momento, de deliberar com V. Ex.ª para 
que a gente possa fazer uma reunião 
extraordinária, em datas a serem organizadas 
pelas assessorias, para que a gente tenha 
condição de fazer uma reunião maior. Vai ter 
que ser uma reunião de pelo menos umas duas 
horas, claro, numa data não tão distante, para 
que a gente possa deliberar sobre todos os 
projetos que ficaram agarrados na pauta, até 
porque não tinha uma frequência muito grande 
de reuniões, infelizmente, na comissão. Agora 
nós estamos com duas reuniões acontecendo 
frequentemente, nas datas das reuniões 
ordinárias. E, acredito eu, ser necessário uma 
reunião extraordinária para que a gente possa 
liberar toda a pauta. E gostaria de ouvir V. Ex.ª 
sobre, deputado Danilo.   

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Vandinho, na semana passada 
foram distribuídos para mim dezesseis PLs, que 
ficaram ainda da pauta anterior da outra 
presidência da comissão. Eu acredito que, no 
máximo, em dez dias, nós teremos condições de 
relatar todos os dezesseis. Estão todos na mão 
de nossa assessoria jurídica e, também, na 
Procuradoria da Casa. Está ok, presidente?  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Eu agradeço. Então vou pedir à 
secretaria da comissão para organizar uma data 
de reunião posterior a esse prazo, para que a 
gente tenha condição de, praticamente, limpar 
a pauta e todos os projetos que estavam 
tramitando, muitos deles parados na comissão 
há algum tempo.  

Em discussão essa reunião 
extraordinária. (Pausa) 

 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Delegado Danilo 
Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Senhor presidente, pela 
aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Carlos Von?  
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Estou vendo Carlos Von, neste momento, 
na estrada.  

Deputado Carlos Von, V. Ex.ª ouviu a 
proposta que eu fiz, ou quer que eu repita 
agora, neste momento.  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Não. 

Deu para ouvir bem. Eu voto pela aprovação 
também, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Von, pela 
participação assídua na Comissão de Defesa do 
Consumidor.  

Neste momento, eu gostaria de deliberar 
a participação de dois convidados nesta reunião: 
um é o Douglas, mais uma vez, gerente da PPP 
da Cesan. Na verdade, são três: Luiz Antônio, 
que é líder comunitário do bairro Porto Canoa. 
Ele justificou, mas eu estive na comunidade, e 
tenho informações para a hora em que a gente 
for debater sobre as reclamações que chegaram 
à comissão. E o Saulo Dias, que é morador e 
comerciante de Eldorado.  

Então, essas são as participações no dia 
de hoje. Eu gostaria de deliberar a participação 
dos mesmos, pedindo, claro, a aprovação dos 
deputados que fazem parte da comissão.  

Como vota o deputado Delegado Danilo 
Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Aprovadíssima, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Danilo.  
Como vota o deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Pela 

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

PSDB) – Obrigado, deputado Carlos Von.   
Nós temos, também, um requerimento 

de reclamação dos moradores do Loteamento 
do Alemão, que fica na Grande Jacaraípe. 
Deputado Danilo, você que conhece bem a 
região também, essa região tem problemas 
porque foi constituída, é um loteamento foi 

constituído ali, e tem algumas irregularidades na 
questão do loteamento em si, de regularização. 
E, por conta disso, os moradores não têm nem 
agua e nem energia.  

Estivemos dialogando sobre, com o 
presidente da Cesan, e acredito eu que uma 
reunião entre Cesan,  Ministério Público e, claro, 
neste caso, teria que incluir a EDP por causa da 
questão da energia, e o Ministério Público da 
Serra, da parte do Meio Ambiente. Acredito eu 
que seja muito possível viabilizar esta rede de 
esgoto, principalmente a rede de água e de 
esgoto. Claro, acredito eu que a EDP também 
siga o mesmo entendimento devido a soluções 
que foram encontradas em outros municípios. 
 Eu gostaria de deliberar, neste 
momento, com os deputados Carlos Von e 
Danilo Bahiense uma reunião em conjunto com 
Ministério Público e as empresas Cesan e EDP, a 
fim de que a gente possa resolver este problema 
nesta comunidade, deputado Danilo e deputado 
Von, e que este modelo vai poder ser estendido 
por comunidades e por ocupações em todo o 
território capixaba. 
 Este, na verdade, é um ponto de uma 
comunidade importante no Loteamento do 
Alemão, mas a solução desse problema, com 
certeza, vai nos dar um caminho para resolver 
problemas de áreas ainda não regularizadas 
pelas prefeituras em todo o estado do Espírito 
Santo. 
 Então, em discussão esta reunião. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
 Como vota o deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, parabéns pela iniciativa. Voto pela 
aprovação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Danilo 
Bahiense? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Pela aprovação também, 
parabenizando V. Ex.ª. Certamente, ajudaremos 
muitas pessoas do estado do Espírito Santo. 
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 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Danilo e deputado 
Carlos Von. 
 Também, deputado Danilo, que 
acompanha ainda mais de perto até por ser 
delegado da Polícia Civil, nós temos hoje, 
deputado Danilo e deputado Von, uma falta de 
efetivo muito grande na Delegacia do 
Consumidor. A Polícia Civil tem apenas três 
policiais para atender a toda a demanda da 
Grande Vitória, o que, com certeza, deixa a 
delegacia muito prejudicada com relação às 
investigações. 
 Então, eu gostaria, neste momento, que 
a gente pudesse deliberar nesta comissão, para 
que a gente pudesse fazer um ofício com as 
assinaturas em conjunto dos três deputados da 
comissão, para que a gente possa requisitar o 
delegado-geral de Polícia Civil, para que as 
escalas especiais do delegado e dos três policiais 
da Decon sejam realizadas exclusivamente na 
própria comunidade, sem que sejam escalados 
em outras atividades externas para 
atendimento. Inclusive, isso é importante 
porque tem atendimento da própria Comissão 
de Defesa do Consumidor. O delegado Eduardo 
Passamani e todo o efetivo sempre atuam de 
forma colaborativa e prestativa, trabalhando 
assiduamente ao lado da comissão, mas, 
humanamente, não está fácil pela quantidade 
de efetivo que se tem. 
 Então, a ideia é enviar este ofício, que 
seja assinado por nós três, ou seja, os três 
parlamentares da Comissão de Defesa do 
Consumidor, e enviado ao chefe de Polícia. 
 Em discussão.   
 Já vou passar a palavra para o deputado 
Danilo Bahiense, que conhece muito do assunto. 
Com certeza, pode falar com muito mais 
propriedade sobre o tema. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 
(Sem partido) – Pois não, presidente. 
Realmente, a situação da Polícia Civil do Estado 
do Espírito Santo é caótica. Em 1990, nós 
tínhamos três mil oitocentos e trinta homens. 
Hoje nós temos apenas dois mil e trinta, com 
aproximadamente trezentos com abono 
permanência, podendo ir embora a qualquer 

momento. Isso tem gerado dificuldade, 
deputado Vandinho, muito grande em 
praticamente todas as unidades.  

O senhor vê que, no seu município na 
Serra, o nosso município querido da Serra, 
foram fechadas delegacias de Serra-Sede, Novo 
Horizonte, André Carloni. Só tem a delegacia de 
Jacaraípe para atender mais de quinhentos mil 
habitantes e, obviamente, o plantão ali em 
Laranjeiras.  

Na própria capital do estado do Espírito 
Santo, Vitória, nós estamos com apenas algumas 
poucas delegacias. A da capital foi fechada. 
Vitória foi fechada, Jucutuquara foi fechada, 
Maruípe foi fechada, São Pedro também 
fechada. Então, a gente tem visto as 
dificuldades em todas as unidades. 
 Eu estava discutindo inclusive, na nossa 
comissão, na Comissão de Proteção à Criança, 
com relação à situação de Iúna. Iúna tinha 
apenas dois policiais, um lugar complicadíssimo, 
com muita ocorrência. Dois policiais. Um policial 
foi assassinado recentemente. Restou apenas 
um policial, uma escrivã e um delegado para 
atender a vários municípios. 
 Deputado Vandinho, graças ao trabalho 
desenvolvido pela Comissão de Segurança 
durante uns dois anos que estivemos à frente 
juntamente com os nossos pares, dos cento e 
setenta policiais que seriam aproveitados neste 
concurso, nós conseguimos elevar, policiais 
civis, elevar para quatrocentos e cinquenta. E, 
policiais militares, de duzentos e cinquenta para 
seiscentos e cinquenta. No ano passado, o 
concurso estava todo paralisado em virtude da 
pandemia. Nós apresentamos um projeto de lei 
que tornou este concurso na área da segurança 
pública, essencial, razão pela qual as polícias, 
civil e militar, puderam retomar os concursos a 
partir do dia 20 de setembro. Então, em breve, 
nós teremos outros policiais. 
 Eu sou favorável a esse requerimento, 
solicitação de presença do delegado-geral para 
que, pelo menos, ele se comprometa, assim que 
os novos policiais forem atuar, melhorar o 
efetivo dessa delegacia, como de outras 
delegacias, e reabrir as delegacias que foram 
fechadas. Ok, presidente? 
 Sou favorável. 
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 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É isso, deputado Danilo Bahiense.  Na 
verdade, claro que é necessário, sim, o aumento 
do efetivo, e que esse ofício que nós estamos 
mandando, com relação às escalas especiais, é 
porque eu sei que o Governo do Estado, o 
próprio Governador tem falado isso, aumentou 
o recurso que era de quatro milhões de reais, se 
não me engano, que era investido em escalas 
especiais, esse recurso aumentou, se eu não me 
engano, salvo engano, para dezesseis milhões 
de reais. Ou seja, em um número maior de 
escalas especiais que podem ser feitas. 
 Eu até sou a favor porque muitos 
policiais, tanto na Civil, como na Militar, acabam 
até fazendo bicos ou outras formas de 
complemento de renda, e essa questão da 
escala especial não resolve o problema. Resolve 
o problema é o aumento de efetivo, mas ela 
ajuda muito porque nós teremos aí mais 
policiais na rua, mais tempo na rua e, com 
certeza, aqueles que podem, obviamente, 
aqueles que querem, no meu entender, é 
importante na força de trabalho necessária para 
a gente atender a população e, mais 
especificamente, neste caso, atender ao 
consumidor nesse trabalho em conjunto, que é 
feito entre a comissão de Defesa do Consumidor 
e a Delegacia de Defesa do Consumidor. 

Ainda em discussão.   
   
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, pela ordem! As 
escalas especiais da Polícia Civil, praticamente 
todos os policiais, cumprem a escala especial. O 
valor, não adianta aumentar muito o número 
monetariamente, porque hoje os policiais só 
cumprem doze horas. Eram, no passado, vinte e 
quatro horas; doze horas através de 
reinvindicação de nossas categorias, doze horas 
já foram incluídas, ou seja, já foram jogadas 
para dentro do salário. Então, hoje, os policiais 
cumprem doze horas. 
 Mas é importante, realmente, que essas 
doze horas sejam cumpridas nessa unidade 
policial como fizemos, por exemplo, deputado 
Vandinho, quando éramos titulares da Divisão 
de Homicídios e Proteção à Pessoa, de 2001 até 
2007, onde as escalas, tendo em vista a falta de 

efetivo, todas as escalas especiais eram 
cumpridas naquela unidade e fracionadas. A lei 
permite que sejam fracionadas apenas seis e 
seis. Mas a gente fazia um fracionamento para 
três horas para que houvesse operações todos 
os dias. Então, a cada dois dias fazia-se uma 
escala especial de seis horas. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ótimo! Importante o esclarecimento, 
esse foco, com certeza, das horas das escalas 
especiais serem exclusivas para atendimento a 
Decon. 

Ainda em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
  Como vota o deputado Carlos Von? 
  

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

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Deputado Danilo Bahiense já havia 
mencionado ser favorável.   
 Então, aprovado por unanimidade. 
 Passando para o próximo item. Eu 
gostaria de informar a todos que nós 
recebemos, falamos na reunião passada, o 
requerimento de reclamação. Estive 
pessoalmente nos bairros Novo Porto Canoa e 
Eldorado, ambos na cidade da Serra. São bairros 
vizinhos em que nós temos ali vários problemas 
que precisam ser resolvidos nessa relação com a 
Cesan, principalmente a parte do esgotamento 
sanitário. 
 O presidente do bairro Novo Porto 
Canoa teve um imprevisto. Na verdade, ele 
trabalha com marmitex, e esse horário de onze 
horas da manhã para ele é dificílimo. Mas, ele 
esteve com a gente lá na comunidade, ele que 
fez as reclamações. Na verdade, a Cesan até já 
deu ali uma resposta que, em quinze dias, duas 
intervenções seriam feitas nos pontos mais 
críticos, em caixas de areia. Se não me engano, 
o nome técnico é esse. Depois eu vou ouvir, é 
claro, o Douglas, da Cesan. Mas ficou bem 
encaminhada essa questão do bairro Novo 
Porto Canoa.  
 Estão sendo colocadas algumas imagens. 
Quem está colocando esta imagem é o Tiago? 
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  (São exibidas as imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 

O SR. TIAGO PEIXOTO PONTES – Sim. 
Novo Porto de Canoas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, alguns problemas. Esta rua, 
inclusive, eu estive lá. Essa ideia de uma caixa de 
areia vai ser resolvida.  

Tiago, como é o nome desta rua mesmo? 
Então, esta é uma questão em que, com 
certeza... só pegando aqui os dados da rua. É 
Rua Agenor Pereira, Rua Felipe dos Santos e Rua 
Dom Marcos Teixeira, que estão com problemas 
de vazamentos permanentes. Inclusive, eu acho 
até bom a gente falar um por um.  

O Douglas está me ouvindo bem? 
 
 O SR. DOUGLAS COUZI – Sim, deputado. 
Bom dia. Estou sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia, Douglas. Gostaria, neste 
momento, que você falasse. É claro que no local 
a Cesan já deu as respostas com relação a essas 
ruas. Só tem outro problema lá que são algumas 
ruas, alguns pontos que não têm rede no bairro, 
de esgoto. Mas, claro, é uma parte pequena da 
comunidade, boa parte já tem rede. São esses 
dois pontos aí, resolução desse problema de 
esgoto nessas ruas, vazamentos, e 
principalmente, também, claro tem um 
problema ali de lançamento, inclusive, de 
esgoto na área verde. Mas, nesse caso, Douglas, 
eu percebi que o problema é porque ainda não 
tem rede de esgoto, então a população acaba 
interligando na rede pluvial e aí cai o esgoto na 
área verde lá da comunidade. Então, é 
importante, até porque a Serra Ambiental 
precisa até 2023 deixar as cidades com cem por 
cento de esgoto tratado, mas que ainda não 
tem esgoto. (Inaudível). Duas ruas. Falando de 
Novo Porto de Canoas, então...  

Eu gostaria de pedir quem está com o 
microfone ligado para desligar, porque está 
dando microfonia.  

Eu passo a palavra para o Douglas neste 
momento, para falar sobre Novo Porto Canoas. 

O SR. DOUGLAS COUZI – Isso. Bom dia a 
todos. Novamente agradeço a oportunidade de 
estar participando da reunião com esta 
Comissão de Defesa do Consumidor. Volto a 
firmar aqui o nosso compromisso e empenho 
em atender os nobres deputados aí nas suas 
solicitações, que representam muito bem a 
população que os procura.  

Então, atendendo a uma solicitação 
previamente, em 13/05, fizemos uma reunião lá 
na comunidade. O deputado Vandinho Leite 
esteve presente, junto com Luiz Antônio Lopes, 
que é representante da Associação de 
Moradores. Nós conseguimos lá identificar, 
juntamente com a Serra Ambiental, que é a 
concessionária prestadora de serviços da Cesan, 
que tinham duas elevatórias, de nome: Alfabeto 
e Dom Marcos. São duas estações que 
bombeiam o esgoto. Após ser captado na rua, o 
esgoto vai para estas estações de 
bombeamento e estas duas estavam sem um 
equipamento chamado caixa de areia, que é 
uma caixa desarenadora. Isso estava causando 
muito problema nas bombas, e as bombas 
estavam queimando de uma forma até muito 
precoce.  

A partir de hoje, ou no mais tardar a 
amanhã, a Serra Ambiental já vai estar no local 
executando essas duas caixas de areia, que vão 
estar prontas até a semana que vem. Então, 
esses dois problemas de desligamento dessas 
duas elevatórias, com a construção destas duas 
caixas de areia, uma em cada, a gente vai 
eliminar o problema de a elevatória desligar por 
conta de areia prejudicar o funcionamento do 
conjunto moto-bomba. Então, a gente espera 
estar solucionando este problema. 
 Com relação à outra questão que o 
deputado falou, que é na Rua Agenor Pereira 
dos Santos, existe rede em alguns pontos, mas 
ela não tem uma continuidade, porque o 
restante do bairro, uma pequena parte, ainda 
não tem rede executada. Nós ficamos de voltar 
ao local a partir desta semana até a semana que 
vem, para fazer um estudo pormenorizado de 
projeto. Vai uma equipe de projeto da Serra 
Ambiental, vai mapear toda a região, e assim 
que a gente estiver com esse estudo pronto, 
vamos passar à comissão um planejamento de 
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quando será possível a execução dessas redes 
nos locais em que ainda não existe rede. E aí, 
tentar tirar esse esgoto, que é o que o deputado 
bem falou. Como ainda não tem a rede de 
esgoto, pelo prazo que a gente tem até 2023, 
possivelmente os esgotos das residências estão 
ligados à rede de drenagem e indo para um local 
inadequado. 

Então, como é uma área de preservação, 
nós vamos fazer o máximo de esforço possível 
para agilizar esse projeto, em atendimento à 
solicitação da comissão, para tentar executar 
esse trecho o mais breve possível. 

Assim que a gente tiver o resultado 
desse estudo, estaremos entrando em contato 
com a assessoria da comissão e passando esses 
dados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Douglas, qual é o prazo desse projeto? 
 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Eles 

vão lá fazer um levantamento ainda este mês, 
fazer visita ao local. Assim que eles tiverem o 
resultado dessa visita, eu comunico aos 
senhores para dar um prazo, que aí fica uma 
coisa mais viável. Mas pode ter certeza de que, 
conforme a gente tem feito a nossa postura, 
estaremos, o quanto antes, tentando atender, o 
máximo possível, o pedido de vocês, tá bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Vou pedir ao Tiago Martins, 
assessor da comissão, para manter contato 
contigo. 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ficou de desfazer as duas caixas de 
areia no prazo de quinze dias. Não é isso? 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Isso. 

Até o final do mês está pronto. 
Aí também nós vamos fazer um relatório 

e mandar para a comissão, entendeu? Vamos 
fazer um relatório direitinho, botar foto, tudo 
certinho. Colocar o pedido, o requerimento e o 
atendimento na data x. E, da mesma forma, os 

estudos da engenharia. Vamos lá fazer o estudo 
da engenharia, o levantamento, vamos verificar 
a extensão de rede que precisa ser executada, 
quando é que eles conseguem mandar 
topografia, executar o projeto e o prazo para 
execução da obra. 

Aí a gente faz isso tudo, e esse relatório, 
eu não demoro para te entregar. Até o mês de 
junho agora eu consigo te entregar esse 
relatório. No relatório vai ter o cronograma de 
execução dessas redes. Ok? Vamos tentar, o 
máximo, priorizar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Já agradeço o empenho. É importante a 
gente dar o resultado, o quanto antes, dessa 
intervenção no bairro Novo Porto Canoa. 

Neste momento, Douglas, vou passar 
para o bairro Eldorado, um bairro que eu tenho 
um carinho enorme, fica ao lado do bairro em 
que moro, Porto Canoa. E lá o problema é muito 
antigo para a comunidade. Estivemos lá com 
vários moradores. Esse esgoto volta nas ruas de 
forma permanente. O interessante é que não é 
um bairro baixo, é um bairro alto, mas algumas 
unidades habitacionais, algumas casas foram 
construídas em cima de locais onde o esgoto era 
jogado; tem problemas de rede, parece que está 
chegando às elevatórias. Tecnicamente, é o que 
me foi explicado, mas é necessária uma 
discussão, um projeto, uma comunidade muito 
grande. 

Eu vou passar, neste momento, para um 
comerciante da região. Esteve com a gente lá, 
com vários outros moradores e comerciantes 
também, tratando sobre esses problemas, o 
Saulo. Está me ouvindo bem, Saulo? 

 

O SR. SAULO DIAS - Estou ouvindo sim, 
deputado. Está dando para me ouvir aí? 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Estou te ouvindo bem. 

Então, neste momento, passo a palavra 
para o Saulo, que é comerciante da região, 
conhece bem o problema ali. Ele trouxe essas 
reclamações em nome dos demais moradores. É 
verdade que as intervenções de desobstrução e 
alguns problemas a Cesan foi lá e fez o paliativo, 
mas o problema acaba sendo recorrente. 
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Então, pedir ao Saulo que possa falar 
sobre, inclusive, pedir à assessoria da comissão 
para que possa ir passando as imagens para que 
todos possam entender. 

 
(São exibidas as imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
O SR. SAULO DIAS - Bom dia a todos! 

Queria cumprimentar o deputado Vandinho 
Leite, o deputado Danilo Bahiense, o deputado 
Carlos Von. Agradecer a oportunidade, 
deputado. 

Realmente, Douglas, foi feita uma 
reunião aqui, se não me engano no último dia 
13, informando a situação do nosso esgoto. Foi 
falado muito que, quando chove, pelo volume 
da água, assoreação, areia que vai para dentro 
do cano, na época da chuva vem a vazar. Só que 
a gente não está com esse problema só na 
época de chuva, a gente está com esse 
problema praticamente todos os dias. Acontece 
às vezes de vir fazer um paliativo na parte da 
manhã e na parte da tarde já voltar a vazar de 
novo. Entendeu?  
 Eu tenho um pouco da ideia, que nem foi 
falado mesmo, que algumas construções foram 
feitas irregulares em cima das tubulações de 
esgoto, mas eu tenho para mim que Eldorado é 
um bairro antigo, essas instalações de esgoto 
foram feitas no começo do bairro, quando o 
bairro foi lançado. Antigamente a gente tinha 
uma quantidade de moradores bem menor. 
Hoje, para se ter uma ideia, a gente tem um 
condomínio dentro do nosso bairro em que são 
praticamente duzentas e trinta casas a mais. 
Contando por moradores você pode colocar na 
base de mais ou menos mil moradores a mais no 
nosso bairro usando esgoto. 
 Fora as outras obras, que foram feitas 
benfeitorias, terrenos que antigamente eram de 
uma moradia só e hoje tem três, quatro ou 
cinco moradias. Creio eu que nossa tubulação 
não esteja dando mais conta de tanta gente 
usando. Entendeu?  
 E não é só na Avenida Rio Marinho, não. 
Tem na Avenida Rio Marinho em frente ao 
condomínio, onde regularmente tem esse 
vazamento. Mais à frente, em frente à Rua Juruá 

também é outro ponto em que vaza muito. Mais 
à frente, no encontro entre a Avenida Martin 
Pescador e a Rio Marinho, em frente à Igreja 
Católica. Esse é ponto da avenida principal.   

Fora esses, a gente tem muitos 
problemas também nos finais das ruas. Teve até 
o caso da dona Nilza que me chamou lá, chamou 
a gente para poder dar uma olhada na Rua 
Itapemirim, e constantemente, desde setembro 
do ano passado, ela vem convivendo com 
vazamentos contínuos. Tem o pessoal do Beco 
18, que se localiza na Rua Marambaia: o esgoto 
entope na rua, desce para a área verde, invade 
as casas, invade os quintais. Os próprios 
moradores fizeram uma tubulação para poder 
livrar a casa deles desse esgoto que desce no 
beco e é jogado todo na área verde. A gente 
tem um córrego na área verde que hoje é 
totalmente poluído por esse esgoto que desce 
da avenida. Em frente ao condomínio mesmo, 
quando o esgoto vaza, ele vai para a rede fluvial 
e desce no campo onde tem crianças que ficam 
no seu horário de lazer brincando numa lama 
totalmente insalubre, uma lama de esgoto. E 
fora isso os outros moradores na área verde que 
também são prejudicados. 

Creio eu que esse paliativo que é feito 
tem que continuar sendo feito mesmo. É uma 
das saídas e das soluções que a gente tem. Só 
que já chega uma certa hora em que esse 
paliativo não resolve mais. Acho que ali teria 
que ser feito agora uma intervenção, uma obra, 
um aumento de tubulação. Eu acho que 
primeiramente fazer um estudo para saber onde 
é que estão os problemas, quais são os 
problemas e como é que a gente pode resolver 
esses problemas.  

Estou aqui falando em nome da 
comunidade e a comunidade está totalmente 
aberta para conversas, reuniões. O que vocês 
acharem melhor que deve ser feito, eu levo para 
a comunidade e a gente junta e a gente espera 
ter uma solução para esses problemas. 

Ok? Obrigado pela fala. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Douglas, esse é um ponto 
importantíssimo, uma comunidade gigantesca e 
eu gostaria muito de pedir o empenho de vocês. 
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São muitos anos. Como eu disse, eu moro em 
Porto Canoas e cheguei na região com três anos 
de idade, e é um problema muito antigo e que, 
no meu entender, tecnicamente é bom observar 
porque eu acho que tem a ver com a rede 
original, com o tamanho de tubulação, rede 
antiga.  

Eu acho que é isso. Acho que é 
importante ali não somente fazer esse trabalho, 
porque senão não resolve e o transtorno é 
muito grande você ficar convivendo com esgoto, 
numa comunidade toda pavimentada, 
organizada direitinho, ficar convivendo com o 
esgoto a céu aberto é muito ruim. Queria te 
ouvir sobre. 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – 

Vamos lá. O Eldorado é uma demanda que está 
chegando agora para a gente e nós vamos, 
através da assessoria do deputado, pegar o 
contato do Saulo para a gente fazer uma vistoria 
no local, pegar todos os pontos que ele nos 
indicou, porque isso é superimportante. Quem 
está lá vivendo o problema é que sabe 
exatamente onde é que está o problema. Oh, é 
aqui, nesse ponto, que vaza. Ele vaza aqui uma 
vez por mês, ou isso ou aquilo. 

Então, nós vamos lá com a nossa equipe. 
Eu até convidei Romerson, também, que é um 
engenheiro que trabalha lá conosco. Ele está na 
reunião aqui e está nos escutando. Ele está 
acompanhando. Nós designamos ele para 
acompanhar todas essas demandas da Serra, 
devido à importância que ela merece ser dado 
nesse assunto. Nós já vamos marcar, Saulo, 
dependendo da sua disponibilidade, essa 
semana ainda com você. O Romerson vai entrar 
em contato com você, junto com a Serra 
Ambiental. 

Nós vamos lá percorrer todos os locais. 
Vamos anotar tudo e vamos fazer todo um 
relatório para a gente entender o que está 
acontecendo, para verificar se tem rede 
subdimensionada, se é de repente num dado 
momento alguma questão que possa ser uma 
condição de mau uso da rede. A gente também 
não pode descartar essa possibilidade. 

Mas, como o deputado disse, como é um 
bairro mais alto, isso não faz muito sentido, né? 

Um bairro mais alto, o esgoto desce, ele flui de 
uma forma melhor. Então, é só indo lá, 
pesquisando, elaborando um relatório técnico, 
bem detalhado, que nós vamos identificar qual 
é o problema, para a gente fazer o devido 
tratamento dele. 

Independente disso, Saulo, nós vamos 
estar mantendo todos os atendimentos de 
desobstrução e a gente tem, no máximo, em 
vinte e quatro horas para fazer. Mas o nosso 
tempo médio fica em torno de doze a treze 
horas. Então, isso é importante, também. 
Enquanto a gente não faz esse estudo maior, 
nós vamos estar mantendo. É somente ligar lá 
para o 115. 

Qualquer dificuldade, entre em contato 
conosco, até através da assessoria da comissão, 
do deputado, que nós vamos estar fazendo esse 
atendimento. E, logicamente, é interesse para 
nós da Cesan e até para concessionária resolver 
o problema em definitivo, caso tenha algum 
problema estruturante na rede. É muito mais 
barato você ir lá e resolver o problema de vez 
do que ficar mandando um caminhão jato 
vácuo, que tem um custo altíssimo, toda vez 
que tem um entupimento. 

Então, nós vamos juntar as questões 
técnicas e de viabilidade econômica, inclusive, 
para resolver também essa questão, está bom 
deputado? Nós vamos mantendo a sua 
assessoria, a assessoria da comissão informada. 
Entendeu? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – A visita vai ser essa semana? Que dia 
dessa semana? 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – 

Então, deputado, deixa olhar isso direitinho com 
o pessoal, porque nós estamos com outras 
demandas aí, até de auditoria do próprio 
Estado, nos contratos. Eu vou agendar 
direitinho. Mas, até sexta-feira, a gente faz essa 
visita lá e aí a gente comunica direitinho, assim 
que a gente conseguir marcar com a Serra 
Ambiental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Vou pedir para você fazer com o Saulo e 
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avisar a comissão, então, para que algum 
membro da comissão acompanhe. E o Saulo que 
é o interlocutor, lá junto aos comerciantes e aos 
moradores, ok? 

 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – Está 
bom. Vamos pegar o telefone dele, com o Tiago, 
depois. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok, Saulo. Mais alguma coisa sobre esse 
assunto? 

 

O SR. SAULO DIAS – Não, deputado. Eu 
só quero agradecer ao Douglas. Douglas, eu vou 
estar à sua disposição. No dia que você achar 
melhor, o horário, você pode entrar em contato, 
que a gente vai, sim. Eu tenho alguns pontos, 
fora esses que eu te falei, que a comunidade 
vem me procurando, reclamando e pedindo 
atenção. Eu vou marcar todos os pontos. 

Agradeço pelo carinho dos deputados da 
Comissão. Agradeço, também, à Cesan. Vamos 
junto aí, nessa batalha, para a gente acabar com 
o problema. Como disse você mesmo, é muito 
mais barato solucionar esse problema de uma 
vez só do que ficar postergando, toda vez, um 
uma visita do carro, para poder desentupir. 

Fico agradecido e estou à sua disposição, 
deputado, e à disposição da Cesan, também, 
para a gente poder resolver esse problema, ok? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Os deputados Danilo Bahiense e Carlos 
Von, sobre esses problemas, questões em 
outras comunidades ou até mesmo dessas duas 
comunidades que foram citadas, gostariam de 
se manifestar sobre? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, acho que a iniciativa 
foi muito boa e a Cesan está sendo muito 
atenciosa com esta comissão. Eu gostaria de 
fazer somente um questionamento ao Douglas. 
Douglas, eu queria que você me informasse, por 
gentileza, se existe alguma previsão para a rede 
de esgoto, naquele loteamento Portal de 
Guarapari, em frente à Pedreira. 

A Cesan ficou, durante muitos anos, fora. 
Mas a Cesan já entrou alguns anos, está 

fornecendo água para o loteamento. No 
entanto, não existe rede de esgoto naquele 
loteamento. É um número muito grande de 
pessoas ali e não existe rede esgoto. Quer dizer, 
tudo funciona através de fossa ou esgoto 
lançado ao ar livre. Então, pergunto a você se 
tem alguma previsão para isso. 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – Para 

Portal de Guarapari, que é o nome, deputado? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Exatamente. Fica em Guarapari. 
Fica ali em Perocão, em frente à Pedreira. 
Aquela Pedreira Adventure Park. 
 
 O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI - Na 
verdade, deputado, eu hoje na Cesan estou 
gestor do esgoto somente nos municípios que 
têm PPP, que é Serra, Vila Velha e agora 
Cariacica. Mas eu vou encaminhar a sua 
solicitação para a Gerência Operacional Sul e 
verificar se eles têm alguma previsão. Lá, em 
Guarapari, realmente a Cesan já fez muita coisa. 
Inclusive, eu enquanto gerente de obras da 
Cesan até 2018, nós fizemos aquele sistema 
Olaria, que pega todo aquele esgoto do centro. 
É uma estação de tratamento ultramoderna que 
tem ali no bairro. Agora, algumas partes de 
Guarapari, essa que o senhor está falando e 
outras mais, a Cesan, logicamente, de acordo 
com o novo Marco Legal, tem uma previsão até 
2033. Só que de acordo com a diretoria da 
Cesan, de acordo com os nossos planejamentos 
internos, o objetivo da empresa é universalizar 
em todos os municípios que nós operamos 
esgotamento sanitário até 2030. Três anos antes 
do novo marco. Sendo que o município de Serra, 
a previsão de universalização é 2023, o 
município de Vila Velha é até 2028, que a PPP 
iniciou um pouco depois, e agora o município de 
Cariacica, que a PPP está começando agora, a 
previsão de universalização é até 2031.  
 Essa questão do Portal de Guarapari eu 
vou verificar para o senhor e mando para a sua 
assessoria. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. Deputado Danilo, eu acho que a 
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gente poderia fazer o seguinte nesse caso, eu 
gostaria de pedir ao Tiago Martins, que é 
assessor da comissão, para que possa pegar os 
detalhes da comunidade com V. Ex.ª e a gente 
fazer um ofício pedindo essa resposta por 
escrito, à Cesan, em nome da comissão, para 
que a gente tenha essa resposta oficialmente de 
prazos, em relação à comunidade na frente da 
Pedreira. 

Como é o nome mesmo da comunidade, 
deputado? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Portal de Guarapari. O 
deputado Carlos Von conhece muito bem ali, 
tem Portal de Guarapari, tem Jabaraí, é uma 
população muito grande. Nós conseguimos, 
durante os dois primeiros anos, colocar um 
semáforo em frente à Pedreira, que eram 
muitos acidentes. Eu tenho, inclusive, o filho de 
um funcionário em Guarapari que ficou 
paraplégico. Um jovem de vinte e um anos ficou 
paraplégico ali, num acidente em frente à 
Pedreira. Então, conseguimos colocar um 
semáforo ali. 

Mas o Carlos Von conhece muito bem, é 
Portal de Guarapari. Loteamento Portal de 
Guarapari, fica em Perocão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Então, Portal de Guarapari, vamos 
fazer um ofício pedindo essa resposta à Cesan e, 
posteriormente, se V. Ex.ª quiser trazer os 
responsáveis pelo Sul, da Cesan, pelo que eu 
entendi é isso, não é? 

 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – Isso. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como é o nome do responsável, 
Douglas? 

 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – É 
Valdik. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Valdik. Depois a assessoria do deputado 
Danilo também, se quiser pautar em algumas 
das nossas reuniões, a gente pode mandar o 
ofício, esperar a resposta.   

Então, gostaria de colocar em discussão 
a proposta de pedirmos à Cesan, via ofício, 
prazo com relação ao esgotamento sanitário 
dessa comunidade. 

Em votação. 
Como vota o deputado Carlos Von? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – O deputado Danilo Bahiense é o autor, 
então aprovado por unanimidade. 

Deputado Carlos Von, gostaria de falar 
um pouco sobre os temas mencionados nessa 
questão, principalmente do esgotamento 
sanitário e extensão de água que nós estamos 
debatendo aqui na comissão?  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, eu quero primeiramente 
parabenizar o Saulo Dias, liderança comunitária 
do bairro Eldorado, por estar aqui reivindicando. 
Eu já fui líder comunitário, sei que muitas 
pessoas cobrando, mas pouquíssimas pessoas 
ajudando. É um trabalho voluntário que ele faz, 
então a gente precisa realmente reconhecer isso 
e parabenizar por todo o esforço dele. 
Parabenizar também o Douglas, representando 
a Cesan e trazendo todos os esclarecimentos.  
 E, reforçando realmente o pedido do 
nosso colega, deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que é muito querido ali no Bairro 
Portal Clube de Guarapari, porque logicamente 
que esgoto sanitário, fazer a questão do esgoto 
sanitário é importante em todos os bairros, mas 
ali, especificamente, é mais importante ainda, 
porque toda aquela população acaba jogando o 
esgoto numa vala, e essa vala vai para o Rio 
Perocão, que acaba indo para a Praia de Santa 
Mônica. Então, hoje, o grande poluidor da Praia 
de Santa Mônica é realmente a falta de 
esgotamento sanitário ali no Bairro Portal. 
Então, parabenizar o deputado Delegado Danilo 
Bahiense por esse requerimento. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, nós temos o nosso teto de 
reunião de uma hora de reunião, eu gostaria de 
agradecer ao Douglas. Obrigado, Douglas. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390033003500320032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 11 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 365 

Obrigado à Cesan, a gente sabe que os desafios 
são muitos, os problemas são muitos, mas 
quando a gente percebe o esforço em 
solucionar os problemas, com certeza os 
deputados sabem das dificuldades, o que a 
gente precisa é, realmente, um esforço da 
empresa para resolver a demanda dos 
consumidores, que é esse o nosso papel aqui na 
comissão. 
 Então, muito obrigado a você pela 
atenção, pela disponibilidade e, com certeza, a 
Cesan sempre vai estar junto conosco aqui, são 
muitos os desafios. Mas, é isso. Esse esforço da 
Cesan, com certeza, nos deixa num movimento 
em prol da sociedade, que isso que nós 
queremos aqui na comissão, tá?  

Obrigado. Bom dia para você e para 
Saulo, nosso amigo. Deus te abençoe e obrigado 
pela participação. 
 

 O SR. DOUGLAS OLIVEIRA COUZI – 
Obrigado! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Neste momento, até gostaria de pedir 
também a participação ainda mais intensa do 
deputado Danilo Bahiense, que é delegado de 
Polícia, na vida é importante o contraditório, é 
importante a ampla defesa, e isso que é 
importante a gente respeitar as leis e respeitar a 
Constituição, que é o que nós fazemos sempre 
como democratas, como (Inaudível) 
 Neste momento, nós gostaríamos 
(Inaudível) recebemos aqui na comissão 
diversas denúncias, ou seja, várias pessoas, 
sobre possíveis serviços não prestados por uma 
fotógrafa de nome Patrícia Vaccari. Nós estamos 
aqui também com o delegado Eduardo 
Passamani, que é delegado da Delegacia de 
Defesa do Consumidor, que está cuidando do 
caso. Nós encaminhamos também essa questão 
para a delegacia, mas mesmo assim, claro, 
fizemos o contato, como dissemos na última 
reunião, com a Patrícia, para que ela pudesse 
ter ampla defesa – a gente gostaria de 
agradecer a presença – sobre as reclamações ou 
as denúncias que chegaram na comissão e 
também na Delegacia de Defesa do Consumidor.  
 A Patrícia se encontra na reunião? Está 
nos ouvindo bem? 

 
 A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Sim. Bom 
dia, deputado. Bom dia, delegado! Estou 
ouvindo certinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, está bom. 
 Patrícia, agradecer pela presença nesta 
comissão Você já, claro, deve ter tido as 
informações sobre essas reclamações, sobre 
essas denúncias e sabe o teor das denúncias que 
chegaram nesta comissão e também na 
delegacia. V. Ex.ª já tem ciência, não é isso? 
 
 A SR.ª PATRICIA VACCARI – Sim. Tenho 
sim. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Há quanto tempo você presta esse tipo 
de serviço como fotógrafa, não é isso? 

 
A SR.ª PATRICIA VACCARI – Eu sou 

fotógrafa, deputado, e também tive a empresa. 
Eu fui casada dezessete anos e tinha como sócio 
o meu ex-marido, Janilson Santos Mathias. Ele 
era o administrador das empresas, entendeu? 

Nisso, o que aconteceu? Nós fechamos 
contratos, eu tenho boletim contra ele, eu 
tenho boletim, tudo certinho, né? Tenho todas 
as provas dele, tenho funcionários que 
trabalharam com a gente que podem 
testemunhar que ele era administrador da 
empresa. Então, o que aconteceu? 
Trabalhávamos juntos, porém, quando foi nesta 
pandemia, ele saiu fora, pegou o dinheiro do 
estúdio e abriu uma academia em Feu Rosa. E 
dessa academia ele não me deu mais satisfação, 
não deu pensão para as filhas, entendeu? Saiu 
fora e me deixou sozinha. Isso tumultuou tudo 
para cima de mim. Ele saiu e me deixou sozinha 
na empresa e acabei não conseguindo dar conta 
do serviço da empresa, porque eu contava com 
ele. Porque o que entrou na empresa ele pegou 
tudo para abrir essa academia em Feu Rosa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, você está me dizendo que você 
era casada, o administrador da empresa era o 
seu marido... 
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A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Isso. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Que o dinheiro dessa empresa para 
abrir uma academia e por esse motivo não 
arcou com os compromissos que foram feitos 
com diversos clientes que contrataram esses 
serviços. É isso? 

 
A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Sim, sim. 

Tanto que ele abriu a academia e o CNPJ da 
academia, deputado e delegado, se o senhor 
puxar, é feito em Eireli, né? Já vê a má-fé da 
pessoa. Ele abandonou a família. Quando fui 
saber ele já estava com outra família e me 
deixou sozinha com as três crianças e com o 
estúdio. Entendeu? Só que eu prestava o serviço 
como fotógrafa, eu contratava fotógrafos, eu 
sempre estava de cara porque é o meu ramo. 

Porém o que aconteceu disso tudo? 
Quando foi no final de janeiro eu acabei caindo 
numa emboscada de clientes. Eles pegaram o 
meu equipamento de trabalho, todo o meu 
equipamento de trabalho, porque como passou 
a ter uma demanda muito grande eu passei a 
levar o computador da empresa para os 
eventos, para quando acabar o evento eu passar 
as fotos e já entregar as fotos logo para os 
clientes escolherem as fotos para ir para o 
álbum, né? E essas clientes pegaram todo o meu 
equipamento e entregaram lá na Delegacia do 
Consumidor, na frente do Shopping Vitória. Eu 
já fui lá umas três vezes pegar, fiz um boletim 
sobre isso no dia 1.º/02, essa emboscada foi 
feita para mim. Não digo que foi emboscada, 
porque os clientes estavam se sentindo lesados. 
Inclusive, se tiver alguém ouvindo, dá nem para 
eu pedir desculpa porque é uma situação bem 
complicada, que não tem perdão, né? Mas 
pegou todo o meu equipamento de trabalho, 
entendeu? Acabei ficando sem o meu 
equipamento de trabalho, sem o computador 
com mais de trezentos clientes dentro. O 
delegado da Decon segurou esse equipamento 
lá. Ele me passou que já estava com tudo lá, 
porém não poderia estar me entregando, 
porque era coisa de investigação. Então, eu 
estava aguardando justo essa reunião para estar 
me prontificando, falando que estou aqui 

pronta, porém, preciso das minhas condições de 
trabalho para voltar a trabalhar também. 
Entendeu, deputado? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Você procurou alguma de suas clientes 
para se retratar ou para falar sobre essas 
dificuldades?  

 
A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Sim, sim. 

Falei com elas. Elas entram em contato comigo 
e eu falo com elas. Porém, desde quando foi 
pegado o meu equipamento, eu não tenho, tipo 
assim, o que chegar para o cliente e falar para o 
cliente: Ah, um grupo de clientes se juntou e 
tomou o meu equipamento. Entendeu? Minha 
situação, acabei ficando nessa, além de ter 
perdido com meu ex-marido, meu ex-marido ter 
feito isso comigo, acabei perdendo o meu 
equipamento de trabalho, sem ter condições de 
estar entregando para os clientes o material. 
Entendeu? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Essa prática do seu marido, depois vou 
passar a palavra ao deputado Danilo, que é 
delegado, isso acaba sendo praticamente um 
estelionato, ou seja, fala que vai fazer alguma 
coisa, não faz. Ele já tinha essa prática 
anteriormente ou começou essa prática com 
essa questão das fotografias? Ou já atuava 
assim em algum outro segmento ou com 
empresas anteriores? 

 
A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Não sei te 

dizer, porque logo que fui trabalhar com ele a 
gente abriu o estúdio fotográfico, que é o meu 
ramo, que é a minha paixão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ele é casado com você há quanto 
tempo? 

 
A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Dezesseis 

anos, quase dezessete. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, como você não sabe dizer? 
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A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Não, que ele 
fazia isso antes, eu sei que ele é muito sem 
vergonha, tem muito relato de muitas pessoas. 
Inclusive, o pai dele deu um prédio para ele, ele 
está com o aluguel de cinco apartamentos lá, 
recebendo aluguel. Ele é uma pessoa de má 
índole, na verdade. Tenho muitos áudios do pai 
dele, tenho áudios de amigo, que ele já pegou 
CNPJ de amigo para estar trabalhando. Essa 
prática dele eu acho que ele se aproveitou da 
minha boa vontade também como esposa, 
como uma mulher cristã. Porque a gente não 
casa para separar né, deputado? E acabou 
usando disso aí uma má-fé. No final das contas 
ele acabou me abandonando com a família, foi 
viver a vida dele com outra família e me largou 
me lascando todinha, desculpa a palavra. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

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

(Sem partido) – Gostaria de saber da Patrícia 
qual a razão social dessa empresa. Ela está 
dizendo que ele era o sócio administrador, qual 
a razão social da empresa, por favor. 

 
 A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Olha, eu uso 
o meu CNPJ. Meu CNPJ, não; meu CPF como 
pessoa física. Ele já usou o CNPJ do pai dele com 
ele junto; ele já usou o CNPJ de um amigo dele; 
ele já usou o CNPJ da mãe dele falecida. Hoje ele 
usa um CNPJ Eireli para a academia para não 
correr risco de perder nada da academia. Os 
equipamentos da academia estão em nome de 
uma terceira pessoa. Então, os CNPJ são... acho 
que quatro CNPJ já passaram nessa empresa. No 
momento, eu uso o meu CNPJ, que é o 
114.517.137-03. 

 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Eu gostaria de saber da senhora 
Patrícia, no período em que houve essa 
contratação de serviço não prestado, qual era a 
razão social, porque eu quero entender do 
contrato social quem é o sócio administrador, 
qual a participação da senhora Patrícia e qual a 
participação do esposo, para a gente saber 
quem é o sócio administrador. 

 A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Olha, para 
mim falar o sócio administrador, eu tenho 
provas de pessoas físicas que eu posso estar 
provando para o senhor, porque já se passou 
por vários CNPJs, igual eu estou falando para o 
senhor. Eu tenho contratos assinados por ele, 
que ele recebeu dinheiro, eu tenho funcionários 
que trabalham para a gente, que são provas, 
entendeu? Eu tenho clientes também, eu tenho 
áudios do pai dele também, eu tenho áudios de 
amigos dele também que podem estar 
provando isso para o senhor. Porque eles já se 
passaram por vários CNPJs, entendeu? 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Patrícia, essa empresa da 
senhora é devidamente registrada ou não? 
 
 A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Essa que eu 
estou trabalhando agora eu trabalho como 
pessoa física, não como pessoa jurídica. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Eu sei, mas a empresa é 
registrada como empresa individual ou não? 
 
 A SR.ª PATRÍCIA VACCARI – Não. 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Ah, sim, não há empresa 
individual. 
 Deputado Vandinho, nós vamos ouvir 
depois o delegado, que ele deve ter mais 
informações com relação a esses fatos, porque, 
se eu estivesse aqui de posse do CPF da senhora 
Patrícia e do esposo dela, a gente conseguia 
checar, mas, com certeza, o delegado da 
Delegacia de Defesa do Consumidor já tem 
essas informações. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado, deputado Danilo. 

Delegado Eduardo Passamani, me ouve? 
 
O SR. EDUARDO PASSAMANI – Positivo, 

deputado Vandinho. Consigo ouvir 
perfeitamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Agradeço a participação de V. Ex.ª, 
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delegado. Claro que V. Ex.ª tem questões aí que 
são... até onde V. Ex.ª pode ou não falar nesse 
momento sobre esse caso, mas eu gostaria 
desde já de agradecer o empenho da delegacia, 
eu tenho acompanhado o processo de perto na 
delegacia. Gostaria de franquear a palavra, até 
porque têm muitas das prejudicadas nesse 
momento acompanhando ao vivo para que V. 
Ex.ª possa falar o que for possível falar 
obviamente, sobre essa investigação. 

 
O SR. EDUARDO PASSAMANI – Boa 

tarde, deputado. Boa tarde aos colegas aí do 
senhor deputado Carlos Von e deputado Danilo.  

Infelizmente, devido à nova lei de abuso 
de autoridade, a gente adiantar julgamento 
sobre investigação em andamento, infelizmente 
ela colocou um pouco de empecilho para a 
gente divulgar alguns dados. Mas, eu tenho 
ciência desse fato. Há algum tempo, já tem 
algum tempo que são registradas ocorrências 
não só na Delegacia do Consumidor, mas nas 
delegacias distritais a respeito desse caso. A 
gente foi notificado oficialmente pela comissão 
para apuração desse fato. Realmente, a gente 
ouve a Patrícia falar dos motivos dela, mas eu 
posso já adiantar que muita coisa, tem muita 
coisa por trás disso. O caso não é tão simples, o 
caso não é só de apuração de responsabilidade. 
O notebook, que ela falou que foi apreendido 
pelas pessoas, realmente foi entregue, está na 
unidade, vai ser periciado, porque existe coisa 
maior por trás desse não cumprimento somente 
da prestação do serviço. Pode realmente haver 
uma má-fé, pode realmente haver uma questão 
de estelionato por trás disso. Então, a gente vai 
precisar estar analisando com carinho, porque, 
inclusive o relato de algumas testemunhas dão 
conta da má-fé na prestação desse serviço e, na 
contratação, ela, tendenciosa, não entrega do 
serviço, inclusive havendo chacota no momento 
especial na vida de algumas testemunhas. 
Então, o caso é bem complexo.  

A investigação tem que seguir um pouco 
sob sigilo, mas eu já adianto aqui, deputado, 
que, em razão até do carinho especial que eu 
tenho no trato dessas demandas de defesa do 
consumidor e da amizade que eu tenho com o 
deputado Vandinho, com o deputado Carlos 

Von e com o colega, deputado Danilo Bahiense, 
eu conheço os três pessoalmente, tenho grande 
admiração por todos, pelo trabalho de todos, 
que essa demanda vai ser tratada não só com 
eficiência, mas com um comprometimento 
pessoal da minha parte, para que haja apuração 
das responsabilidades e a responsabilização dos 
culpados.  

O empenho pessoal está garantido, não 
só meu, mas de todos os meus policiais. 
Infelizmente, o efetivo é pequeno e a gente 
enfrenta alguns percalços aí no meio da 
investigação. A gente precisa, às vezes, de uma 
justa causa, para início da investigação formal. E 
nisso a comissão tem ajudado bastante. Então, 
quero aproveitar aqui a oportunidade, além de 
agradecer a participação, para colocar que a 
Delegacia do Consumidor, como falei, pelo 
vínculo de amizade que eu tenho com o 
deputado Vandinho e com os demais deputados 
da comissão, está à disposição da comissão para 
que, a partir de hoje, deputado, todas essas 
questões de defesa do consumidor, a empresa 
que não respeitar, a pessoa física que seja que 
não respeitar o consumidor, a delegacia vai 
atuar ali, lado a lado com a comissão, para 
perseguir, punir, essas pessoas.  

A gente, às vezes, não vai poder passar 
tantos dados da investigação, mas o senhor 
conhece mais ou menos o nosso trabalho, o 
senhor faz parte da CPI dos Maus-Tratos, sabe 
que a gente, às vezes, demora um pouquinho 
para fazer um trabalho bem feito, mas acaba 
sempre punindo o culpado. E essa investigação 
não vai fugir dessa situação.  

Infelizmente, eu não posso passar 
grandes detalhes, mas, como eu adiantei, tem 
muita coisa ainda para ser tirada tanto do 
computador quanto da oitiva das testemunhas. 
Tem muita gente ainda para a gente ver, porque 
isso pode fugir apenas a uma falta de prestação 
de contrato realmente, pode entrar no 
estelionato, pode entrar em diversas outras 
situações aí. Mas, a gente tem que analisar tudo 
com carinho, não pode adiantar julgamento, 
mas o que a gente pode prometer é que a gente 
vai apurar com empenho pessoal. Não importa 
dia e hora. Inclusive estou de férias, mas estou 
aqui participando com vocês. Toda vez que eu 
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for demandado, a gente não tem dia, não tem 
hora, a gente vai atuar junto com a comissão e 
vai tentar punir os culpados na medida das suas 
responsabilidades.  

Esse caso, pode ter certeza, de que vai 
ser acompanhado pessoalmente por mim. Se 
necessário for, vou ouvir todas as pessoas 
pessoalmente e vou dar a maior celeridade para 
que a gente possa dar uma resposta às pessoas 
e a todas as demandas da comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Agradeço ao delegado Eduardo 
Passamani. Agradeço muito a V. Ex.ª. Eu nem 
sabia que V. Ex.ª ainda não tinha terminado o 
gozo das férias. Gostaria de agradecer ainda 
mais esse empenho e essa participação durante 
as suas férias.  

Sobre esse caso, a gente precisa dar o 
retorno para as pessoas. A gente não pode 
julgar sem investigar, mas também eu estou 
inclusive acompanhando aqui os comentários 
do YouTube e do Facebook, ou seja, a comissão 
está ao vivo neste momento. Infelizmente, pelo 
que as pessoas estão relatando aqui, na 
verdade, não foram negociações com marido. A 
gente entende. A Patrícia vai precisar verificar 
isso na delegacia, mas são pontos aí que 
realmente precisam ser investigados. Eu sei que 
já estão sendo investigados. Eu sei que V. Ex.ª 
não pode adiantar detalhes da investigação, 
mas gostaria de agradecer a participação, 
dentro do que a lei permite, na fala de V. Ex.ª.  
Obrigado, doutor Eduardo Passamani. 

Deputado Carlos Von. 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
Presidente, estou satisfeito com as perguntas, 
com os questionamentos que foram feitos. 
Obrigado!  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo, após a consideração 
do delegado, V. Ex.ª gostaria de concluir mais 
alguma fala?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Deputado Vandinho, eu 
agradeço. O delegado Passamani é uma pessoa 

muito competente, nós conhecemos o trabalho 
desenvolvido por ele e, certamente, as 
investigações têm que correr em sigilo para que 
não atrapalhe, obviamente, a persecução penal 
que virá posteriormente. Mas no momento 
certo, com certeza, ele trará mais informações.  

Eu já vou procurar inclusive algumas 
outras informações, embora ele possa 
responder por abuso autoridade, nós aqui 
temos legitimidade para discutir o assunto e 
trazer à tona a verdade dos fatos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado e Delegado Danilo 
Bahiense.  

Neste momento eu gostaria de 
agradecer a presença da Patrícia. Com certeza 
vamos continuar acompanhando esse caso, a 
investigação do mesmo. Aqui, foi dada a ela a 
oportunidade de fazer o contraditório. Então, 
boa tarde aí para você! E obrigado pela 
participação da Patrícia.  

Neste momento já estou indo para fase 
final. Algum deputado gostaria de fazer alguma, 
já passamos de meio-dia, não é isso? Nosso teto 
é de uma hora de reunião e já é meio-dia e 
cinco.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, pela ordem! Eu 
gostaria só de agradecer a V. Ex.ª e parabenizá-
lo pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. 
Agradecer também aos nossos visitantes. Um 
abraço grande para o meu amigo, nosso colega 
deputado Carlos Von.  

E dizer inclusive, presidente, que eu fiz 
um pequeno levantamento agora com relação à 
empresa da senhora Patrícia, empresa de 
fotografia, é uma empresa individual, em nome 
dela somente desde 2011, 30/09/2011.  

Um abraço grande.  
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado pela informação, deputado 
Delegado Danilo Bahiense.  

Deputado Carlos Von, V. Ex.ª gostaria de 
fazer alguma consideração final. 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
Presidente, apenas te parabenizar, mais uma 
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vez, pela forma como V. Ex.ª vem conduzindo 
esta comissão e dizer que a partir das próximas 
também eu vou trazer algumas demandas da 
minha região, principalmente de Guarapari.  

Mando um forte abraço ao delegado 
Eduardo Passamani, também ao deputado 
Delegado Danilo Bahiense, a você e a todos que 
participaram desta reunião.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado! Esse é o papel da comissão. 
Deputado Carlos Von, a assessoria de V. Ex.ª 
também, Tiago Martins, está à disposição, não 
só o Tiago, mas todos os servidores da Comissão 
de Defesa do Consumidor e do Procon da 
Assembleia. V. Ex.ª tem, aqui, de todos nós o 
maior respeito. Conte conosco no que for 
possível, nas demandas que chegarem ao seu 
gabinete.  Ok? 

Muito obrigado a todos. Eu gostaria de 
agradecer, mais uma vez, a presença de todos, 
de todos os servidores da Assembleia, da 
Comissão de Defesa do Consumidor, do Procon 
da Assembleia, aos deputados que participaram 
e participam ativamente das reuniões da 
comissão. Muito obrigado!  

Nada mais havendo a tratar, eu declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será ordinária, dia 31 de maio, às 
11h, em formato a ser definido e informado.  

Um abraço!  
Boa tarde e boa semana a todos!  
 

(Está encerrada a reunião)  
 

_______________________________________ 
 

NONA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 31 
DE MAIO DE 2021. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Invocando a proteção de Deus, eu 
agradeço a participação e a presença de todos e 
declaro aberta esta reunião ordinária da 
Comissão de Educação.  
 Eu justifico que eu estou com uma 
dificuldade no meu vídeo, mas o meu áudio 

chega perfeito. Já estou ajustando para um 
outro equipamento. 

Eu quero cumprimentar todos e, antes, 
parabenizar o Conselho Estadual de Educação, 
na pessoa do presidente e da professora 
Cleonara também, pelo alto nível do seminário, 
dos debates, do ciclo de palestras, a Comissão 
de Educação esteve participando, sobre 
alfabetização. Eu falei quatro vezes essa palavra 
aquele dia e falhou nas quatro vezes. E hoje a 
mesma coisa. Então, pela alfabetização em 
período de pandemia. Foi um aprendizado, é 
muito bom ter os conselhos, as entidades 
representadas aqui conosco. Isso enaltece o 
nosso trabalho, facilita o nosso trabalho, alinha 
o trabalho da comissão com aqueles que 
querem realmente ver uma educação de mais 
qualidade nesse momento delicado em que nós 
vivemos.  

Estou vendo aqui o presidente do 
Sinepe, entre outros representantes, Sindiupes.  

Eu faço um registro importante: eu 
estive na semana passada conversando com o 
governador do Estado, com o secretário de 
Saúde. É porque eu fui lá conversar, fui lá 
buscar, bati na porta, o secretário de Educação 
sempre muito atencioso conosco. E temos boas 
notícias sobre a vacinação dos professores. São 
sessenta mil profissionais da Educação que são 
estimados, que foram identificados. Trinta e 
cinco mil doses já foram distribuídas. Sete mil 

doses chegaram na quinta-feira e já 
estavam sendo distribuídas para os 

municípios, e as dezoito mil doses restantes, a 
previsão do Governo, que é 30 de junho, existe 
uma expectativa muito boa de conseguir 
antecipar para 15 de junho, dando mais 
celeridade, também com um volume maior de 
vacinas que nós estamos recebendo.  

Não haverá mais aquela lista de 
professores.  Será feita num modelo... Eu não vou 
usar a palavra mutirão, porque mutirão soa como 
algo desorganizado, mas um evento coletivo, 
organizado, dentro dos protocolos.  

Então, são informações importantes. Nós 
sabemos que a vacina é necessária para que a 
gente possa retomar a economia, as aulas e tudo.  

Então, com esses informes, eu gostaria 
de saber se o deputado Quintino, o deputado 
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Majeski, o deputado Dary gostariam de fazer 
algum informe, alguma saudação inicial.  

Quero propor a inversão de pauta, que 
nós pudéssemos começar pela fase das 
Comunicações, ouvindo os nossos convidados, 
porque os convidados de hoje são convidados 
do deputado membro desta Comissão Sergio 
Majeki, são profissionais da área da educação. 
Eu não sei se eles falam pelo conselho ou se são 
profissionais que se reuniram e pediram uma 
pauta aqui na Comissão de Educação.   

Então, vou franquear a palavra neste 
momento aos deputados membros da comissão. 

Com a palavra o deputado Quintino. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, meu boa-tarde, 
senhores deputados que integram esta 
Comissão de Educação. Vejo aqui o deputado 
Sergio Majeski. Vejo aqui o deputado Dary 
Pagung e todos os demais que integram, 
servidores desta Casa, enfim. Mais um dia de 
trabalho, mais um dia de reunião desta 
comissão, que tem prestado um relevante 
serviço aqui na Assembleia Legislativa, um 
relevante trabalho para a educação capixaba. 
Então, eu quero saudar todos e desejar a todos 
nós uma profícua reunião e, se Deus quiser, será 
de enorme engrandecimento para a população 
capixaba. Muito obrigado e uma boa tarde a 
todos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Quintino.  
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos, deputado Bruno, presidente 
desta comissão, demais colegas deputados: 
Dary e Quintino, e as outras pessoas que estão 
participando. Meus cumprimentos à Cleonara, 
ao Alecio, ao presidente do conselho, ao pessoal 
do Sinepe. Eu não consigo ver todo mundo aí. 
Eu estou olhando no celular. Meus 
cumprimentos. É uma satisfação tê-los. O 
pessoal da Educação Física, que está numa luta 
muito significativa e importante e que participa 
hoje conosco aqui.  

Que a gente possa dar um pouco mais de 
celeridade hoje, não é, deputado Bruno? Porque 
acho que tem uns seis ou sete projetos para 
votar hoje.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Majeski.  
Com a palavra o deputado Dary Pagung.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Nosso 

presidente Bruno Lamas, deputado Majeski, 
deputado Quintino, (Inaudível) mas também 
quem nos acompanha pelas redes sociais 
(Inaudível). Dizer para V. Ex.ª que nossa 
comissão está com (Inaudível). Eu acho que vai 
dar primeiro prioridade para os nossos 
convidados (Inaudível). Nós temos diversos 
projetos também em pauta. Quero desejar a 
todos uma boa reunião, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Dary.  
Deputado Renzo está presente? (Pausa)  
Mais algum deputado presente, por 

favor? (Pausa) 
Então, eu peço autorização para que nós 

possamos fazer a inversão da pauta. 
Antes, colocar a ata da sessão anterior 

em discussão. (Pausa) 
Alguém quer discutir?  
Não havendo quem queira discutir, em 

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

favorável, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Como vota o deputado Sergio Majeski, 
por favor? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

aprovação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Aprovada a ata.  
Deputado Sergio Majeski, pela inversão 

da pauta e passando para a fase das 
Comunicações, ainda está de acordo?  
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O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Sim, de 
acordo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado Dary, de acordo? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – De 

acordo, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok. Então, devolvo a palavra... 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Presidente, deputado Alexandre 
Quintino, de acordo com os dois também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado Quintino, saudações. E me 
perdoa, deputado Quintino, me perdoa, está 
bom? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – V. Ex.ª, como sempre, um cavalheiro.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nosso vice-presidente da comissão, 
obrigado.  
  Então, eu devolvo a palavra ao professor 
Leonardo, para que ele possa fazer a 
apresentação. Vou pedir ao deputado Sergio 
Majeski que faça, o convidado é dele. Em 
seguida, a palavra já está concedida na fase das 
Comunicações. Em seguida, nós retomamos 
para a votação de projetos da pauta, relatoria e 
votação.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Bruno, só para esclarecer, eu fiz a 
intermediação com o Vitor Salomão, que é um 
ex-aluno, que está nessa luta, mas foi o 
Leonardo que entrou em contato com eles. Eu, 
de verdade, nem sei quem deles veio para falar 
e para representar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok, Obrigado!  
 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) – Bom, boa tarde a todos e a todas! 

Da participação da nossa comissão, hoje, 
nós contamos com a presença da professora 
Eliane Cunha Gonçalves e do professor Ramon 
Vinícius Coutinho, que irão falar sobre a 
importância do Conselho Regional de Educação 
Física, o Cref, para a sociedade capixaba.  

Sendo assim, passamos, então, a palavra, 
primeiramente, para a professora Eliane.  

 

A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES – Boa 
tarde a todos e todas! Professor Leonardo, o 
professor Ramon que iniciará falando da 
questão de Educação Física escolar e depois eu 
darei continuidade. Obrigada!  

 

O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 
ROCHA) – Sendo assim, concedemos a palavra 
ao professor Ramon Vinícius. 

 

O SR. RAMON VINÍCIUS COUTINHO – 
Boa tarde a todos e a todas!  Primeiramente, é 
um prazer estar aqui na presença de todos 
vocês, representando os mais de doze mil 
profissionais de Educação Física, que precisam 
de voz aqui.  

Primeiramente, falar um pouco sobre a 
importância do nosso conselho, para que serve 
o nosso conselho aqui. Nós estamos numa 
Comissão de Educação: educação como base, 
educação com base para uma sociedade, é 
muito importante que a Educação Física seja 
ativa. O Conselho Regional de Educação Física, 
presente e atuante aqui no Espírito Santo, vai 
auxiliar principalmente no que tange à melhoria 
e qualificação dos profissionais, porque ele tem 
também como função fiscalizar os profissionais, 
fiscalizar se os profissionais são registrados, se 
são profissionais de Educação Física, de fato.  

Tem também como função incentivar o 
aprimoramento técnico, a atualização 
profissional destes, promovendo, assim, uma 
melhor Educação Física. A Unesco traz a 
Educação Física como essencial na educação.  

Porém, essa Educação Física tem que ser 
uma Educação Física de qualidade. E para a 
gente ter qualidade, a gente precisa dos 
incentivos, a gente precisa das qualificações 
profissionais, das atualizações profissionais.  

Então, levando para o lado da Educação 
Física, eu sou professor há mais de dez anos nas 
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redes públicas, sempre atuei na rede pública, a 
gente vê a importância da Educação Física na 
educação. A Educação Física tem que ser vista, 
deve ser vista como um importante e 
fundamental instrumento pedagógico.  

Então, a gente tem que salientar que a 
Educação Física dialoga com todas as disciplinas. 
Nós temos aqui professores, também presentes, 
que são deputados. E, quando em sala de aula, 
vocês sabem que a Educação Física tem um 
importante papel, e a gente consegue fazer esse 
diálogo com outras disciplinas e consegue 
ampliar, melhorar essa fase de ensino-
aprendizagem das nossas crianças e 
adolescentes. Então, a gente precisa maximizar, 
entender as especificidades da Educação Física. 
A Educação Física trabalha com movimento, mas 
ela também trabalha com o cognitivo. É 
prazeroso aprender com a Educação Física. A 
Educação Física utilizada de forma correta, de 
forma coerente e alinhada – isso é muito 
importante, ela tem que estar alinhada com os 
conteúdos – com certeza traz inúmeros 
benefícios.  

A gente entrou num momento de 
pandemia onde a gente entende que vai haver 
uma defasagem escolar. O quanto isso vai 
prejudicar a educação no Brasil todo, no mundo 
todo, na verdade! E a Educação Física será 
fundamental nesse processo de reconstrução, 
não só no processo educacional, mas no 
processo social também. Como essas crianças 
estão interagindo? Como os nossos alunos estão 
interagindo? Qual é o papel da educação física 
hoje e amanhã, pós-pandemia? O que a 
educação física pode trabalhar? O que a 
educação física vai poder contribuir? Isso é 
muito importante. 

A educação física, ela pode e deve 
contribuir. Para isso, um conselho nosso, com a 
nossa cara, com a nossa identidade, aqui do 
Espírito Santo, com nós, com capixabas, ele é 
fundamental. Não é que ele é importante, ele é 
necessário! Então, quanto antes nós tivermos 
essa identidade, quanto antes nós tivermos 
pessoas que entendem o Espírito Santo, que 
entendem o que acontece na nossa educação, 
nós vamos conseguir melhorias. Então, é muito 
importante que esse conselho seja nosso, tenha 

a nossa identidade, tenha a nossa cara, para 
também incentivar os projetos, porque a 
educação física, como nós bem sabemos, ela 
ultrapassa as linhas dos muros da escola. 

A educação física, ela consegue 
transcender os muros da escola, e isso é muito 
importante na educação, porque a educação 
não pode ser vista somente dentro da escola. A 
educação, ela é muito maior do que isso, e a 
educação física consegue transcender isso, os 
muros, ela consegue levar às comunidades uma 
educação com mais qualidade, ela consegue 
atingir muitas vezes um grupo que a gente tem 
um difícil acesso na escola, a gente consegue 
identificar muitas dificuldades, a gente tem 
diálogos. Inclusive, muitas vezes o professor de 
educação física é muito querido com os alunos, 
porque a gente acaba tendo um diálogo muito 
próximo com os alunos, a gente consegue ter 
um carinho, ter um apreço maior pelos nossos 
alunos, porque a gente acaba ficando muito 
próximo. 

Então, a educação física ela tem que ser 
vista com uma importância muito grande, e, 
para isso, a gente precisa ter mais espaço 
também dentro das secretarias. Mas, para isso, 
o conselho ele é fundamental, porque o 
conselho vai fortalecer. Apesar de o conselho 
ter um papel importantíssimo e fundamental 
como fiscalizador, como proteção à sociedade, 
ele vai fazer com que, dessa forma, fiscalizando, 
ele vai fazer com que a profissão alavanque, ele 
vai fazer com que a profissão fique mais visível, 
ela procure se qualificar mais. Então, é 
necessário esse nosso conselho aqui. 

Estamos passando por um momento que, 
infelizmente, atinge e aflige todo o mundo, e a 
educação física mais do que nunca se torna 
essencial, porque a semente, a prática 
esportiva, hoje, ela é iniciada na escola. A 
grande maioria aqui, inclusive eu, a gente 
iniciou muito as nossas atividades na rua. Você 
tinha as brincadeiras populares nas ruas, você 
podia brincar muitas vezes de piques, de 
queimada, de várias outras coisas na rua. E hoje 
a gente sabe que, com o passar do tempo, 
houve essa questão da violência, a questão até 
dos pais não conseguirem conviver muito ali na 
vida, na infância e adolescência das crianças, e o 
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aluno aprende na escola. É na escola que ele 
aprende. 

Hoje, um conteúdo que inclusive está na 
BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum, 
na educação física, nós temos o conteúdo Jogos 
e Brincadeiras Populares, porque a gente trouxe 
tudo isso que era da rua. Quando eu digo da 
rua, eu digo que a experiência iniciada na rua ou 
entre familiares. A escola faz essa experiência 
inicial, a escola inicia, e é a educação física que 
vai fazer isso, a educação física consegue 
dialogar com outras disciplinas e auxiliar o 
aprendizado, auxiliar o processo de ensino-
aprendizagem. 

E eu queria só finalizar minha fala dizendo, 
reforçando a importância do nosso conselho 
aqui para a licenciatura. Eu falo licenciatura, 
mas é licenciatura e bacharel. É porque eu estou 
falando propriamente da educação física 
escolar. Então, é reforçar a importância do 
nosso conselho. 

 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Professor Ramon, está me ouvindo? 
 
O SR. RAMON VINÍCIUS COUTINHO - Sim, 

sim. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não sei, 

talvez, a professora Eliane que vai falar sobre 
isso, mas é porque, talvez, algumas pessoas que 
estão participando da reunião e aqueles que 
estão nos assistindo pela TV Assembleia não 
estão entendendo o fato de por que você estar 
falando da necessidade do conselho. Então, 
assim, há a necessidade de explicar que aqui, no 
Espírito Santo, não tem conselho porque é 
ligado ao Rio de Janeiro. 

 
A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES - Eu 

vou explicar essa parte, deputado Sergio 
Majeski. Eu irei falar sobre isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Agradecer a contribuição do professor 
Ramon. Sinta-se acolhido por esta comissão. 

Nós concedemos a palavra, então, à 
professora Eliane, para dar continuidade. 

Muito obrigado! 

O SR. RAMON VINÍCIUS COUTINHO - Ok. 
Muito obrigado! Eu agradeço. 

 
A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES - Boa 

tarde a todos e todas. Um agradecimento 
especial ao presidente Lamas, ao professor 
Leonardo, ao deputado Pagung, ao deputado 
Majeski, por ter abraçado a causa, ao deputado 
Quintino também, que já estivemos presentes 
conversando, aos representantes e entidades 
presentes. 

Bom, professor Majeski, o professor 
Ramon iniciou com a questão da educação física 
escolar porque a gente entende que a educação 
física escolar é a semente de tudo. Ela é aonde 
começa todo o processo. Por quê? Quando a 
gente fala da Constituição Federativa do Brasil, 
no art. 6.º, aonde ele insere, como direito, a 
saúde, a educação e o lazer, dentre outros, 
esses três âmbitos estão ligados à educação 
física. 

Porém, quando a gente fala de educação, 
a gente fala de educação física escolar. Quando 
a gente fala de saúde, para a gente não ter 
tantas enfermidades como a gente está 
encontrando hoje, inclusive com a questão do 
Covid, onde a gente tem menos casos nos 
indivíduos praticantes de exercício físico, a 
educação física escolar ela está inserida. 
Quando a gente fala de lazer, hoje, por exemplo, 
a gente está vendo inúmeras crianças com 
alguns transtornos, inclusive por estarem muito 
em casa, o lazer também faz parte da educação 
física escolar. Então, por isso que a gente iniciou 
a nossa fala da importância da semente de tudo, 
que é a educação física escolar. 

Eu vou colocar agora do porquê de nós 
estarmos aqui. Infelizmente, de acordo com a 
situação que nós nos encontramos, há vinte e 
dois anos, onde, pela Lei n.º 9696/98, foi 
reconhecido o profissional de educação física e 
foi instalado os conselhos Federal e regionais do 
profissional de Educação Física. Porém, na 
época, aqui a gente não tinha um quantitativo 
de dois mil profissionais para que a gente 
tivesse o conselho no estado do Espírito Santo. 

Vinte e dois anos se passaram e nós ainda 
estamos ligados ao Cref1, Rio de Janeiro, no 
qual é Cref1 Rio de Janeiro - Espírito Santo. 
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Então, nós estamos com um movimento 
chamado Cref Já, que é um movimento que luta 
pela emancipação e instalação do conselho 
regional no estado do Espírito Santo. 

Hoje, nós somos doze mil profissionais 
registrados, cerca de seis a oito mil profissionais 
ativos. Por que seis a oito mil? Porque, devido à 
pandemia, infelizmente, muitos profissionais 
não puderam pagar os seus tributos em nível de 
conselho. Porém, quando a gente pega o 
estatuto do Conselho Federal de Educação 
Física, no art. 61, no inciso IV e V, fiscalizar o 
serviço profissional e fiscalizar o serviço 
ofertado do profissional de educação física. 
Quando a gente coloca essa situação, a gente 
fala de proteção da sociedade espírito-santense. 
Em que sentido? O conselho ele vai 
supervisionar os falsos profissionais existentes 
no mercado. 

Vamos dar um exemplo. Nós temos um 
litoral em todo o estado bastante amplo, 
inúmeras pessoas procuram os profissionais que 
trabalham nesses locais, dentre praças, entre 
outros. Quando você procura esse profissional, 
você entende que esse profissional é registrado, 
porém, não é o que a gente encontra no 
mercado. Então, a gente tem inúmeros falsos 
profissionais se passando por profissionais. O 
que isso pode direcionar? Aumentar a gravidade 
de doenças já instaladas, propiciar novas 
doenças, infelizmente, trazer inúmeras lesões 
ou piorar as lesões existentes, podendo levar 
até a óbito, dependendo do indivíduo que está 
praticando e da intensidade do treinamento, 
como a gente está vendo até o pós-Covid agora, 
que está sendo direcionado pela própria 
Organização Mundial de Saúde, pelo Colégio 
Americano de Medicina Desportiva, que o 
direcionamento da prática do exercício deve ser 
de leve a moderada. Então, exercícios intensos 
não estão sendo indicados. Então, se indivíduo 
está trabalhando como profissional, ele estuda 
para isso, porém não é o que a gente está 
encontrando no mercado, porque, infelizmente, 
temos dois fiscais para os setenta e oito 
municípios do estado. Além disso, os fiscais 
caminham geralmente em duplas. Isso significa 
que a gente praticamente tem uma fiscalização 
para todo o estado. A gente conseguiria 

realmente fiscalizar esses falsos profissionais? A 
população está realmente protegida se temos 
um Conselho no Rio de Janeiro e não estado do 
Espírito Santo? 
 Além disso, a gente encontra, dentro do 
art. 61, para incentivar e contribuir para o 
aprimoramento profissional e, além disso, zelar 
pela dignidade, independência, prerrogativa e 
valorização do profissional de Educação Física. 
  Temos pouquíssimos cursos para os 
profissionais do estado do Espírito Santo. Então, 
não estamos conseguindo atingir um 
aprimoramento técnico desses profissionais, 
principalmente neste momento em que muitos 
profissionais perderam seu emprego ou tiveram 
seu labor diminuído. Além disso, para a questão 
da vacinação, que estamos inseridos na 
ocupação como profissional de saúde, a gente 
encontra inúmeros profissionais passando por 
constrangimento, aonde ele vai para as filas de 
vacinação e não consegue vacinar porque não 
está sendo reconhecido como profissional de 
saúde. O profissional da escola está sendo 
reconhecido, como o próprio deputado colocou 
anteriormente da vacinação dos professores, 
mas os profissionais de Educação Física, que 
hoje são profissionais de saúde, não conseguem. 
E trabalham com diversas faixas etárias, desde a 
infância até a terceira idade. Então, ele percorre 
diferentes setores, diferentes indivíduos, e este 
mesmo não está sendo protegido, por quê? 
Porque, no Rio de Janeiro, temos a vacinação 
para todos os profissionais de Educação Física e, 
aqui dentro do estado, como não temos um 
Conselho atuante na atual gestão, a gente não 
consegue vacinar. Inclusive, volto a afirmar: o 
profissional está passando por constrangimento.  
 Então a importância do Conselho e a 
importância deste movimento chamado Cref Já 
é um clamor para a sociedade espírito-santense, 
que compreenda que necessitamos ter um 
Conselho dentro do estado do Espírito Santo, 
para este ano ainda, para a gente conseguir 
atuar, trabalhar de forma mais segura para a 
sociedade, porque assim a gente vai poder 
trabalhar dentro das questões da saúde com 
melhor aprimoramento, com uma fiscalização 
mais segura; com a questão da educação, a 
gente tendo um conselho atuante dentro da 
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Educação Física escolar, como o próprio 
professor Ramon colocou, e também na 
Constituição, no art. 217, a gente encontra a 
obrigatoriedade do desporto para a sociedade 
em geral, a importância do desporto, indicando, 
como a própria Unesco coloca dentro da Carta 
Magna, no primeiro artigo. Também hoje a 
Unesco coloca como Educação Física escolar 
importante para todo mundo, não  só o Brasil, 
não só o estado do Espírito Santo, mas em nível 
mundial. 
 Então, a gente está aqui colocando da 
importância para a sociedade porque, às vezes, 
quando a gente externaliza essa necessidade, a 
sociedade não compreende o quão ela pode 
agregar, ganhar e, com isso, melhorar a saúde 
de forma geral, inclusive com políticas públicas 
específicas com um conselho no estado, do 
Estado e atuando para todos, não só para os 
profissionais de Educação Física, mas para toda 
a sociedade espírito-santense. 

Então, nos sentimos abandonados com a 
atual situação. E faz-se importante, 
imediatamente, um conselho para o nosso 
estado. 

Agradeço a todos e todas e a 
oportunidade de estarmos aqui, nesta Comissão 
de Educação! A gente prima por uma educação 
de qualidade e a gente entende que esta 
comissão é muito importante para toda a 
sociedade espírito-santense! Então, obrigada 
por nos acolher, entender a causa! E nos 
colocamos também à disposição para qualquer 
esclarecimento. 

Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, professora Eliane! Nós que 
agradecemos! 

Pedir que a professora Eliane feche o 
microfone dela, por favor, por enquanto.  

Quando convidamos as entidades que 
participam conosco desde a implantação dessa 
nova composição da Comissão de Educação, é 
com o intuito de ouvi-los também. Então, vejo 
aqui entidades sendo representadas, como 
Sindiupes, Sinepe, professora Cleonara... 
Ouvimos a Eliane, o Ramon, e quero, neste 
momento, franquear a palavra, de foram 
objetiva, para dúvidas e esclarecimentos. 

Quero fazer a primeira pergunta. A 
questão do Cref Espírito Santo, (Inaudível) 
Sintam-se abraçados! Inclusive já citei vocês. 

Professora Eliane e professor Ramon, 
vocês fazem parte da atual composição do 
Conselho Regional de Educação Física? 

 

A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES – 
Professor Bruno, os conselheiros, de qualquer 
conselho no país, são vinte e dois conselheiros e 
quatro suplentes. Desses trinta e dois, temos 
um conselheiro do estado do Espírito Santo, do 
qual não fazemos parte. Então, qualquer 
profissional faz parte do conselho porque ele é 
um profissional. Porém, só temos um 
profissional conselheiro dentro do estado, e as 
planárias são no Rio de Janeiro, não são no 
Espírito Santo também. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok! Vou franquear a palavra, neste 
momento, para os deputados e para as 
entidades representadas aqui que queiram fazer 
uso da palavra. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Bruno, pela ordem! Só para reafirmar, 
o pessoal da Educação Física sabe disso, o nosso 
compromisso e a nossa disponibilidade 
(Inaudível) nessa luta, que é mais do que justa, 
pelo número (Inaudível) meu gabinete estão à 
disposição, tenham certeza! Muito obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – A palavra continua franqueada. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Deputado Bruno, é o deputado 
Alexandre Quintino. Já tivemos contato, mas 
quero parabenizar a fala dos dois e falar da 
importância, de fato, de termos aqui no estado 
do Espírito Santo um Conselho de Educação 
Física. É muito importante isso aí! O que a gente 
percebe é que aumentou, cada vez mais, a cada 
dia, um profissional de educação física aqui no 
estado Espírito Santo. Foi falada a importância 
do profissional de Educação Física que, em 
minha opinião, trata-se também de um 
trabalho, de um serviço essencial que é 
prestado à comunidade capixaba.  
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Como bem falou também a Eliane, é 
importante demais termos, aqui no estado do 
Espírito Santo, uma independência; que a gente 
possa ter conselheiros aqui. Esse é o meu 
pensar, Bruno. Ramon, esse é o meu pensar. 

E a gente coloca o nosso gabinete à 
disposição! Tenho certeza também de que o 
deputado Sergio Majeski, o deputado Dary 
Pagung e o deputado e querido presidente 
Bruno Lamas também estão à disposição de 
todos vocês, para que a gente possa crescer 
ainda mais, não só os profissionais de Educação 
Física, mas como a atividade de Educação Física, 
devido a sua importância para a saúde do 
cidadão capixaba. 

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – A palavra continua franqueada. 
 

A SR.ª CLEONARA MARIA SCHWARTZ – 
Deputado Bruno! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim? 

 

A SR.ª CLEONARA MARIA SCHWARTZ – 
Posso fazer uso da palavra, então? 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Com muita satisfação! E mais uma vez, 
parabéns, tá bom? 

 
A SR.ª CLEONARA MARIA SCHWARTZ – 

Obrigada, deputado. Estou participando aqui, 
representando o Conselho Estadual de 
Educação. Queria parabenizar o professor 
Ramon e a professora Eliane por essa iniciativa, 
parabenizar a Comissão de Educação da Ales por 
acolher essa ideia. Sou uma defensora fervorosa 
dos conselhos, principalmente pela história de 
constituição dos conselhos, com atribuição não 
de fiscalização apenas, que é uma importante 
função, mas principalmente de ser um espaço 
democrático de decisão coletiva, e ajudar, 
inclusive, em termos de assessoramento às 
políticas públicas para a promoção da saúde 
física. Acho que isso é muito importante, uma 
iniciativa muito louvável, que com certeza trará 
um impacto para a população capixaba. 

Agradecer muito pelo Conselho Estadual, 
por eu estar acompanhando esta reunião. 

Obrigada. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado. Tentei te interromper, me 
perdoe, mas era para pedir ao deputado 
Quintino para desligar o microfone. 

A palavra continua franqueada. 
 
O SR. GEAN CARLOS NUNES DE JESUS – 

Deputado Bruno, gostaria de falar um instante! 
Pode ser? 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Oi, Gean! Prazer em recebê-lo aqui, tá 
bom? Fique à vontade, presidente! 

 
O SR. GEAN CARLOS NUNES DE JESUS – 

A satisfação é toda nossa, Bruno. 
Cumprimentar os parlamentares 

presentes, mais uma vez nós aqui; a professora 
Cleonara, que muito bem nos representa lá no 
Conselho Estadual de Educação; os colegas do 
Conselho de Educação Física, uma satisfação vê-
los por aqui também.  

Dizer que nós aqui, enquanto Sindiupes, 
a gente acha, Bruno e demais parlamentares, 
que esse pleito de termos no Espírito Santo a 
sede do Cref/ES, do Conselho Regional de 
Educação Física, é superimportante. Um estado 
como o nosso que tem importância nacional, eu 
acho que é superimportante a gente ter, sim, 
essa representação aqui no estado. 

Aqui na direção do Sindiupes também 
tem professores que são da área de educação 
física, nossa diretoria tem sessenta diretores e 
dentre eles tem professores de educação física. 

O Sindiupes não representa todos os 
municípios do Espírito Santo, representa trinta e 
duas redes e também a rede estadual de ensino.  

Felizmente aqui, Bruno, no Espírito 
Santo, hoje, por exemplo, na rede estadual, a 
gente já conseguiu um certo nível de que só 
entram pessoas devidamente habilitadas para a 
sala de aula. A Cleonara muito acompanha, é 
uma luta nossa – né, Cleonara? – enquanto está 
lá no Plano Estadual de Educação, de ter essa 
capacitação.  
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E eu queria mais entender, Bruno, e 
demais parlamentares: há indícios de que 
sessenta a setenta por cento dos professores 
que hoje estão em sala de aula no Espírito Santo 
têm, inclusive, uma pós-graduação. Eu diria que 
estamos falando aqui da pós-graduação, nós 
temos de sessenta a setenta por cento dos 
profissionais que têm pós-graduação e esses aí 
incluem os professores de educação física. 

É mais isso, acho que esse pleito, a gente 
exige, a educação física é um componente 
importantíssimo no currículo, e ele extrapola, 
inclusive, a escola, tem várias academias. A 
nossa população está se tornando, a população 
brasileira está se tornando idosa e com certeza, 
desde a sua fase inicial até especialmente a fase 
mais adulta, ela precisa de profissionais de 
Educação Física. 

Inclusive na escola, dentre todas as 
disciplinas, uma das mais preferidas é a da 
Educação Física, é uma alegria estar na aula de 
Educação Física. E a gente, enquanto 
profissional de educação, que debate a 
educação, a gente quer que essas aulas sejam o 
mais profissionais possível. 

Essa é a nossa luta, é isso que está no 
Plano Nacional, Estadual e Municipal de 
Educação. 

E aí, Bruno, eu encerro convidando para 
amanhã, às 19h. Temos um debate sobre a 
educação aqui na TV Ales, aqui nos canais 
oficiais da Assembleia Legislativa, sobre a 
Conferência Popular da Educação. Quero fazer 
esse convite para amanhã, quem está nos 
assistindo hoje, estar também nos assistindo 
amanhã, às 19h, esse debate nacional e 
estadual sobre a educação.  

No mais, obrigado e parabéns ao colega 
do Cref. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Parabéns, Gean. Estarei presente. Está 
bom? Fui secretário de Estado, e quando 
cheguei lá a primeira coisa que eu observei foi 
que o Governo Federal tinha glosado um milhão 
de reais do orçamento da Secretaria Estadual de 
Desenvolvimento e Assistência Social e 
cancelado todas as conferências. Mesmo assim, 
nós fizemos as nossas conferências, que são 
importantes.  

Eu estou aqui parabenizando e 
participarei sim desse evento de amanhã. Está 
bom? 

A palavra continua franqueada.  
 
O SR. MOACIR LELLIS – Boa tarde, 

deputado Bruno Lamas.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Boa tarde, presidente! Seja bem-vindo! 
Estamos aguardando ansiosamente a volta às 
aulas. Né?  

 
O SR. MOACIR LELLIS – Isso.  
Boa tarde, vice-presidente da Comissão 

de Educação da Assembleia, deputado 
Alexandre Quintino; deputado Sergio Majeski, 
um guerreiro pela luta da educação; e o 
deputado Dary Pagung. Parabenizar a fala da 
professora Eliane e do professor Ramon.  

Nós que trabalhamos com educação 
sabemos da importância da educação física na 
educação. Na proposta pedagógica da escola 
pela LDB, isso é um item obrigatório. E a 
educação física tem como objetivo promover a 
saúde dos nossos jovens, interagir para fazer 
com que aquelas disciplinas mais teóricas, 
interagirem com a educação física, aquelas 
atividades lúdicas.  

Eu vejo, professora Eliane e professor 
Ramon, a luta de vocês por criar o conselho 
aqui. É muito importante! Um estado como o 
Espírito Santo não pode ficar dependendo do 
Rio de Janeiro.  

Vejo quando a senhora fala, professora 
Eliane, que nós temos um representante no 
conselho. Então, nós ficamos aqui praticamente 
esquecidos.  

Meus parabéns pela luta. E nós, em 
nome da diretoria do Sinepe, o que a senhora 
precisar, conte com a gente. Estamos juntos 
nessa luta.  

Um grande abraço! Obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – A palavra continua franqueada.  

 

A SR.ª ZORAIDE BARBOSA DE SOUZA – 
Zoraide, do Conselho Municipal de Educação de 
Vitória. 
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Agradecer ao deputado Bruno Lamas 
pelo convite. Agradecer aos outros deputados: o 
Pagung, Quintino, Majeski. Agradecer por estar 
aqui neste momento ouvindo a Eliane e o 
Ramon. É uma temática importante para a 
educação.  
 Dizer que em Vitória, muitos 
profissionais de educação física também atuam 
na educação infantil. Tem um concurso 
específico para o profissional de educação 
infantil, de educação física na educação infantil, 
na rede de Vitória. Isso é significativo, porque a 
gente entende que a criança é corpo em 
movimento. A gente reconhece essa área do 
conhecimento em todo o processo de 
aprendizado que a criança vivencia.  
 E dizer que sempre que a gente trabalha 
na perspectiva dos conselhos, a gente trabalha 
na perspectiva das representações, dos 
segmentos, da composição. Isso é significativo 
na organização do pensamento da educação na 
perspectiva da cidadania.  
 Parabenizar pela iniciativa, dizer que nós 
estamos à disposição, também nos colocar à 
disposição. Nós, no conselho, temos uma live, é 
um projeto, A Prata da Casa Vale Ouro, que são 
apresentações de dissertações e teses que os 
profissionais da rede de Vitória defenderam nas 
universidades, e a primeira que teve foi sobre 
Educação Física. Então, a gente tem muitos 
profissionais da rede de Vitória que já fizeram 
mestrado, doutorado, com publicação. Eu penso 
que só vem somar e aglutinar forças para a 
realização da educação na perspectiva da 
qualidade. 

Obrigada! Bom trabalho para todos nós! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, professora Zoraide! Participei, 
como presidente da Comissão de Educação, 
semana passada, de um evento promovido pelo 
Tribunal de Contas do Estado Espírito Santo, 
com a presença do Ministério Público, da 
Justiça, da AGU, muito construtivo também, e 
fiz lá alguns registros, entre eles, a fala do 
Conselho Municipal de Educação de Vitória, 
denunciando que, em alguns momentos, 
escolas, diretores, profissionais, estão sendo 
agredidos, estão sendo açoitados por parte de 

integrantes do Legislativo Municipal. Então, eu 
reafirmo o nosso compromisso e peço que 
vocês encaminhem para esta comissão as 
denúncias para que nós possamos tomar as 
devidas providências, para que o ambiente 
escolar permaneça saudável, equilibrado e em 
paz. 

Eu agradeço e peço aos nossos 
convidados que permaneçam conosco, para que 
vocês possam conhecer um pouco da rotina 
também, da deliberação das matérias. Nós 
temos projetos para serem relatados e votados 
agora.  

Então, neste momento, eu devolvo a 
palavra ao supervisor da comissão, professor 
Leonardo, para proceder à leitura da Ordem do 
Dia. 

 
A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES – 

Professor Leonardo, eu poderia só finalizar aqui 
numa questão que foi colocada? 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Perdoe-me, professora Eliane 
(Inaudível). Perdoe-me a indelicadeza. Pode 
concluir sim. Tá bom. 

 
A SR.ª ELIANE CUNHA GONÇALVES – 

Sem problema. É que eu havia levantado aqui. É 
só para salientar o que o senhor Lelli e o 
professor Gean colocaram.  

O Brasil, hoje, antes da pandemia esses 
dados, os dados da Organização Mundial de 
Saúde colocavam que o Brasil é o primeiro da 
América Latina e o quinto do mundo em 
sedentarismo. São dados alarmantes. O 
sedentarismo nos leva, hoje, para cinquenta e 
dois por cento da população brasileira estar com 
sobrepeso, obesidade. Como os dados não são 
do estado do Espírito Santo, eles são feitos nas 
capitais, Vitória está como a décima sétima 
capital em sedentarismo. Então, os dados 
apontam a necessidade da educação física 
escolar como o primeiro passo para que a gente 
diminua esse quadro daqui, quiçá, pelo menos 
uns cinco a dez anos. Por quê? A educação física 
escolar dá continuidade nesse processo. Além 
das questões cognitivas, motoras que a 
educação física escolar também aprimora, 
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inclusive melhorando o aprendizado, a gente 
também tem a questão da saúde pública que 
está inserida.  

Eu só gostaria de pontuar esses dados 
para reforçar o que foi exposto aqui. Muito 
obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado! Eu reforço o convite para que 
permaneçam conosco. É importante para nós 
que vocês conheçam a nossa rotina aqui. 

Com a palavra o professor Leonardo para 
a leitura da Ordem do Dia.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
Ofício do gabinete do deputado Dary 

Pagung n.º 20/2021, justificando ausência do 
deputado Dary Pagung na reunião realizada no 
dia 17 de maio de 2021. 

 

Correspondência da Concapla – Convite 
da Confraria Caparaoense de Letras e Artes para 
sessão solene de instalação da Concapla, que 
será realizada no dia 25 de setembro de 2021, 
às 16h, no Teatro Fernando Torres, no município 
de Guaçuí. 

 

Ofício n.º 73/2021, do senhor Emídio 
Antônio Ferrão, presidente do Instituto Nacional 
de Convalidação de Ensino Estrangeiro, 
encaminhando uma sugestão de projeto de lei 
que institui o Exame Estadual de Revalidação de 
Diplomas Médicos expedidos por instituições de 
educação superior estrangeira – Mais Revalida. 

 

Ofício do gabinete da deputada Iriny 
Lopes, daqui da Assembleia Legislativa, n.º 
69/2021. A deputada Iriny Lopes solicita 
realização de audiência pública, com objetivo de 
debater o tema Escola Cívico-Militar, a ser 
realizada no dia 8 de junho, às 18h, por esta 
comissão. 
 

             PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

PL n.º 165/2019, de autoria do deputado 
Marcos Garcia, que obriga os estabelecimentos 
de ensino no estado do Espírito Santo a 
fornecerem diploma em braile para alunos com 
deficiência visual, na conclusão do ensino médio 
e ensino superior, que está apensado ao PL n.º 
54/2020, de autoria do deputado Torino 
Marques, que dispõe sobre obrigatoriedade dos 
estabelecimentos de ensino público e privado a 
disponibilizarem os certificados e diplomas em 
braile para alunos com deficiência visual, na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
Apensado, como disse anteriormente, ao PL n.º 
165/2019. O relator desse projeto de lei é o 
deputado Sergio Majeski, e o prazo para o relato 
é dia 7 de junho de 2021. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
  Seguimos, então, à Ordem do Dia. Se o 
deputado presidente me permitir, eu posso 
fazer a leitura. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Eu gostaria de colocar em deliberação as 
solicitações que foram apresentadas. Primeiro, 
pedir permissão aos membros para designar, 
como representante desta comissão, no evento 
de Guaçuí, o vice-presidente da comissão, 
deputado Quintino. É lógico que, todos que 
puderem participar, é importante. 
 As audiências públicas solicitadas da 
deputada Iriny Lopes e as demais, eu coloco em 
discussão. (Pausa)  
 Coloco em votação. As datas ainda não 
foram definidas. 
 Como vota o deputado Majeski? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Deputado Bruno, só tem uma audiência pública 
sendo pedida, que é a da deputada Iriny, a outra 
é a proposta de projeto de lei.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Como vota o deputado? 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – E a da 
Iriny está dia 08/06. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Como vota V. Ex.ª? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Vai 
confirmar essa data que está aqui?  
 

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

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Eu voto 

pela aprovação. 
 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) – Deputado Bruno, é importante 
ressaltar que foi aprovada, na última reunião 
desta comissão, uma audiência pública sobre a 
primeira infância. Nós entramos em contato 
com os membros da Secretaria de Trabalho e 
Assistência Social e foi deliberada a data de dia 
10 de junho para a realização dessa audiência 
pública sobre a primeira infância. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – 8/06 é dia de reunião ordinária? Cai 
numa segunda-feira? 
 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 8/06 
acho que é terça-feira. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) – É numa terça-feira. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Pois é! Então, nós vamos deixar para 
deliberar em seguida, porque a nossa comissão 
se reúne na segunda, né?!  

 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) – Isso! Exatamente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Então, perdoe-me aí, a gente retoma 
aqui para conversar com a deputada Iriny, para 
ela fazer o ajuste para dia de sessão ordinária. 

Nós passamos, então, à próxima parte da 
Ordem do Dia.  

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 
(PSL) – Deputado Bruno, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Sim! 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) – Deputado Bruno, ouvi falar o meu nome 
aí, deu uma falha na internet. Aonde é que meu 
nome entra, que V. Ex.ª falou? 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Nós estamos solicitando, gentilmente, 
que V. Ex.ª nos represente num evento em 
Guaçuí, que foi enviado o convite, o ofício, a 
esta comissão. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Mas é 

só em setembro. É em setembro! Dá tempo de 
você comprar roupa nova até lá. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO - 

(PSL) – Vai ser uma honra. Vai ser uma honra 
representar V. Ex.ª lá. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – 

Presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Deputado Dary Pagung com a palavra. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – 

Presidente, eu só gostaria de pedir uma cópia 
do Ofício 73/2021, do presidente do Instituto 
Nacional de Convalidação do Ensino Estrangeiro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Ok! Eu solicito aos técnicos desta 
comissão que todos os ofícios e 
correspondências aos técnicos desta comissão 
que todos os ofícios e correspondências que 
venham a chegar à Comissão sejam 
imediatamente enviados a todos os membros 
deputados e deputadas da Comissão de 
Educação, por favor. Ok? 
 Voltamos à Ordem do Dia. Com a palavra 
o supervisor Leonardo.  
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
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ORDEM DO DIA: 
 
Projeto de Lei n.º 263/2018, de autoria 
do deputado Rafael Favatto, que altera a 
Lei n.º 6.680, de 18 de maio de 2001, 
que institui a apresentação da carteira 
de vacinação junto à rede escolar 
estadual. Relator deputado Sergio 
Majeski. 
 
Projeto de Lei n.º 122/2019, de autoria 
do deputado Fabrício Gandini, que 
dispõe sobre a temperatura adequada a 
ser observada na climatização das salas 
de aula nas unidades do ensino público 
do estado do Espírito Santo. Relator 
deputado Bruno Lamas.  

 
Projeto de Lei n.º 249/2019, de autoria 
do deputado Fabrício Gandini, que 
institui a obrigatoriedade de aplicação de 
pelo menos trinta por cento dos recursos 
destinados à licitação escolar da rede de 
ensino na aquisição de gêneros 
alimentícios produzidos no âmbito local, 
preferencialmente pela agricultura 
familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais no âmbito do estado do 
Espírito Santo. Relator Coronel Alexandre 
Quintino. 

 

Projeto de Lei n.º 653/2019, de autoria 
do deputado Adilson Espindula, que 
dispõe sobre a obrigatoriedade de 
inclusão de alimentos orgânicos na 
alimentação escolar no âmbito do 
sistema de ensino no estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. Projeto 
de lei apensado ao número 249/2019, 
também sobre relatoria do deputado 
Coronel Alexandre Quintino. 

 

Projeto de Lei n.º 519/2019, de autoria 
do deputado Sergio Majeski, que 
modifica o Dispositivo de Lei n.º 
9.999/2013, incluindo no Programa 
Estadual do Transporte Escolar no Estado 
do Espírito Santo, o transporte para 
alunos de ensino técnico e superior. 
Relatoria do deputado Dary Pagung. 

Projeto de Lei n.º 892/2019, de autoria 
do deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 
Torna obrigatória a disponibilização de 
cadeiras adaptadas em estabelecimentos 
de ensino no Estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. Relatoria do 
deputado Sergio Majeski. 

 

Projeto de Lei n.º 32/2018, de autoria do 
deputado Sergio Majeski, que dispõe 
sobre a dispensa do pagamento de taxas 
e emolumentos e demais despesas 
cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do conselho 
escolar. Relatoria do deputado Renzo 
Vasconcelos. 
 

 Devolvo a palavra ao presidente da 
comissão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado. Na sequência lida, o primeiro 
projeto, quero saber se o relator está apto a 
relatar? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O 
primeiro projeto é esse 263? 
 

 O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 
ROCHA) – 263/2018, deputado.  
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 
deputado Bruno, esse é o projeto do Rafael 
Favatto que nós dizemos que já existe uma lei 
idêntica a essa. Nós entramos em contato com o 
gabinete dele, e ele ficou de pedir o 
arquivamento, pedir a baixar de pauta desse 
projeto.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não faz 
sentido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok. Acatado. Item dois. O relator está 
apto a relatar? 
 
 O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 
ROCHA) – O Item 02 é o Projeto de Lei n.º 
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122/2019 do deputado Fabrício Gandini. O 
senhor é o relator, deputado Bruno. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu encaminhei a esta Comissão o meu 
relatório já assinado. Eu peço, por favor, a sua 
condição aí é melhor do que a minha aqui hoje, 
neste momento, que faça a leitura do meu 
relatório se o procurador o doutor Alécio 
entender que isso é regimental.  
 
 O SR. ALÉCIO JOCIMAR FÁVAR – 
Perfeitamente possível, deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Ok. Solicito que faça a leitura do meu 
relatório, por favor.  
 
 O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 
ROCHA) – Só um momento, deputado, eu estou 
recuperando aqui o seu relatório. Vamos 
prosseguir com a Ordem do Dia enquanto eu 
recupero o relatório aqui.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Item 03. Eu já fiz a entrega, inclusive, 
assinado. 

Item 03. O relator está apto a relatar? 
 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) - No item 03, nós temos o PL n.º 
249/2019, que é apensado do PL n.º 653/2019. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Quem é o relator? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Sou eu, deputado Coronel Alexandre 
Quintino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Quintino com a palavra. 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, vamos lá. 
 O Projeto de Lei n.º 653, encontra-se 
apensado ao Projeto de Lei de n.º 249, então, 
nós vamos fazer um relatório único a esses dois 
projetos de lei: um de autoria do deputado 

Fabrício Gandini e o outro de autoria do 
deputado Adilson Espíndula.  

É interessante a gente ler a ementa dos 
dois. A ementa do 249, do deputado Fabrício 
Gandini: 

 

Institui a obrigatoriedade de 
aplicação de pelo menos trinta por cento 
dos recursos destinados a alimentação 
escolar pública da rede de ensino, na 
aquisição de gêneros alimentícios, 
produzidos em âmbito local, 
preferencialmente pela agricultura 
familiar e pelos empreendedores 
familiares rurais no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 

 

 O Projeto de Lei n.º 653, do deputado 
Adilson Espíndula, a ementa:  
 

Dispõe sobre a obrigatoriedade 
da inclusão de alimentos orgânicos na 
alimentação escolar, no âmbito do 
sistema de ensino do Estado do Espírito 
Santo, e dá outras providências. 

 
 Então, o Projeto de Lei n.º 249, de 
autoria do deputado Fabrício Gandini, que 
institui essa obrigatoriedade, que é a 
obrigatoriedade de aplicação no âmbito, de pelo 
menos trinta por cento dos destinados a 
alimentação escolar pública da rede de ensino, 
na aquisição de gêneros alimentícios, 
produzidos em âmbito local, preferencialmente 
pela agricultura familiar e pelos 
empreendedores familiares rurais no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 É importante mencionar, que esse 
projeto de lei encontra-se apensado ao Projeto 
de Lei n.º 653 de autoria do deputado Adilson 
Espindula, que dispõe, também, sobre a 
obrigatoriedade da inclusão de alimentos 
orgânicos na alimentação escolar, no âmbito do 
sistema de ensino do Estado do Espírito Santo. 
 Dessa forma, eu passo a relatar ambos 
os projetos. 
 Em que pese a brilhante iniciativa dos 
nobres deputados pela inclusão de alimentação 
orgânica em nossas escolas, a Mesa Diretora 
proferiu despacho denegatório. 
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Entendo que o projeto afronta a 
Constituição Estadual, nos seus art. 63, 
parágrafo único, inciso III e VI e, art. 91, inciso I, 
que tratam da iniciativa privativa do governador 
do Estado, para apresentação de tal projeto de 
lei. 
 Dessa forma, eu concluo o relato dos 
projetos pela inconstitucionalidade formal, ante 
a ausência da competência do Estado para 
dispor sobre a matéria. 
 Esse é o nosso parecer, pela 
inconstitucionalidade, acompanhando o parecer 
da Procuradoria da Casa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – (Inaudível) ... deputado Sergio Majeski? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - Não tem 
discussão do parecer dele? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Coloquei em discussão, é porque V. Ex.ª 
não ouviu. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É 
porque está falhando o som de V. Ex.ª. 
 Eu entendi o relatório do deputado 
Quintino, agora, não entendi o fato...  

Estão me ouvindo? (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Estamos te ouvindo perfeitamente. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Porque 

esses dois projetos não tratam da mesma coisa. 
O projeto do deputado Fabrício Gandini, fala 
sobre a obrigatoriedade de, pelo menos, trinta 
por cento de recursos destinados a alimentação 
de produtos produzidos pela agricultura 
familiar; ele não fala de produto orgânico. A 
maior parte dos agricultores familiares produz a 
agricultura tradicional também e, até entendo o 
parecer do deputado Quintino para esse 
projeto, porque ele está obrigando o Estado e, 
aí, eu considero que é realmente 
inconstitucional, que o deputado esteja fazendo 
um projeto que obrigue o Estado a fazer isso. 
  No caso do projeto do deputado Adilson 
Espindula, ele dispõe sobre a obrigatoriedade 
de inclusão de alimentos orgânicos na 

alimentação. O deputado Adilson não 
especifica se é de agricultura familiar ou não, 
mas que fosse produto orgânico. E no caso do 
deputado Adilson, eu não sei. Posso estar 
enganado, mas acho que o projeto do 
deputado Adilson não seria inconstitucional, 
porque ele está deixando o Estado 
regulamentar. Ele não está dizendo quanto 
seria, de que forma seria, ou seja, é um 
projeto que está pedindo que o Estado faça, 
mas não está definindo obrigatoriedade para 
o Estado. Então, eu posso estar tendo uma 
interpretação equivocada, mas eu considero 
que esses dois projetos não estão dizendo 
exatamente as mesmas coisas e considero que 
o projeto do deputado Adilson não é 
inconstitucional.  
  Enfim, é só uma observação.  
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – (PSL) – Senhor presidente, pela 
ordem! 
 Olha só, quem concedeu o 
apensamento foi a Mesa. Quando se faz esse 
apensamento, não dá para se fazer um 
relatório... 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 
entendi, deputado Quintino. Eu sei que o 
apensamento não foi feito por V. Ex.ª. Eu 
entendi.  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – (PSL) – E não dá para a gente 
fazer dois relatórios, um para um e outro para 
outro.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Eu vou continuar aqui com a discussão. 
O deputado Quintino encerrou? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO – (PSL) – Sim, excelência.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nós vamos dar início à votação da 
forma como está.  
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Está em votação o relatório do 
deputado Quintino. 

Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 

voto favorável ao parecer do deputado 
Quintino, mas talvez cabeira fazer uma revisão 
sobre esse apensamento, que, claro, não foi 
feito por nós. O apensamento foi feito pela 
Mesa. Mas, de repente, o deputado Adilson 
entra com um recurso, pedindo uma revisão 
desse apensamento.  
 Mas voto favorável ao parecer do 
deputado Quintino.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Majeski. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Oi. 
Pois não, deputado Bruno. (Pausa) 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Nós 

perdemos o contato com o deputado Bruno? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE 

QUINTINO – (PSL) – Deputado Bruno? (Pausa) 
Eu, como vice-presidente, acredito que 

eu tenha que assumir a presidência, mesmo que 
momentânea. E devo passar a palavra ao 
deputado Majeski, para que possa colher os 
votos, considerando que eu fui relator do 
projeto. 

Ah! Não. O deputado Bruno apareceu ali.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Consegui retomar aqui através de outro 
aparelho.  

Está em votação o relatório do deputado 
Quintino.  

Como vota o deputado Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado, eu votei favorável ao parecer dele e 
discordo do apensamento, mas isso daí o 
deputado Adilson é que deve tentar fazer um 
recurso junto à Mesa, porque não é da nossa 
alçada. Mas eu voto favorável ao parecer do 
deputado Quintino.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado.  
Como vota o deputado Dary Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Ok.  
Aprovado o relatório.  
Passamos ao próximo item. Item 5.  
Supervisor Leonardo, por favor, item 5, 

autoria e relato.  
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
Projeto de Lei n.º 892/2019. 
Autoria: deputado Lorenzo Pazolini. 
Ementa: torna obrigatória a 

disponibilização de cadeiras adaptadas em 
estabelecimentos de ensino no âmbito do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

Relatoria: deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado Sergio Majeski. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 

esse projeto foi distribuído novamente, é um 
daqueles projetos que já tinha a relatoria da 
formação da Comissão de Educação anterior.  
O deputado Vandinho Leite, que havia 
relatado, e nós concordamos plenamente com 
a relatoria dele, assim como com o parecer da 
Procuradoria e da Comissão de Justiça da 
Assembleia, ambas favoráveis ao projeto do 
ex-deputado, hoje prefeito de Vitória, que na 
ementa: torna obrigatória a disponibilização 
de cadeiras adaptadas em estabelecimentos 
de ensino no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
 Deputado Bruno e demais deputados, 
demais convidados, que estão hoje 
participando desta reunião, nós presidimos a 
Frente Parlamentar em Defesa das Pessoas 
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com Deficiência, e, como todos sabem, eu fiz 
visita a mais de duzentas e setenta escolas da 
rede estadual, do Estado, não posso falar da 
rede particular e da rede municipal porque 
não as conheço, e o que a gente percebe, 
assim, dar condição de acessibilidade e 
igualdade de condições para todo aluno é 
obrigação do gestor público. Isso tem que ser 
feito! E o que nós percebemos nas escolas da 
rede estadual, por exemplo, quando você fala 
que as escolas da rede estadual têm a 
chamada Sala de Recurso, Sala de Recurso 
seria o atendimento ali de um professor para 
os alunos com deficiência. As Salas de Recurso 
da maior parte das escolas da rede estadual 
são um bequinho, que ali é utilizado um 
pedacinho de uma sala de aula, um pedaço do 
corredor, um pedaço da sala da diretora, um 
pedaço da sala do pedagogo, que, às vezes, 
tem um metro quadrado, dois metros 
quadrados, e com pouquíssimos 
equipamentos. Quando se fala que as escolas 
têm acessibilidade, acessibilidade nas escolas 
da rede estadual basicamente se limita a uma 
rampa, porque acessibilidade, obviamente, é 
muito mais do que isso. Haveria de ter sinal 
sonoro para os alunos cegos, piso tátil, enfim, 
e uma infinidade de outras coisas que noventa 
por cento das escolas ou mais não têm.  

Então nós entendemos que essa 
proposta do deputado Lorenzo Pazolini nada 
mais é do que pedindo ao Estado ou 
obrigando o Estado que cumpra uma 
obrigação que é sua, sim, de colocar nos 
estabelecimentos cadeiras adaptadas para 
pessoas com deficiência, assim como o Estado 
e as prefeituras deveriam tornar as escolas 
plenamente acessíveis, com todos os tipos de 
acessibilidade, porque rampa não é sinônimo 
de acessibilidade única e de inclusão 
tampouco, apenas. 

 Então, nós somos pela aprovação do 
projeto, e acho que é um projeto que já está 
dentro daquilo que já está previsto, que os 
gestores públicos precisam fazer. Então o meu 
parecer é pela aprovação do projeto do 
deputado Lorenzo. 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS -  
PSB) – Deputado Majeski, eu faço uma pergunta 

a V. Ex.ª: o impacto financeiro está apensado? 
Que o doutor Alecio, nosso procurador, 

nos oriente se aqui na comissão é necessário o 
impacto financeiro ou só na hora da votação 
no plenário. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Aqui, 
não é, deputado Bruno, porque, na verdade, 
nós estamos votando o mérito apenas do 
projeto, o teor. E esse projeto eu imagino que 
ele passe pela Comissão de Finanças. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS -  
PSB) – Então, entendo que não há aí o 
impacto financeiro. Correto? 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – No 
projeto dele (Inaudível). 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS -  

PSB) – Doutor Alecio, a posição da 
Procuradoria em relação à votação dessa 
matéria sem o impacto financeiro. 

 
O SR. ALECIO JOCIMAR FÁVARO – 

(Inaudível) 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 

não entendi! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Doutor Alecio, nós estamos te ouvindo 
mal. 

 
O SR. ALECIO JOCIMAR FÁVARO – É 

cabível, sim, pelo encaminhamento do 
projeto. Pode prosseguir. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 

PSB) – Ok! Então nós colocamos em discussão 
o relatório do deputado Sergio Majeski. 

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

presidente, a pergunta que V. Ex.ª fez ao 
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relator deputado Sergio Majeski, eu acredito 
que vai ser analisado na Comissão de Finanças 
desta Casa.  

Eu voto favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Como vota V. Ex.ª? 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
votei. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ele já 
votou. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS -  
PSB) – Como vota, deputado Quintino? 

 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS -  

PSB) – Matéria aprovada, então, com o 
parecer do deputado Sergio Majeski. 

Vamos para o próximo item. Peço ao 
supervisor Leonardo, que apresente, por 
favor!  
 

O SR. SECRETÁRIO lê: Projeto n.º 
32/2018, de autoria do deputado Sergio 
Majeski, que dispõe sobre a dispensa do 
pagamento de taxas e emolumentos e demais 
despesas cartorárias referentes ao registro 
estatutário e suas alterações do conselho 
escolar.  

A relatoria é do deputado Renzo 
Vasconcelos, que não está presente na 
comissão.  

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Renzo não está presente. 
Então, nós não temos como votar o relatório. 
Peço que a comissão entre em contato com o 
deputado Renzo, entre em contato com ele, 
se ele está com o relatório, para votar ainda 
nesta sessão. E peço ao supervisor que passe 
para o próximo item. 

 

O SR. SECRETÁRIO lê: Projeto n.º 
122/2019, de autoria do deputado Fabrício 
Gandini.   

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Vou passar a relatar então.  

O projeto é de relatoria do deputado 
Bruno Lamas, não é isso?  

 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) - Exatamente. Dispõe sobre a 
temperatura adequada a ser observada na 
climatização das salas de aula nas unidades de 
ensino público no estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
122/2019, de autoria do deputado Fabrício 
Gandini, que dispõe sobre a temperatura 
adequada a ser observada na climatização das 
salas de aula nas unidades de ensino público 
no estado do Espírito Santo. 

Eu vou ser bem objetivo. A matéria tem 
um alcance social importante, tem relevância, 
e minha conclusão, é pela aprovação e pelo 
prosseguimento do projeto de lei de autoria 
do deputado Fabrício Gandini.  

Então, meu parecer é favorável.  
Coloco em discussão. (Pausa) 
Em votação. 
Como vota o deputado Sergio Majeski?  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

aprovação, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Como vota o deputado Quintino?  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – (PSL) – Pela aprovação, 
presidente.   

 

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

 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Com o relator. A matéria é aprovada.  
Existe mais algum item na pauta, 

supervisor Leonardo?  
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O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 
ROCHA) - Não. Não temos mais nenhum item 
em pauta para poder ser observado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Fica, então, prejudicada. E nós 
lamentamos isso. A matéria é de autoria do 
deputado Sergio Majeski. Por favor, que esta 
comissão, não vou usar a palavra notificar, 
mas que passe lá um informe ao deputado 
Renzo Vasconcelos sobre o prazo que o 
parlamentar tem para a relatoria para que 
possamos fazer justiça e colocar a matéria em 
discussão e votação.  

  
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Sim.  
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu sei 

que cada um tem sua vida. De repente o 
presidente de comissão esteja conversando 
com o deputado Renzo, que talvez esteja 
sendo difícil para ele participar da comissão. 
Desde que a comissão foi formada, salvo 
engano, ele esteve em uma ou duas reuniões. 
Então, talvez, ele esteve muito atarefado, e, 
talvez, pudesse chamar um suplente, enfim, 
para que aí tivesse quorum, um quorum mais 
qualificado. E esse projeto, por exemplo, que 
é um projeto que já está rolando aí há muito 
tempo, que é importante para as escolas.  

Faço a sugestão, também, presidente, 
se na próxima sessão o deputado Renzo não 
estiver, como presidente, acho que é 
regimental, pode avocar o projeto e fazer a 
relatoria, salvo engano.  

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Eu entendo o desabafo, cabe o 
desabafo de V. Ex.ª, e faremos um diálogo 
com o deputado Renzo Vasconcelos. É 
importante destacar que ele está cumprindo o 
Regimento naquilo que justifica suas 

ausências. É um deputado que atua na 
educação. É importante que ele participe 
conosco. Então, nossos esforços serão para 
que ele permaneça, mas esta comissão tem 
também a liberdade de convidar e informar os 
suplentes.  

Então, peço aos servidores da comissão 
que sempre coloquem em alerta os suplentes 
sobre a realização das sessões ordinárias na 
Comissão de Educação.  

Eu creio que não há nada mais a tratar. 
Se não há, eu agradeço a presença de todos, 
que Deus os abençoe... 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

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

PSB) – Sim, deputado Dary.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 

tenho um parecer, eu tenho um projeto para 
relatar.   

Está na pauta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Então, por favor, com a palavra o 
deputado Dary Pagung. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, primeiro cumprimentar todos que 
estão nos assistindo. 
 Projeto de Lei n.º 519/2019, do 
deputado Sergio Majeski, que altera a redação 
do caput e do § 1.º do art. 1.º da Lei n.º 
9.999/2013, incluindo no Programa Estadual 
do Transporte Escolar no Estado do Espírito 
Santo – PETE/ES, o transporte para alunos de 
ensino técnico e superior. 
 Este projeto, senhor presidente, foi 
encaminhado para a Procuradoria desta Casa, 
que manifestou pela inconstitucionalidade em 
projetos do termo de parecer técnico das 
folhas 17 a 24. Parecer acolhido pelo 
subprocurador do setorial legislativo nas 
folhas 27. Posteriormente, acolhido também 
pela Procuradoria-Geral desta Casa. 
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 Ato continuo, o projeto foi 
encaminhado para análise e parecer da 
Comissão de Justiça, nos termos do art. 41 do 
Regimento Interno, onde o relator, nosso 
atual prefeito de Barra de São Francisco, ainda 
deputado Enivaldo dos Anjos, entendeu que a 
matéria deveria continuar tramitando nesta 
Casa e considerou importante para a 
Educação e também prestigiar a comunidade 
estudantil. 
 Então, o parecer na Comissão de 
Justiça, recebeu o parecer oral n.º 46/2020, 
pela constitucionalidade, legalidade e boa 
técnica legislativa, em votação realizada de 
forma virtual, conforme ata em anexo 76/77.  

O Projeto n.º 519/2019 tem como 
objetivo principal incluir o Programa Estadual 
do Transporte Escolar. 
 Descrito o objeto da proposição, 
devemos ressaltar que o parecer desta 
comissão abrange apenas a análise técnica de 
mérito sob a ótica dos assuntos inerentes à 
Educação e à instrução conforme preceitua o 
art. 48 do Regimento Interno. 
 Portanto, em razão do mérito e pelas 
considerações aduzidas, adotamos o 
posicionamento favorável à aprovação da 
matéria, e por ser de relevância e interesse 
público, sugerimos aos demais membros desta 
comissão o parecer pela aprovação do Projeto 
de Lei n.º 519/2019, do ilustre deputado 
Sergio Majeski. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Em discussão o parecer do deputado 
Dary Pagung. (Pausa)  
 Em votação. 
 Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Bruno, eu, obviamente, voto 
favorável. O projeto é de minha autoria.  

Eu entendi o deputado Dary falando 
sobre o parecer da Procuradoria da 
Assembleia, mas eu acho que o projeto foi mal 
interpretado pela Procuradoria. Por quê? Ele 
apenas torna possível este posicionamento. 

Ele não obriga e nem diz quantos. Ele não 
pede uma iniciativa que seria exclusiva do 
Executivo, porque ele não está tornando 
obrigatório que se faça, ou seja, nós não 
estamos criando uma obrigatoriedade para o 
Estado. E alguns municípios hoje, graças a 
Deus, já fornecem esse transporte. Por 
exemplo, o município de Santa Maria do 
Jetibá, fornece vários ônibus e vans que 
trazem alunos para fazer faculdade em 
Vitória, em várias faculdades, faculdade 
particular, na Ufes, no Ifes, enfim. 
 Mas é isso. O meu voto é favorável. Só 
para esclarecer mesmo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Perdão, deputado Majeski. O meu 
áudio estava aberto aqui. Então, acato o voto 
de V. Ex.ª. 
 Como vota o deputado Quintino? 

 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO – (PSL) – Aproveitando para 
parabenizar o deputado Sergio Majeski pela 
brilhante iniciativa, voto favorável ao 
relatório. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) –  Ok. 
 Então, aprovado o parecer do ilustre 
deputado Dary Pagung. 
 Nada mais havendo a tratar, agora, 
sim, creio, eu agradeço a todos e a todas. Peço 
perdão pelas dificuldades com o meu áudio 
hoje, mas, ao fim, a comissão foi produtiva, 
ouvimos os nossos convidados, demos voz às 
entidades que aqui participam e ainda 
limpamos a pauta de hoje. 
 Sendo assim, agradeço a todos. Deus 
nos abençoe. 

Declaro encerrada a presente sessão, e 
a próxima será regimental! Obrigado, 
pessoal! 
 
 

(Está encerrada a reunião) 
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