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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso (HÍBRIDA)  
DATA: 16/03/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 04ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 420/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Dispõe sobre o pagamento da tarifa 
de pedágio por meio de cartão de débito ou de 
crédito, no Estado do Espirito Santo. 
PROJETO DE LEI 518/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a divulgação dos custos 
e base para a formulação da tarifa do transporte 
público urbano por ônibus, em todos os 
municípios do Estado do Espírito Santo e do 
sistema de transporte coletivo intermunicipal e 
metropolitano, e dá outras providências. 
PROJETO DE LEI 455/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

EMENTA: DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE 
AJUDA DE CUSTO AOS ESTUDANTES EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE 
SOCIOECONÔMICA MATRICULADOS NA REDE 
PÚBLICA ESTADUAL DE ENSINO. 
PROJETO DE LEI 489/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
EMENTA: Dispõe sobre a implantação de 
Centros de Ensino Estruturado para a pessoa 
com Transtorno de Espectro Autista no Estado 
do Espírito Santo. 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 59/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Susta os efeitos da Portaria nº 778-R, 
de 06 de junho de 2019 – PMES, que regula a 
exposição da imagem Institucional da Polícia 
Militar do Espírito Santo (PMES), por seus 
integrantes, ativos e inativos, nas redes e mídias 
sociais por meio de imagens, vídeos, áudios, 
textos ou outros meios análogos. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 12/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
EMENTA: Cria a Comissão Permanente de 
Combate à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, alterando dispositivos do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 
15.7.2009. 
PROJETO DE RESOLUÇÃO 02/21 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Altera dispositivo da Resolução nº 
2.700, de 15 de julho de 2009 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
PL 550/19; 339/19; 485/20 
 
2 – ORDEM DO DIA: 
 
1. PROJETO DE LEI 399/17 - Análise Técnica - 
Terminativo 
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AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: “Declara de utilidade pública estadual 
a ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA E CULTURAL DE 
CAPOEIRA RENASCER”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
2. PROJETO DE LEI 326/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o Sistema de Posse 
Responsável e abandono animal no Estado do 
Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 29/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 05/11/2019 
 
3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL  
01/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: PEC - Altera o art. 128 da Constituição 
Estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 
4. PROJETO DE LEI 700/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
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 o Instituto 
Grande Loja Maçônica do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 
 
5. PROJETO DE LEI 260/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
6. PROJETO DE LEI 490/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre o acesso ao programa de 
Educação de Jovens e Adultos (EJA) em 
instituições de ensino não integrantes da rede 
pública estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 
 
7. PROJETO DE LEI 965/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Assegura a qualquer cidadão o direito 
de obter acesso a informações sobre a 
balneabilidade das praias situadas no litoral do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 17/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/03/2020 
 
8. PROJETO DE LEI 44/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui no Estado do Espírito Santo a 
“Campanha de Controle Populacional de Cães e 
Gatos do Estado do Espírito Santo”, 
Acompanhada de ações educativas sobre 
propriedade responsável de animais, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
9. PROJETO DE LEI 98/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a subvenção econômica 
ao prêmio do seguro rural. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
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10. PROJETO DE LEI 88/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: PROJETO DE LEI - Dispõe sobre o 
afastamento do professor da rede estadual de 
ensino que for réu em processo judicial ou parte 
em processo administrativo disciplinar, na 
forma que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 09/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 16/07/2019 
 
11. PROJETO DE LEI 156/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
oftalmológicas às pessoas com  acromatose 
(albinismo) no estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 21/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 28/05/2019 
 
12. PROJETO DE LEI 180/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo a criar o 
Fundo Estadual dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
13. PROJETO DE LEI 95/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Produção de Frutas in Natura e de 
Produtos Derivados. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
14. PROJETO DE LEI 164/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 

EMENTA: Cria o Programa de Prevenção e 
Combate à Jogos que induzem crianças e 
adolescentes a prática de homicídios, 
automutilação e ao suicídio. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
15. PROJETO DE LEI 248/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o Dia da Mobilidade Elétrica no 
Estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
16. PROJETO DE LEI 257/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: As empresas organizadoras de 
concurso público ficam obrigadas a estabelecer 
em seus editais a possibilidade de remarcação 
de teste de aptidão física à Candidata grávida à 
época de sua realização, no âmbito do Estado 
do Espirito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
17. PROJETO DE LEI 261/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR:  Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instituições financeiras exigirem procuração por 
instrumento público em contratos de 
empréstimo bancário ou celebrá-lo por escritura 
pública quando realizado por pessoa analfabeta. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
18. PROJETO DE LEI 276/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
cinemas, cineclubes, teatros e similares 
permitirem o consumo de bebidas e alimentos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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adquiridos em outro local. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
19. PROJETO DE LEI 311/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
expedição de receitas médicas e odontológicas 
em forma impressa digitada no âmbito do 
estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 
 
20. PROJETO DE LEI 332/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Determina o uso obrigatório de 
capacetes para os usuários de patinetes 
elétricos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 02/07/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/07/2019 
 
21. PROJETO DE LEI 175/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Proíbe a fabricação, a comercialização, 
o manuseio, a utilização, a queima e a soltura de 
fogos de estampidos e de artifícios, assim como 
de quaisquer artefatos pirotécnicos de efeito 
sonoro ruidoso no Estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
22. PROJETO DE LEI 09/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 

PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
23. PROJETO DE LEI 739/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a publicação, em sítio 
eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, das 
listas dos pacientes que aguardam por 
consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos 
estabelecimentos da rede pública de saúde do 
Estado do Espírito Santo ou conveniados. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/11/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/12/2019 
 
24. PROJETO DE LEI 787/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe as casas bancárias e 
congêneres a transferirem recursos de seus 
correntistas para modalidade de investimento 
incompatível com o perfil do investidor, e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 
 
25. PROJETO DE LEI 603/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE 
EVENTOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, O 
"JUNHO VIOLETA”, O MÊS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA À 
VIOLÊNCIA À PESSOA  
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 
26. PROJETO DE LEI 687/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
Instituições Financeiras localizadas no Estado do 
Espírito Santo afixarem cartazes com 
informações sobre a gratuidade de tarifa dos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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serviços bancários essenciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
27. PROJETO DE LEI 1012/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
28. PROJETO DE LEI 1031/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
grandes centros comerciais e áreas de elevada 
aglomeração de pessoas, disponibilizarem área 
para atendimento de primeiros socorros aos 
seus frequentadores e atendimento de remoção 
médica, nos temos que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
29. PROJETO DE LEI 715/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe a exigência de contas de 
prestação de serviços e outros para a 
comprovação de endereço residencial. Proíbe a 
exigência de contas de prestação de serviços e 
outros para a comprovação de endereço 
residencial. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
30. PROJETO DE LEI 719/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 

Incentivo à Cafeicultura no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
31. PROJETO DE LEI 379/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 
daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
32. PROJETO DE LEI 416/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o programa de esclarecimento 
da população sobre o direito ao benefício da 
tarifa social de energia elétrica no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
33. PROJETO DE LEI 527/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece o fornecimento de peruca 
às pessoas com alopécia provocada pela 
aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
34. PROJETO DE LEI 535/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de passe 
gratuito aos portadores de doenças crônicas de 
natureza física ou mental ou de doenças que 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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exijam tratamento continuo nos transportes 
administrados e/ou concedidos pela secretaria 
de estado de transportes no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
35. PROJETO DE LEI 48/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: DISPÕE DA CRIAÇÃO DO "POLO 
GASTRONÔMICO E TURÍSTICO DE 
MANGUINHOS” NO  MUNICÍPIO DA SERRA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
36. PROJETO DE LEI 578/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de frete pelos estabelecimentos comerciais 
quando o consumidor adquirir produtos pelas 
plataformas digitais e opte por buscar 
pessoalmente no estabelecimento e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2020 
 
37. PROJETO DE LEI  720/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2020 
 
38. PROJETO DE LEI 529/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Ficam as empresas prestadoras de 
transporte público interestadual obrigadas a 
aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários 
em todo o sistema de coletivos, sem qualquer 

restrição, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 
 
39. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  08/20 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a redação do caput art. 10 da 
Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
40. PROJETO DE LEI 72/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que assegura proteção 
aos portadores de deficiência no atendimento 
em unidades de saúde públicas no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
41. PROJETO DE LEI 06/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes informativos nos hospitais 
no Estado do Espírito Santo sobre a legalidade 
da adoção. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 
42. PROJETO DE LEI 217/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Autoriza os bancos do Estado do 
Espírito Santo a suspenderem a cobrança de 
parcelas de empréstimo consignado aos clientes 
pelo prazo de noventa dias, sem a incidência 
posterior de juros sobre o valor das parcelas 
suspensas, em virtude da pandemia do COVID-
19. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=535
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=48
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=578
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=720
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2019&proposicao=529
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=4&ano=2020&proposicao=8
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=72
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=6
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217
http://www3.al.es.gov.br/spl/consulta-producao.aspx?tipo=5&ano=2020&proposicao=217


Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 7 

ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
43. PROJETO DE LEI  277/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR:  Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do traslado 
Interestadual e Internacional de cadáveres ou 
restos mortais humanos e a instituição do 
Programa de Auxílio Funerário Interestadual e 
Internacional - PAFII. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
44. PROJETO DE LEI 102/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece reserva de vagas de 
estágio para alunos oriundos da rede pública 
estadual de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
45. PROJETO DE LEI 157/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade de 
fornecimento de água potável em lanchonetes, 
bares e restaurantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
46. PROJETO DE LEI 187/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: "DISPÕE SOBRE O USO DA 
TELEMEDICINA DURANTE CRISES CAUSADAS 
POR PANDEMIAS, EPIDEMIAS E OUTRAS A FINS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO" 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
47. PROJETO DE LEI   39/20 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados pelas 
prestadoras de serviços públicos às calçadas e 
vias públicas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
48. PROJETO DE LEI 181/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Protetor de Animais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
49. PROJETO DE LEI 360/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Declarando de utilidade pública a Lira 
Munizfreirense. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
50. PROJETO DE LEI 254/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de máscaras, álcool gel e 
aferição de temperatura em estabelecimentos 
privados determinados por atividades 
essenciais, como medida de enfrentamento ao 
novo coronavírus, no âmbito do estado do 
Espírito Santo e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
51. PROJETO DE LEI 273/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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EMENTA: Dispõe sobre crédito à indústria que 
manifestar compromisso para converter suas 
plantas industriais para à produção de EPIs, 
equipamentos e insumos hospitalares, e demais 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
52. PROJETO DE LEI 249/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe que planos e operadoras de 
saúde no Estado do Espírito Santo recusem 
prestação de serviços a pessoas contaminadas 
pelo covid-19 em razão de prazo de carência de 
contratos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
53. PROJETO DE LEI    284/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a entrada utilizando capacete 
ou similares e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
54. PROJETO DE LEI 337/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO 
DE TESTES PARA DIAGNÓSTICOS DO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) EM PROFESSORES 
E FUNCIONÁRIOS DE TODAS AS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO 
ANTES DO REINÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
55. PROJETO DE LEI 346/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre normas, requisitos e 
critérios sobre doação de sangue. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
56. PROJETO DE LEI 351/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio de tabaco no Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
57. PROJETO DE LEI 366/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
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: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
58. PROJETO DE LEI 371/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a criação da Central de 
Informações sobre pacientes internados na rede 
estadual de saúde durante a pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19 e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
59. PROJETO DE LEI 105/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: 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 DO ESPÍRITO SANTO 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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60. PROJETO DE LEI 84/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: PROJETO DE LEI que altera o § 1º do 
Art. 4º da Lei Estadual nº 10.976 de 14 de 
Janeiro de 2019. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
61. PROJETO DE LEI 92/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Assegura o direito aos consumidores 
dos postos de gasolina situados no Estado do 
Espírito Santo de solicitarem o teste de vazão, 
na forma em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
62. PROJETO DE LEI 96/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe as concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos a 
condicionar a religação de unidade 
consumidora, no mesmo endereço, ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 
terceiros. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
63. PROJETO DE LEI 108/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga manutenção de Código de 
Defesa do Consumidor em Braille. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 

 
64. PROJETO DE LEI 176/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, Declarando o 
Município de Pancas a Capital Estadual do 

Esporte Radical e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
65. PROJETO DE LEI 180/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de 
Prevenção e Combate à Disseminação de 
Pandemias no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
66. PROJETO DE LEI 414/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO 
DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) COM 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PANDEMIA 
DO CORONAVÍRUS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

67. PROJETO DE LEI 430/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre fornecimento de EPIs 
para trabalhadores de funerárias enquanto 
perdurar o plano de contingência do novo 
coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

68. PROJETO DE LEI 46/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção, do pagamento 
de taxas de inscrição em concursos públicos 
estaduais para o doador de sangue, e adota 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 17/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/11/2020 
 

69. PROJETO DE LEI 27/20 - Análise Técnica - 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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Terminativo 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PROJETO DE LEI que Declara de 
UTILIDADE PÚBLICA o SINDICATO RURAL DE 
DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO-
ES 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 

 
70. PROJETO DE LEI 73/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que veda a 
transferência e remanejamento de vagas sem 
anuência dos pais em creches e escolas públicas 
no Estado do Espírito Santo para as pessoas com 
TDAH, Dislexia e TEA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 

 
71. PROJETO DE LEI 75/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a ajuda aos municípios 
que sofreram tragédias e/ou que estiverem em 
estado de calamidade pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 
72. 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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 
73. PROJETO DE LEI 38/20 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Determina que as Concessionárias 
prestadoras do serviço de fornecimento de 
energia elétrica do Estado do Espírito Santo 
disponibilizem na conta de energia informação 
sobre a necessidade de renovação do benefício 
da tarifa social de energia elétrica – TSEE 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 
 
74. PROJETO DE LEI 130/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: 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 DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 

75. PROJETO DE LEI 173/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
apresentação de exame toxicológico por 
candidatos ao ingresso nas universidades 
públicas situadas no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 

76. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/17 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 162 
da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
dispondo sobre a convocação de Secretário de 
Estado em caso de acúmulo de pedidos de 
informação não atendidos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
77. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/18 - Análise 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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Técnica 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: REVOGA DISPOSITIVOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE JULHO DE 2009, 
VEDANDO AS AUSÊNCIAS DE PARLAMENTARES 
NAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
78. PROJETO DE RESOLUÇÃO 09/18 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Sergio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: 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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
79. PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
80. PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Dary Pagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 

PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
81. PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera a Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
82. PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o art. 45 da Resolução nº 
2700/2009, Regimento Interno. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 
Pauta gerada em 04/03/2021, às 18h00min, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 479 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA, por Ato de seu Presidente com 
base na Resolução nº 5.915 de 19 de fevereiro 
de 2019, no uso de suas atribuições legais: 
 

DESIGNAR a servidora comissionada 
THAIS DA SILVA RODY, matrícula nº 209972, 
ocupante do cargo de ASSESSOR JUNIOR, com o 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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objetivo de acompanhar e fiscalizar a execução 
dos Contratos decorrentes da Ata de Registro de 
Preço nº 008/2020, cujo objeto é a prestação de 
serviços continuados de engenharia, tais como 
pintura, impermeabilização, telhados, 
revestimentos cerâmicos e outros, em 
cumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, e de 
acordo com a indicação da Diretoria de 
Infraestrutura e Logística e ratificação da 
Subdireção Geral da Secretaria, no processo nº 
192429, onde não acarretará aumento de 
despesa para a ALES. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 480 

 
Altera o Ato nº 3864 de 
18.12.2020, que dispõe sobre o 
funcionamento administrativo no 
âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo, 
observadas as ações necessárias 
para prevenção de contágio pelo 
Coronavírus (COVID-19) e dá 
outras providências. 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais; 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Fica revogado o inciso III do § 3º do 
artigo 4º do Ato nº 3.864, de 18.12.2020. 
 
Art. 2º O artigo 9º do Ato nº 3.864, de 
18.12.2020 passa a vigorar acrescido do 
seguinte inciso VIII: 
 

“Art.9º (...) 
 
VIII – reuniões de comissões 

permanentes e temporárias. (NR)” 

Art. 3º Fica revogado o artigo 9º-A do Ato nº 
3.864, de 18.12.2020. 
 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação, revogando-se as disposições em 
contrário. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 481 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES, 
matrícula nº 208906, para substituir TATIANA 
SOARES DE ALMEIDA, matrícula nº 201354, no 
cargo em comissão de Subdiretor Geral da 
Secretaria, código SDGS, a partir de 
15/03/2021, enquanto durar seu afastamento. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 482 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 471, 
publicado em 12/03/2021, que nomeou 
GLEOMAR MARCELO FONTANA, para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Hudson Leal. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
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ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 483 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA, por Ato de seu Presidente com 
base na Resolução nº 5.915 de 19 de fevereiro 
de 2019, no uso de suas atribuições legais: 
 

DESIGNAR o servidor efetivo GABRIEL 
CHAGAS PULZ, matrícula nº 209954, ocupante 
do cargo de ASSESSOR JUNIOR com o objetivo 
de acompanhar e fiscalizar a execução do 
Contrato nº 005/2021, cujo objeto é a 
contratação de Empresa para fornecimento de 
gêneros alimentícios, com entrega programada, 
na ALES, em cumprimento ao art. 67 da Lei 
8.666/93, e de acordo com a indicação da 
Diretoria Legislativa, fls. 327, e ratificação da 
Subdireção Geral da Secretaria, processo nº 
200788, onde não acarretará aumento de 
despesa para a ALES. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 484 

 
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 n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, SAMUEL BATISTA DE SOUZA, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código TJGRP, no gabinete do Deputado Freitas, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 210686/2021. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

ATO Nº 485 
 

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, ESMAEL BARBOSA DE ALMEIDA, para 
exercer o cargo em comissão de Diretor de 
Infraestrutura e Logística, código DIL, da 
Secretaria da Assembleia Legislativa. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 486 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, na forma do § 10º 
do art. 16 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, o Ato nº 4202, publicado em 
28/01/2021, que nomeou CLAUDIA ROQUINI, 
para exercer o cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ASGRP, no gabinete do Deputado 
Marcos Madureira. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
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DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: THAIS ARIÁDNA LEMOS 
GUIMARÃES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Médio 

4. VIGÊNCIA: 15.03.2021 a 14.03.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 828,57 (oitocentos e 
vinte e oito reais e 
cinquenta e sete 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 

 
 

(*) RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: GRASIELLY SILVA GOMES 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Médio 

4. VIGÊNCIA: 08.03.2021 A 07.03.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

R$ 828,57 (oitocentos e 
vinte e oito reais e 
cinquenta e sete 
centavos). 

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
(*) Reproduzido por ter sido redigido com incorreção. 

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

 
PORTARIA Nº 110 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

207017-01 
FERNANDA 
ZAMBORLINI 
SAITER GOBBI 

2021 
13/04/2021 

à 
27/04/2021 

09/12/2021 
à 

23/12/2021 
30(trinta) 

207847-01 
FREDERICO 
BREMENKAMP 
COELHO 

2020 
12/03/2021 

à 
26/03/2021 

12/07/2021 
à 

26/07/2021 
15(quinze) 

208223-01 
KETENE 
SANTOS DE 
FREITAS SILVA 

2020 
05/04/2021 

a 
19/04/2021 

04/07/2022 
à 

18/07/2022 
15(quinze) 

208971-01 
ROBERTA 
RHEIN SOUTO 
DEPES 

2021 
06/04/2021 

à 
20/04/2021 

05/07/2021 
à 

19/07/2021 
15(quinze) 

201354-01 
TATIANA 
SOARES DE 
ALMEIDA 

2020 
10/03/2021 

à 
21/03/2021 

15/03/2021 
à 

26/03/2021 
12(doze) 

 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
15 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

PORTARIA Nº 111 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares do servidor abaixo relacionado: 
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Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

A partir de Marcar para 
Quantidade 

de dias 

208906-02 
LUCAS DO 
NASCIMENTO 
MEIRELLES 

2020 
03/03/2021 

à 
01/04/2021 

15/03/2021 
05/06/2021 

à 
22/06/2021 

18(dezoito) 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
158 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO ORDEM 
DE SERVIÇO Nº 012/2021 
DISPENSA DE LICITAÇÃO 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Serviço nº 
012/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: PREVINE SMS LTDA ME. 
 
CNPJ: 08.794.931/0001-10. 
 
OBJETO: serviço de engenharia de segurança do 
trabalho e medicina do trabalho. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Dispensa de 
Licitação. 
 
Valor: R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais). 
 
PROCESSO: 180594. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO Nº 010/2021 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 001/2021  
 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 010/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: GRÁFICA AQUARIUS LTDA. 
 
CNPJ: 27.065.614/0001-08. 
 
OBJETO: Fornecimento de cartões de visita. 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico. 
 
Valor: R$ 1.000,00 (um mil reais). 
 
PROCESSO: 200239. 
 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 

 
RESUMO DO CONTRATO N° 007/2021 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Supervisão do 
Setor de Contratos e Convênios da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Contrato, conforme descrito 
abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: MJ INFORMADOR JURÍDICO 
LTDA. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

OBJETO: Contratação de empresa para 
prestação de serviço de leitura de diários, 
visando subsidiar as atividades judiciais 
desenvolvidas pela Procuradoria Geral em prol 
da Assembleia Legislativa. 
  
VALOR: O valor do presente CONTRATO é de R$ 
4.020,00 (quatro mil e vinte reais). 
 
VIGÊNCIA: A vigência do CONTRATO terá início a 
partir de 09/04/2021 e terá duração de 12 
(doze) meses. 
 
PROCESSO: 201231. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
GESTOR DO CONTRATO: Emiliane Delboni de 
Freitas. 
 
MATRICULA: 207533. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
11 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 
RESUMO DO TERMO DE CESSÃO DE SERVIDOR 

Nº 001/2021- PMSM 
 ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 

ESPÍRITO SANTO  
 

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

 
CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.  
 
CEDENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS. 

OBJETO: O presente Termo de Cessão tem como 
objeto a cessão do servidor SAMUEL BATISTA DE 
SOUZA, para exercer função comissionada na 
ALES. 
 

PROCESSO: 210249. 
 

VIGÊNCIA: O presente Termo tem início a partir 
do efetivo exercício do servidor no órgão 
cessionário com duração de 01 (um) ano. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

RESUMO DO CONVÊNIO DE CESSÃO DE 
SERVIDOR PÚBLICO Nº 003/2021 

 
A Subdireção Geral da Secretaria - Setor de 
Contratos e Convênios da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo em atendimento ao 
que dispõe o parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do Convênio, conforme descrito 
abaixo: 

 
CONVENIADA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CONVENENTE: MUNICÍPIO DE SÃO MATEUS/ES. 
OBJETO: O objeto do presente convênio é a 
cessão de servidor do município para prestar 
serviços na ALES, e vice-versa. 
 

VIGÊNCIA: O presente Convênio entra em vigor 
a partir de 15/03/2021 com duração de 01 (um) 
ano. 
 

PROCESSO: 210249. 
 

 Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
12 de março de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
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ATOS DA PROCURADORIA GERAL  
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 15.03.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

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

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Internet e Saúde 

01h15 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Finanças 

03h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Saúde  

04h35 Reunião ordinária híbrida Comissão de Agricultura  

06h15 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Finanças  

07h00 Dia de Campo na TV Conheça os guardiões da agrobiodiversidade e entenda como os 
saberes tradicionais são importantes para a conservação das nossas 
riquezas naturais. E ainda, saiba como identificar e consumir as 
plantas alimentícias não convencionais que podem ser encontradas 
até mesmo no quintal de casa 

07h30 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos Albuquerque 
Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a mulher”, além de 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das leis de proteção, os 
canais de denúncia e orientações para quem sofre este tipo de abuso 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do parlamento capixaba 

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

09h00 Reunião extraordinária   Comissão de Cidadania  

10h10 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Justiça  

11h00 Reunião ordinária híbrida (v) Comissão de Segurança 

12h00 Com a Palavra O médico  anestesiologista e deputado Hudson Leal (Republicanos) é 
o entrevistado do programa Com a Palavra. O deputado destaca suas 
atividades parlamentares com ênfase nas áreas de turismo, saúde e 
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meio ambiente. Ele é autor do projeto de lei que obriga acidentados 
que têm convênio médico particular ser conduzido pelos Bombeiros a 
hospital da rede conveniada 

12h30 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos Albuquerque 
Garcia esclarece as obrigações do Ministério Público do Estado do 
Espírito Santo acerca do tema “Violência contra a mulher”, além de 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das leis de proteção, os 
canais de denúncia e orientações para quem sofre este tipo de abuso 

13h00 Audiência Pública híbrida (v) Comissão de Finanças 

15h00 Sessão ordinária híbrida (v) Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 Com a Palavra O médico  anestesiologista e deputado Hudson Leal (Republicanos) é 
o entrevistado do programa Com a Palavra. O deputado destaca suas 
atividades parlamentares com ênfase nas áreas de turismo, saúde e 
meio ambiente. Ele é autor do projeto de lei que obriga acidentados 
que têm convênio médico particular ser conduzido pelos Bombeiros a 
hospital da rede conveniada 

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 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 A série especial do programa sabores mostra as tradições da culinária 
de outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o quarto da 
série "sabores dos imigrantes", sobre comida portuguesa, uma 
culinária caracterizada por pratos ricos, cheios de sabor, e fáceis de 
preparar. A chef Wannessa Gomes Merlo ensina a fazer um bacalhau 
à Gomes de Sá e um bacalhau à Lagareiro 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Slam-batalha de poesias 

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

21h00 Interesse Público Acompanhe as principais ações do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate as obras de Cintia Moscovich 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do parlamento capixaba 

22h15 Com a Palavra O médico  anestesiologista e deputado Hudson Leal (Republicanos) é 
o entrevistado do programa Com a Palavra. O deputado destaca suas 
atividades parlamentares com ênfase nas áreas de turismo, saúde e 
meio ambiente. Ele é autor do projeto de lei que obriga acidentados 
que têm convênio médico particular ser conduzido pelos Bombeiros a 
hospital da rede conveniada 

22h45 Sessão ordinária híbrida  Trabalhos do legislativo estadual 
 

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 

 

SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 
CONTAS, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 
2021. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Boa tarde aos colegas deputados que se 
encontram aqui na Mesa comigo, deputado 
Adilson Espindula, deputado Marcos Madureira, 
a quem eu cumprimento, dou boas-vindas aos 
nobres colegas. Consulto se nós estamos, neste 
momento, com algum colega em sistema 
híbrido, na sessão remota. Deputado Marcelo 
Santos? (Pausa) Está me ouvindo deputado? 
(Pausa) 
 Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
 Por que não estão ouvindo? 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Eu não consigo ouvi-los. Se estão em 
sessão remota, é importante que verifiquem se 
está tudo ok com vocês aí.  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Está tudo bem! Estou ouvindo de uma maneira 
bem clara.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Emílio Mameri. Muito obrigado, deputado! 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Estou presente aí.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok.  
Segunda reunião ordinária, da terceira 

sessão legislativa ordinária, da décima nona 
legislatura.  

Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, eu declaro abertos os 
trabalhos desta comissão.  

Vou sugerir à secretária da Comissão que 
faça a leitura da ata da reunião passada e a 
última ata do ano passado. Faça inclusive, 
primeiro, a última ata do ano anterior e 
posteriormente a ata da última reunião, por 
favor. 
 
(A senhora secretária procede à leitura das atas 
da 4.ª reunião extraordinária virtual, realizada 
em 10 de dezembro de 2020 e da 1.ª reunião 
ordinária híbrida, virtual e presencial, realizada 
em 1.º de março de 2021) 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok! Agradeço à secretária Rosa pela leitura das 
atas. Sugiro a aprovação das mesmas como lida 
e consulto os colegas a posição de cada um 
deles. 

 Deputado Adilson Espindula? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, eu voto pela aprovação, 
como lida. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Me chamou, presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Aprovação das atas. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Pela aprovação das atas, senhor presidente. 
 
O SR.PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito obrigado! 
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputado Emílio Mameri, com relação à 

aprovação das atas. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu sou favorável à 
aprovação de todas as atas como lida. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado José Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Aprovo, Excelência, como lidas as atas desta 
sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Dary Pagung está presente? (Pausa) 
As atas foram aprovadas como lidas e eu 

designo a nossa secretária que faça a leitura do 
Expediente.  

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

OFÍCIO/SEFAZ/GECOG/ N.º 45/2021, 
encaminhando cópia do relatório de Gestão 
Fiscal relativo ao 3.º quadrimestre de 2020. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

OFÍCIO/SEFAZ/GECOG/N.º44/2021, 
encaminhando cópia do Relatório de Gestão 
Fiscal consolidado relativo ao exercício de 2020. 

 

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

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
Ofício da Ales n.º 06/2021, referente ao Ofício 
n.º 34/2021 do Deputado Alexandre Xambinho 
que vem através deste justificar sua ausência na 
reunião ordinária, desta Comissão, no dia 1.º de 
março de 2021. 

 

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

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício da Ales n.º 05/2021, referente ao Ofício 
n.º 35/2021. Senhor Presidente, através do 
presente, levamos ao conhecimento de Vossa 
Excelência, que no dia de 1.º de março do 
corrente ano, o Deputado Estadual Marcos 
Madureira, abaixo assinado, não pode 
comparecer à sessão. 

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

  
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício da Ales n.º 04/2021, referente ao Ofício 
n.º 543/2021/6, do Conselheiro Presidente 
Rodrigo Flávio Freire Chamoun, encaminhando 
Relatório Anual de Atividades referente ao 
exercício de 2020, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ciente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

Ofício da Ales n.º 03/2021, referente ao Ofício 
n.º 541/2021/7 Relatório Trimestral de 
Atividades, referente ao 4.º trimestre de 2020, 
do Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo. 

 

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

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS e 
DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES DEPUTADOS:  

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

Ok! Agradeço. 
Passamos para a Ordem do Dia. 
 
Nós temos na Ordem do Dia que 

deliberar a respeito de audiência pública com a 
diretoria do Bandes, para demonstrar e avaliar o 
cumprimento das metas estabelecidas em 
atendimento ao parágrafo 3.º, art.47, da Lei n.º 
10.874/2018, Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

A sugestão que esta presidência faz é 
para o dia 26 de abril de 2021, às 13h, no 
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plenário Dirceu Cardoso, isso já acordado com a 
direção do Banco de Desenvolvimento do 
Estado do Espírito Santo. E eu pergunto aos 
colegas sobre a aprovação dessa deliberação. 

Deputado Adilson Espindula, dia 26/04, 
às 13h, no plenário Dirceu Cardoso. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Voto pela aprovação. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Pela aprovação. 
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

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

Deputado Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela aprovação, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  
Deputado Engenheiro José Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

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

deputado Rafael Favatto está presente? (Pausa) 
 Então, fica aprovada, para o próximo dia 

26 do mês de abril de 2021, às 13h, a prestação 
de contas da diretoria do Bandes.  

Nós temos na pauta da Ordem do Dia 
alguns projetos para relatar e, como está aqui 
coladinho comigo, eu sugiro que o deputado 
Adilson Espindula possa relatar. (Pausa)  

Eu prefiro, Adilson, porque vou sobrestar 
os meus. (Pausa) 

E o Rafael não está presente, o 
Xambinho não está presente.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Já estou presente, deputado 
Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Então eu sugiro que V. Ex.ª possa relatar, 

deputado Rafael Favatto e, logo em seguida, o 
Adilson relata o dele.  

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Pode ser o Adilson primeiro, 
porque eu estou pegando os projetos aqui 
ainda.   

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Nós temos toda a tranquilidade.  
O projeto que está sob a relatoria do 

Adilson Espindula é o Projeto n.º 879/2019, do 
deputado Gandini. E passo para o Adilson 
Espindula relatar o presente projeto.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, eu relato pela aprovação o 
Projeto de Lei n.º 870/2019, de autoria do 
ilustre deputado Gandini, bem como e 
igualmente pela aprovação da emenda 
modificativa de autoria da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Projeto relatado pela sua aprovação.  
Coloco em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Marcos Madureira?  
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Aprovado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Acompanha o relator.  
Deputado Marcelo Santos?  
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

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

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

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

Deputado Emílio Mameri? (Pausa)  
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
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Deputado José Esmeraldo?  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO –  
Com o relatório do brilhante relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu acompanho o relator e voto favorável, mas 
estou aguardando o voto do deputado Emílio 
Mameri. (Pausa) 

Nós já temos voto suficiente para 
aprovar a matéria, mas, se o deputado Emílio 
Mameri me escuta, é muito importante o voto 
dele. (Pausa) 

Não respondendo, projeto aprovado, a 
gente passa para o próximo projeto.  

Solicito ao deputado Rafael Favatto para 
relatar o Projeto n.º 31/2019, de autoria da 
deputada Janete de Sá.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Projeto n.º 31/2019, da deputada 
Janete de Sá, que dispõe sobre lista com o nome 
e foto dos condenados pelo crime de violência 
contra a mulher, e dá outras providencias. 
Relato pela aprovação do presente projeto 
homenageando já todas as mulheres, hoje, dia 8 
de março, Dia Internacional da Mulher, 
parabenizando todas as mulheres, deputadas, 
todas que estão nos assistindo aí, que 
trabalham na Assembleia, nossas taquígrafas, 
nossas assessoras, pessoas que prestam um 
excelente trabalho à Assembleia e ao povo do 
estado do Espírito Santo.  

É o nosso relato, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Parabéns, deputado Rafael Favatto, relatando a 
matéria pela sua aprovação num dia simbólico 
para todos nós que temos a satisfação de 
homenagear as nossas esposas, as mulheres da 
nossa vida e todas as mulheres do Brasil. 
 Eu coloco o parecer do deputado Rafael 
Favatto em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação. 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 
voto pela aprovação com o relator, senhor 
presidente. 

 Deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator, senhor presidente, que 
forneceu o parecer dele agora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Acompanho o relator, excelência. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu já acompanhei o relator. 
 Deputado Emílio Mameri continua 
ausente? (Pausa)  
 Nós já temos voto suficiente para 
aprovação da presente matéria. 
 Fica aprovada a matéria na Comissão de 
Finanças. 
 Eu concedo a palavra ao deputado 
Marcelo Santos para relatar o Projeto n.º 
340/2019, de autoria do deputado Rafael 
Favatto. 
  

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Obrigado, senhor presidente. 
 Passo a relatar o Projeto de Lei n.º 
340/2019, de autoria do ilustre parlamentar 
Rafael Favatto, que, de forma competente, 
preside a Comissão de Meio Ambiente, 
comissão importante, que, junto com a 
Comissão de Infraestrutura, debateremos os 
desafios que o Espírito Santo enfrenta, não só o 
Espírito Santo, mas o país, com relação aos 
entraves da burocracia que impede o Estado, 
que fez o dever de casa, a crescer e a se 
desenvolver, mas isso é outro tema. 
 O projeto do deputado Rafael Favatto 
tem como ementa declarar patrimônio cultural 
e imaterial do Espírito Santo os grupos de dança 
dos imigrantes alemães e italianos. 
 O meu parecer, até porque estou falando 
da matéria de forma muito sucinta, a Comissão 
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de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas é pela aprovação 
do Projeto de Lei n.º 340/2019, de autoria do 
ilustre parlamentar Rafael Favatto Santos. 
 É isso, senhor presidente, relato e 
solicito aos meus colegas deputados que 
acompanhem o relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Brilhante, objetivo o relatório, até porque a 
matéria, muito inteligente, de autoria do 
deputado Rafael sugere tal relatório. 
 Eu coloco em discussão o relatório do 
deputado Marcelo Santos. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, 
passo a colher os votos. 
 Como vota o deputado Rafael Favatto, 
autor da matéria? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, presidente. Eu não pedi 
para discutir, mas quero agradecer ao deputado 
Marcelo Santos pela relatoria. Dizer que a 
Comissão de Meio Ambiente está aposta e 
operante para poder debater esses entraves no 
Estado do Espírito Santo, que muito nos 
angustiam, mas que, em breve, teremos uma 
solução nas mãos dessas duas comissões 
importantes na Assembleia e pelas mãos do 
Governo do Estado, governador Renato 
Casagrande, que tem feito de tudo para 
destravar isso no Estado do Espírito Santo. 
 Quero parabenizá-lo, deputado Marcelo, 
pela condução da Comissão de Infraestrutura, 
que tem trabalhado muito e a gente tem 
acompanhado. 
 Voto favorável ao meu projeto também, 
pedindo aos pares que acompanhem o parecer 
do relator. 
 Obrigado, deputado Freitas. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Parabéns, deputado Rafael Favatto. 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 
voto com o relator, senhor presidente. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Com o relator. 

 Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Engenheiro José 
Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto com o brilhante deputado Marcelo 
Cariacica Santos, na sua relatoria impecável. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Obrigado, Zé! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Obrigado, deputado José Esmeraldo. 
 Deputado Emílio Mameri continua 
ausente. 
 Matéria aprovada na Comissão de 
Finanças, parabenizando mais uma vez o 
deputado Rafael Favatto. 
 Neste momento, concedo a palavra ao 
deputado Engenheiro José Esmeraldo para 
relatar o Projeto n.º 691/2019, de autoria do 
deputado Luciano Machado. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

O Projeto de Lei n.º 691/2019, de autoria do 
deputado estadual Luciano Machado, tem por 
escopo dispor sobre a inclusão dos nomes dos 
deputados autores dos projetos de lei na edição 
e publicação das leis no estado do Espírito 
Santo. 

O autor busca identificar a autoria das 
leis quando de sua publicação, inclusive como 
forma de dar aos cidadãos uma maior 
transparência e controle sobre os atos do Poder 
Legislativo estadual, coibindo a criação de 
projetos de lei inócuos e ineficazes.  

Sob a ótica das Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, o projeto de lei não apresenta qualquer 
dispositivo cuja execução repercuta 
negativamente nas finanças públicas, de 
maneira que não há óbice para sua regular 
tramitação. 
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Pelas razões acima expendidas, 
sugerimos aos nobres parlamentares desta 
comissão a adoção do seguinte parecer: a 
Comissão de Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada de Contas é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 691/2019, 
de autoria do deputado estadual Luciano 
Machado.  

Este, senhor presidente, é o nosso 
parecer.  

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

Coloco o presente projeto em discussão. 
(Pausa)  

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

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) - Eu 

voto com esse brilhante relatório do ilustre 
deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcos Madureira? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Rafael Favatto? 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Quero parabenizar o relatório do 
deputado José Esmeraldo, que fez o deputado 
Marcelo Santos até se envergonhar do relatório 
dele. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Faz isso não.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – É um brilhante relatório.  

Parabéns pela aprovação do projeto. 
E eu também, Zé, também fiquei 

envergonhado do meu relatório.  
Um abraço. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Marcelo Santos? 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, impossível votar contra o 
brilhante relatório do amigo e deputado, 
engenheiro de carreira da prefeitura de Vitória, 
José Rocha Esmeraldo, que me convenceu de 
que o parecer dele tem sustentação técnico-
jurídica necessária para sua aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Da mesma forma eu parabenizo o deputado 
José Esmeraldo.  

Acompanho o relator pela aprovação e 
declaro o projeto aprovado na Comissão de 
Finanças desta Casa.  

Nós temos ainda em pauta alguns 
projetos com a relatoria do deputado Alexandre 
Xambinho, que não se encontra presente. Sendo 
assim, vou sobrestar essas matérias para que a 
gente possa aprová-las em data posterior. 

Tenho também quatro projetos sob a 
minha relatoria. Vou sobrestar todos quatro; 
todos quatro são PEC. PEC não tem 
possibilidade de veto, é matéria sempre final 
aqui na Assembleia. Sendo assim, vou fazer uma 
análise melhor de todas as matérias.  

Tem uma matéria que eu, 
particularmente, tenho apreço e tenho urgência 
em dar o parecer dela, que é o projeto de 
autoria do deputado Delegado Lorenzo Pazolini, 
Projeto n.º 32/2019, que trata sobre a Polícia 
Penal no estado do Espírito Santo. Tive 
conhecimento que o Governo estabeleceu uma 
comissão para melhor análise dessa matéria, e 
análise no sentido de melhorar a 
implementação da Polícia Penal no âmbito do 
estado do Espírito Santo.  

Acredito nesse fundamento, nesta 
comissão, quero me inteirar melhor do que está 
sendo apresentado e trago, provavelmente, 
para o relato na próxima agenda possível de 
relatar, sendo que temos, na próxima segunda-
feira, a presença nesta comissão do secretário 
de Fazenda, senhor Rogelio Pegoretti, e 
convido, nesse sentido, os colegas, para que a 
gente possa chegar às treze em ponto, ou antes 
um pouco. 

Como é prestação de contas, com 
previsão constitucional do secretário da Fazenda 
nesta comissão, a gente precisa de número legal 
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e estamos antecipando em trinta minutos, uma 
vez que temos a sessão ordinária às 15h. 

Então, eu faço esse lembrete para os 
colegas, que na próxima segunda-feira, dia 15, é 
importante que estejamos aqui às 13h em 
ponto, para a prestação de contas do secretário 
de Fazenda Rogelio Pegoretti. (Pausa) 

Estou recebendo uma informação de que 
o deputado Alexandre Xambinho acaba de 
entrar remotamente e tem possibilidade de 
relatar os seus projetos. Entrou em tempo hábil, 
se fez presente em tempo hábil e concedo a 
palavra ao deputado Alexandre Xambinho para 
que possa relatar os projetos que tem em mãos 
para relatar. Sugiro o 541/2019. Confere se é 
isso, Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) - 

Obrigado, deputado presidente, deputado 
Freitas, presidente da Comissão de Finanças. O 
projeto n.º 541, de autoria do deputado Lorenzo 
Pazolini, determina que hospitais e 
maternidades localizados no estado do Espírito 
Santo ofereçam aos pais ou aos responsáveis de 
recém-nascidos orientações e treinamento para 
primeiros socorros em caso de engasgamento, 
aspiração de corpo estranho e prevenção de 
morte súbita. 

O projeto foi apresentado pelo nobre 
deputado, hoje prefeito da cidade de Vitória, 
Lorenzo Pazolini. Projeto de suma importância 
para os futuros pais capixabas, que vão poder 
passar por esse treinamento na maternidade. 

Na Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização e Tomada de Contas, a 
gente opta, como relator do projeto, pela 
aprovação do projeto, e passo a colher os votos 
dos nobres deputados presentes nesta sessão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Alexandre Xambinho! 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (REDE) – 

Estou te ouvindo, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Para nós, basta o seu relatório, meu querido 
amigo deputado. Eu tenho que colocar em 
discussão e depois colher os votos. 

Vou acolher o relatório como pela 
aprovação. 

Coloco o relatório em discussão. (Pausa) 
Não havendo que queira discutir, passo a 

colher os votos.  
Como vota o deputado Marcelo Santos? 

(Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, como vota no 

relatório do projeto 541, relatado pelo 
deputado Alexandre Xambinho? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– (Inaudível) ...voto contrário e ele acabou me 
convencendo. Então, eu acompanho o relator, 
senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Vota favorável. 

Como vota o deputado Engenheiro José 
Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Meu amigo Freitas, brilhante Freitas, presidente 
desta comissão, bastante capaz para exercer, 
mas eu acho, deputado, que caberia ao nosso 
amigo Xambinho, muitas vezes faço confusão e 
chamo de Chumbinho, que ele fosse o 
responsável pela convocação dos deputados, 
uma vez que ele é o relator. Ele é o relator. 
Então, caberia a ele convocar para votar, no que 
tange o seu relatório, o SIM ou o NÃO de cada 
deputado. 

Não estou aqui querendo ensinar a V. 
Ex.ª, deputado Freitas, porque V. Ex.ª é um 
ícone dentro desta Assembleia Legislativa, é um 
brilhante homem público em qualquer setor 
que esteja, mas eu não poderia deixar de fazer 
aqui a essa observação.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito bem feita, deputado José Esmeraldo. E 
agradeço a V. Ex.ª, que é extremamente 
equilibrado, cortês... Agradeço os elogios a mim 
e ao deputado Xambinho. Muito obrigado! 

E o deputado José Esmeraldo vota 
favorável à matéria.  

Como vota o deputado Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Também voto favorável à 
matéria. 
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O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Como vota o deputado Marcos Madureira?  
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Voto favorável à matéria em 
parte, tendo em vista que o projeto em causa 
traz à baila treinamento e não sei se o nosso 
orçamento nos leva a isso, se podemos aprovar 
isso diretamente.  

Então, penso que um projeto desse tipo 
teria que ser esmiuçado primeiro na área da 
saúde, para quando chegar nas finanças, 
sabermos o que as finanças poderão dar a esse 
projeto.  

Então, como tem aqui treinamento, vou 
pedir vista desse projeto para... 
 

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

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Para que em meu gabinete eu 
verifique essas questões.  

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

regimental.  
Matéria com vista.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Questão de ordem, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Questão de ordem? Deputado? 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Questão de ordem levantada pelo deputado 
Alexandre Xambinho.  

Pode levantar a questão de ordem, 
deputado.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Entendo perfeitamente o argumento do 
deputado Marcos Madureira, mas o estudo que 
fizemos para poder votar o relatório favorável é 
justamente por a gente entender que não vai 
haver impacto financeiro nesse treinamento, 

verificando que o (Inaudível) das finanças da 
saúde, porque esse treinamento vai ocorrer 
dentro das maternidades e dentro dos hospitais, 
onde já temos profissionais qualificados e que já 
entendem do assunto. Seria meramente mais 
uma função que as enfermeiras ou as pediatras 
teriam por obrigação para fazer antes da alta do 
bebê e da mãe, dentro da maternidade ou do 
hospital. Então, o nosso entendimento é que 
não vai haver um impacto financeiro e, sim, vai 
acontecer apenas uma regulamentação de uma 
atividade a mais que as enfermeiras ou as 
pediatras teriam que fazer dentro da 
maternidade antes do neném receber alta. Por 
isso que opinamos por votar favorável no 
relatório do projeto de lei do nobre deputado, 
hoje prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini.  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Essa é a explicação para o deputado Marcos 
Madureira que eu gostaria de dar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Sugiro que o deputado Alexandre Xambinho 
tenha falado: Pela ordem! Que não levantou 
uma questão de ordem.  

Passo a palavra para o deputado... 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Antes deixa eu passar a palavra para o deputado 
Marcos Madureira que quer fazer uma resposta.  
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Ouvi atentamente, e votei em 
parte. E verifiquei que a nossa maior colocação, 
dentro do específico que é a nossa comissão, é 
ver a parte financeira, econômica e 
orçamentária.  
 É por isso que me bati nisso; e não vejo 
ninguém se bater nisso. Eu, até para que nós 
tomemos cuidado, tenho visto aqui, na semana 
passada, formar blocos nas nossas comissões. 
Não achei beleza nenhuma em formar blocos 
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nas comissões para se resolver rapidamente as 
coisas. As comissões são exatamente para se 
resolver completamente as coisas para que o 
projeto do deputado saia um projeto exequível, 
um projeto que o povo vai aceitar, um projeto 
verdadeiramente que passou na Assembleia 
Legislativa. Não aquilo que vi na última sessão 
aqui na quarta-feira, fazendo bloco de 
comissões e que as comissões não resolvem 
nada. Todo mundo aprova todo mundo e 
falando: ah, meu amigo; querido amigo, e não 
sei o quê. Acho que Assembleia não é isso. Acho 
que Assembleia, as comissões são para você 
verificar exatamente o que está dito dentro da 
Constituição Estadual, ou melhor, até da 
Federal, porque temos que estar atados à nossa 
Federal.  

Então, quando eu fiz esse levantamento, 
eu falei: em parte. É lindo o projeto e tal, mas 
será que estamos verificando o que temos que 
verificar aqui na Comissão de Finanças? É só 
isso! Pedi essa questão para que...  o relator, 
chega aqui e aprova tudo, e depois não funciona 
nada. Acho o seguinte: se estamos na Comissão 
de Finanças, temos que verificar as questões de 
finanças de que fala o projeto. Só isso! Não sou 
obrigado a que um deputado ali, que fez um 
projeto aqui... E eu falo: isso aqui não cabe 
dentro do orçamento. Porque o Estado é 
orçamento.  

Outra coisa... Vi uma coisa aqui que não 
aprendi nem num passado distante e, até agora, 
que continuo estudando essas questões 
constitucionais: como se resolvem as coisas aqui 
dentro? É através das comissões. As comissões 
estão aqui para trabalhar em cima dessas 
questões. Eu, por exemplo, vi um bloco da 
Comissão de Tecnologia e não sei o que, ela 
ficar comandativa aqui dentro da Casa. E não é 
isso! A comissão comandativa nesta Casa ainda 
é a Comissão de Justiça, pela Constituição nossa, 
pela República que somos, pelo estado 
democrático de direito que somos. É a 
Constituição que nos comanda! E a nossa 
comissão comandativa aqui é a de Justiça, 
depois é a de Finanças, e depois que focaliza 
todos os outros blocos das comissões, sejam 
elas de Cultura, de Arte, seja ela do que for. Mas 
a comissão comandativa nesta Casa, que eu 

saiba, é a Comissão de Constituição e Justiça. 
Logo após seria a nossa comissão, que verifica a 
área orçamentária.  

Não devemos fazer bloco aqui para 
resolver os problemas rapidamente, como eu 
tentei entender o que estava acontecendo 
outro dia. O que é isso? Fazer bloco de 
comissão? Eu tentei falar isso para o nosso 
presidente. E até pedi vista de um processo 
porque achei que esse negócio de fazer bloco 
aqui... E comecei já a falar com o meu 
presidente que eu não estava aceitando bem 
aquilo. Mas se tiver no Regimento Interno essa 
questão de poder fazer bloco de comissão... Eu 
vou verificar isso se é possível.  

Nós não temos problemas aqui de 
resolver as coisas rapidamente, nós devemos 
resolvê-las até com um pouco de jeito e 
demorar o necessário para que aconteça, para 
que as comissões falem. Fala primeiro a de 
Justiça, depois fala a de Finanças, depois fala a 
comissão que de fato leva o problema 
diretamente ao ponto.  
 Era só isso, presidente, que eu queria 
colocar.  
  
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Pela ordem, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Pela ordem, deputado Xambinho.  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Eu gostaria de falar ao deputado Marcos 
Madureira, nobre deputado, que o nosso 
relatório, ele verificou, ele avaliou a questão 
econômica e orçamentária do Estado e por isso 
que nós opinamos pela aprovação do presente 
projeto de lei. Gostaria de dizer para ele que ele 
não pode votar parcialmente no projeto. Ou ele 
vota favorável ou ele vota contrário ao projeto 
de lei. É uma opção que ele tem: votar favorável 
ou votar contrário.  

Entendo, compreendo o pedido de vista 
dele. Acatamos o pedido de vista dele, mas não 
existe essa modalidade de você votar 
parcialmente em um projeto na Assembleia 
Legislativa. Ou você vota favorável ou você vota 
contrário.  
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Muito obrigado, presidente. Devolvo a 
palavra a V. Ex.ª 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

Pela ordem, deputado Marcos Madureira.  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu estou querendo dizer para o 
Xambinho que eu estava até discutindo, porque 
nós estamos aqui dentro de uma comissão. E 
aqui dentro nós temos que discutir as questões 
que nós sentimos.  

Então eu falei, porque deve ter sido a 
primeira vez que isso aconteceu, eu falar que eu 
votava parcialmente, eu pessoalmente. Eu ia 
chegar ao NÃO, e claro! Eu sou negativo a um 
projeto que não foi esmiuçado. Mas como V. 
Ex.ª acabou de falar que esmiuçou o processo, 
verificou todas as questões financeiras e 
orçamentárias do processo, então, eu vou votar 
com V. Ex.ª. Eu apenas quero discutir a questão.  

Eu não estou votando parcialmente, não. 
Eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei o que eu 
tenho que votar. Eu estou aqui para votar SIM 
ou NÃO. Mas eu falei que parcialmente eu 
aceito o projeto. É um projeto lindo, é um 
projeto que eu sei... Eu sei o que é mal súbito de 
crianças que morrem até um ano de idade sem 
você saber por que morreu. Eu sei exatamente o 
que é isso. 

Então, senhor presidente, se o deputado 
falou que esmiuçou totalmente a parte 
orçamentária, a parte que nós temos que 
discutir, eu voto com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Pela ordem, deputado Adilson Espindula.  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, demais membros desta 
comissão, minha preocupação, e eu gostaria de 
ouvir o relator um pouquinho mais, é que esse 
projeto realmente não nos fala qual o impacto 
financeiro que ele tem. E ele está inclusive 
determinando que os hospitais e maternidades 
localizados no estado do Espírito Santo 

ofereçam aos pais ou responsáveis de recém-
nascidos orientações e treinamentos. E aqueles 
hospitais que não têm condições para acolher 
isso, como a gente vai determinar para todos os 
hospitais do estado do Espírito Santo?   
 E a Procuradoria da Casa também já se 
manifestou pela inconstitucionalidade do 
projeto. Então, eu acho até muito pertinente o 
pedido de vista do projeto de V. Ex.ª, deputado 
Marcos Madureira. 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Eu deixo que V. Ex.ª peça vista 
porque eu já votei com ele. 

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

o deputado Marcos Madureira já manifestou o 
voto dele, pela importância do projeto.  

E eu hei de registrar a capacidade de 
convergência do deputado Marcos Madureira, 
mesmo discutindo o projeto e a ampla 
discussão, o amplo debate, a respeito de uma 
matéria. Isso enriquece a matéria, isso mostra a 
grandiosidade da matéria.  

Parabenizo o deputado Alexandre 
Xambinho pela capacidade de fazer a defesa de 
um projeto importante que visa a determinar 
que os hospitais e maternidades do nosso 
estado possam oferecer aos pais e aos 
responsáveis de recém-nascidos orientações de 
treinamento de primeiros socorros em caso de 
engasgamento. O projeto é importante e por 
isso tem essa ampla responsabilidade. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Pela ordem, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – E 

aparece agora a análise do deputado Adilson 
Espindula, de uma versão de 
inconstitucionalidade feita pela Procuradoria da 
Casa. 

Eu passo a palavra pela ordem ao 
deputado José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Eu ouvi atentamente todos os pareceres dos 
membros desta comissão tão importante, 
Comissão de Finanças.  
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Eu conheço bem este trabalho, uma vez 
que há muitos anos a gente faz parte da 
Comissão de Finanças, e é muito importante 
quando uma discussão dessas, Freitas, ela vem à 
tona. Nós não podemos passar batidos.  

É importante dizer em alto e bom som 
que o Madureira sempre foi da Comissão de 
Finanças e presidente da Comissão de Finanças 
e Conselheiro do Tribunal de Contas. É um cara 
preparado, essa é que é a verdade.  

Aliás, eu estava vendo até o Madureira 
muito quietinho aí, eu até me assustava aqui 
porque o Madureira não é muito de ficar quieto. 
E hoje, ele levantou na verdade uma questão de 
ordem, onde ele fez o posicionamento dele.  

E, interessante também falar com 
relação ao nosso amigo, brilhante deputado 
Adilson Espindula, ele diz que é inconstitucional, 
essa que é a informação que nós temos aqui no 
processo.  

E tem um impacto financeiro.  
Então, eu gostaria de perguntar a V. 

Ex.as, em vez de fechar isso hoje logo, deputado 
Freitas. Não é V. Ex.ª falar uma coisa e depois 
chegar e bater o martelo do lado de lá, como V. 
Ex.ª fez com relação ao Xambinho aí. Porque eu 
falei que deveria ser o Xambinho a pessoa a 
convocar os membros e não V. Ex.ª; e V. Ex.ª 
falou que eu fui muito bom, tal, tal, mas meteu 
o cacete. E continuou aí V. Ex.ª na caminhada, 
porque não deveria ser V. Ex.ª, deveria ser o 
Xambinho, porque ele que é o relator do 
processo.  

Então, eu quero aqui colocar, 
brilhantemente, esta comissão, são pessoas, 
Marcelo Santos, extremamente capacitado; 
Rafael Favatto, brilhante, capacitado; Emílio 
Mameri; Adilson Espindula é um cara fantástico; 
você, Freitas; o Madureira. Agora, a gente vê, 
com todas as letras, que este projeto de lei tem 
alguns óbices, e do meu ponto de vista, não 
seria interessante, hoje, bater o martelo da 
aprovação.  

Este é meu pensamento. V. Ex.ª, como 
presidente, fica a critério de V. Ex.ª. Eu também 
estou te observando aqui, pode ter certeza. 
Estou fazendo uma colocação, talvez, os outros 
não tenham feito, o Xambinho é um cara 
fantástico, tenho o maior respeito pelo 

Xambinho, mas é um jovem, um cara que 
entrou agora, tem crescido muito no seu 
conhecimento, mas ele tem que aprender muito 
ainda, aprender muito com pessoas que já estão 
aí dentro, como todos nós temos que aprender. 
Mas eu não tenho dúvida nenhuma que 
Xambinho foi um dos grandes parlamentares 
dessa geração nova que veio para ficar na 
Assembleia Legislativa.  

Então o meu posicionamento é esse aí. 
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Pela ordem, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 
Deputado Alexandre Xambinho, eu já lhe passo 
pela ordem. Só quero dar a resposta para o meu 
amigo e quem respeito, deputado José 
Esmeraldo.  

Eu só sou um parceiro de cada um de 
vocês. A minha intenção é só servir cada um de 
vocês e, enquanto presidente desta comissão, 
eu só tendo a seguir o ritmo normal do que eu 
aprendi nos catorze anos que estou aqui, Zé. 
Aprendi, inclusive com você, a seguir o 
Regimento Interno e seguir as Constituições 
Estadual e Federal. E, até onde eu participei, o 
relator relata o projeto e devolve para o 
presidente da comissão, inclusive em plenário, 
quando o presidente designa um relatório, o 
relator relata o projeto e devolve ao presidente 
para colocar o projeto em discussão para, se 
houver alguma discussão, essa discussão ser 
orientada e liderada pelo presidente da 
comissão, em plenário ou lá na comissão.  

Isso é o Regimento Interno, isso é a regra 
normal desta Casa, tanto é que eu tenho 
apreço, estima e consideração pelo deputado 
Alexandre Xambinho e ele entendeu 
naturalmente porque ele participa de outras 
comissões e é dessa forma que funciona em 
qualquer comissão desta Casa, Zé. 

 E eu imaginei que você não voltasse 
nessa pauta mais, até porque essa pauta foi 
transitada na maior normalidade possível. Mas 
como você fez questão de fazer essa 
observação, eu só gostaria que você 
recuperasse aí se funciona dessa forma ou não 
em qualquer comissão desta Casa, inclusive em 
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Plenário. Desde que esta Casa funciona é assim 
que o Regimento Interno diz e é assim que nós 
seguimos. Mas nenhuma dificuldade, Zé. 
Nenhuma dificuldade! Inclusive, se, por ventura, 
tivesse que estar aqui o deputado Marcos 
Madureira, o deputado Xambinho presidindo, 
para mim é com muita tranquilidade, mas 
estando em outras comissões como estou, o 
meu papel na outra comissão, como relator, é 
relatar e devolver para o presidente, para o 
presidente conduzir as discussões, se houver; e 
as votações. E assim eu fiz e dessa forma 
acredito que continuarei fazendo porque é 
orientação do Regimento Interno, deputado 
José Esmeraldo, com todo o meu respeito a V. 
Ex.ª.  

Passo a palavra ao deputado Alexandre 
Xambinho. 

 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Deputado Freitas! 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Sim. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Xambinho, você é mais novo, deixa por último 
você. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Pela ordem, deputado José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Eu não sei se esta pandemia... Eu estou vendo 
aqui a cara do Marcelão Cariacica Santos. Eu 
não sei se é a pandemia, mas V. Ex.ª tem razão. 
É isso mesmo! Esta pandemia está assustando 
muita gente. E olha que eu não sou de me 
assustar não. Mas você está certo, Freitas. Está 
certo. Eu acho que ... 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ei! Ei, deputado José Esmeraldo... 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Você está correto! 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Obrigado! Obrigado pelo reconhecimento, Zé! O 
meu respeito a você. 

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, pela ordem! Só um minutinho 
antes do Xambinho falar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Pela ordem, deputado Marcelo, já que agora 
está sendo pela idade. Você é mais novo que o 
Zé e tem mais experiência que o Xambinho. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Só para corroborar, Xambinho; Freitas, que é o 
nosso presidente; o deputado José Esmeraldo; e 
a todos os colegas que fazem parte da Comissão 
de Finanças, na verdade é isto: o relator relata e 
o presidente é que faz a coleta dos votos. Ele 
que coleta os votos porque ele que preside a 
comissão, salvo quando o presidente usando o 
mecanismo que é previsto no Regimento 
Interno, que ele convoca as comissões reunidas 
e aí ele designa o presidente relator, uma única 
pessoa, e aí sim ele pode relatar e presidir e aí 
ele faz a coleta dos votos, apenas isso.  

E o debate nas comissões é justamente 
isso: posições favoráveis; contrárias, não há um 
entendimento. A Comissão de Finanças está 
aqui para avaliar. As matérias que nós estamos 
votando agora já estão na Casa tramitando há 
muito tempo e, naturalmente, nós temos aí a 
oportunidade de analisar e apresentar parecer, 
inclusive em separado. Mas esta é a lógica legal 
das comissões. Neste caso específico, a 
Comissão de Finanças.  

Só isso só, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 

Muito obrigado pela colaboração, deputado 
Marcelo Santos, e pela compreensão de todos 
os colegas, de forma especial, do deputado José 
Esmeraldo.  

 Pela ordem, deputado Xambinho.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente.  
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Primeiro agradecer as palavras do 
deputado José Esmeraldo e também do 
deputado Marcelo Santos. A Comissão de 
Finanças é justamente isso, para ter 
divergências de ideias e a gente chegar a um 
ponto comum de votar favorável ou não à 
matéria para que ela possa prosseguir para o 
plenário.  
 Quero aqui defender o projeto contra os 
questionamentos do deputado Adilson 
Espindula e dizer até mesmo por experiência 
própria, vocês mesmo sabem. Eu tenho hoje 
meu pequeno José que hoje, inclusive, completa 
sete meses, e eu digo de passagem para vocês: 
há sete meses, eu saindo da maternidade com 
minha esposa e com meu filho... Todo recém-
nascido que sai de um hospital ou de uma 
maternidade a enfermeira ou a pediatra 
responsável pela alta do neném dá um pequeno 
treinamento de amamentação para a mãe, que 
forma que a mãe tem que amamentar, o horário 
que a mãe tem que amamentar, o intervalo de 
duas em duas horas, ou de três em três horas.  

E a gente vem observando, 
principalmente pela imprensa capixaba, 
ocorrências de mães que correm até batalhões 
da Polícia Militar para socorrer os seus filhos 
que estão engasgados e estão sofrendo morte 
súbita. Ou seja, não vai acrescentar nada ao 
Orçamento do Estado se tiver uma 
regulamentação na atividade da alta médica lá, 
do neném, do recém-nascido, ou seja, o mesmo 
treinamento que a pediatra ou as enfermeiras 
dão à mãe para poder fazer a amamentação dar 
esse treinamento, também, de primeiros 
socorros, no caso de o neném engasgar, no caso 
de o neném ter um problema de morte súbita 
em sequência.  

Então, é apenas o que a gente entende, 
o nosso parecer, o nosso entendimento é 
justamente isto, é uma regulamentação de uma 
pequena função a mais ali para a pediatra ou 
para a enfermeira que vai dar alta para esse 
neném. E a gente entende que isso não vai ter 
impacto financeiro, isso não vai alterar o salário 
da enfermeira e nem da pediatra. Isso não vai 
afetar os cofres do Governo do Estado.  

Acato perfeitamente o pedido de vista 
do deputado Adilson Espindula, acho que a 

gente pode voltar a debater essa matéria, ele 
pode estudar um pouco mais e a gente pode 
estudar um pouco mais para que essa matéria 
possa voltar ao debate na Comissão de 
Finanças.  

Muito obrigado.  
Devolvo a palavra ao presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – Eu 

agradeço ao deputado Xambinho. O projeto não 
está com pedido de vista, uma vez que o 
deputado Marcos Madureira, que tinha 
mencionado a possibilidade de pedir vista, 
acabou votando favorável à matéria pelo apelo 
que V. Ex.ª faz, deputado Alexandre Xambinho, 
pela importância da matéria.  

Nós todos reconhecemos a alta 
importância da matéria. Só existe um 
questionamento da possibilidade de criar, no 
âmbito de alguns hospitais ou maternidades 
públicas, alguma despesa, uma vez que o 
projeto é determinante, ele determina que os 
hospitais montem uma equipe, caso não tenha. 
E caso não tenha, terá que criar uma equipe 
disciplinar para isso. Então, ficou uma dúvida 
suscitada do projeto.  E, caso seja entendido 
assim pela Procuradoria do Estado, como foi 
entendido assim pela Procuradoria desta Casa, 
uma vez que deu um parecer pela 
inconstitucionalidade, se ficar esse 
entendimento, é possível que essa matéria 
depois volte para esta Casa com o veto. Mas o 
Adilson Espindula até agora não ainda concluiu 
o voto dele, e eu passo a palavra para ele, neste 
momento, para que possa concluir seu voto.  

   
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente e demais membros desta 
comissão, eu vou acompanhar o relatório do 
ilustre relator, mas na certeza de que este 
projeto de lei virá com o veto do Governo para 
poder prosseguir com o projeto para ir para o 
plenário.  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – 

Ok. Sendo assim depois de ampla discussão e 
dos inquestionáveis resultados positivos que 
este projeto possa trazer, o projeto foi aprovado 
pela maioria dos votantes, dos membros desta 
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comissão. E eu declaro aprovado o projeto, 
relatado brilhantemente pelo deputado 
Alexandre Xambinho, nesta comissão.  

Passo a palavra novamente para o 
deputado Alexandre Xambinho para relatar o 
Projeto n.º 729/2019, de autoria do deputado 
Dr. Emílio Mameri. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Presidente, nós estamos a vinte minutos da 
sessão nossa. Eu gostaria de pedir ao senhor 
para relatar este Projeto n.º 729/2019 na 
próxima reunião da Comissão de Finanças e 
relatar o projeto n.º 278/2019, que é de autoria 
do deputado Renzo Vasconcelos. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Fique à vontade, deputado Alexandre 
Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Projeto de Lei n.º 278/2019, que declara o 
município de São Roque do Canaã Capital da 
Cerâmica Vermelha no estado do Espírito Santo. 
 Quanto ao aspecto econômico e 
financeiro, verificamos que a proposição tem 
como objetivo principal homenagear o 
município que tem a cerâmica como ramo 
principal de produção, já que os altos índices de 
produção têm possibilitado a inserção do 
município nos cenários econômicos estadual e 
nacional, além de contribuir para a dinamização 
socioeconômica, o que, por si só, não traria 
lesão nenhuma ao erário público estadual. 
 Então, nós optamos por relatar este 
projeto de lei favoravelmente, projeto de lei que 
torna o município de São Roque do Canaã 
Capital da Cerâmica Vermelha no estado do 
Espírito Santo. 
 Vale destacar também que o município 
de São Roque do Canaã produz uma boa 
cachaça também no nosso estado do Espírito 
Santo. 
 Voto favoravelmente ao projeto de lei. 
 Devolvo a palavra ao presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Obrigado, deputado Xambinho. 
 Relatório pela aprovação do Projeto de 
Lei n.º 278/2019. 

 Eu coloco o projeto em discussão. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 
  

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o brilhante relator com o peso da 
sua experiência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

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

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

(PATRIOTA) – Acompanho o deputado 
Xambinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

Deputado Adilson Espindula? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Eu acompanho o relator. 

Matéria aprovada pela totalidade dos 
membros presentes nesta comissão. 

Concluída a pauta, eu passo à fase das 
Comunicações muito rapidamente. 

Algum deputado deseja se manifestar? 
(Pausa)  

Não havendo...  
Deputado Marcos Madureira. 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Eu comecei a falar agora há 
pouco, quando, na discussão, no projeto que 
Xambinho tinha acabado de relatar, que era a 
questão de primeiros-socorros em caso de 
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engasgamento, aspiração de corpo estranho e 
até a prevenção de morte súbita, e eu toquei 
em um assunto das comissões, que eu vi passar 
na última sessão aqui: a questão de fazer bloco 
de comissões. 

Eu sou contra. Blocos para comissões 
para adiantar o quê? As comissões têm que 
atrasar o máximo, para, quando chegar a hora 
do voto do deputado, nós estarmos prontos 
para fazê-lo de uma forma boa, tranquila. 

Então, eu acho que fazer bloco de 
comissão é tirar a palavra das comissões. Eu 
acho isso muito importante. E as comissões são 
importantíssimas na vida de uma Assembleia, na 
vida de uma Câmara, na vida do Poder 
Legislativo. Acho um antitrabalho bloco de 
comissão.  
  E tem mais, ainda põe como uma 
comissão comandativa, uma comissão que 
quase pode se dizer, aquela que é específica da 
matéria. Mas nós não sabemos da 
constitucionalidade da questão, não sabemos da 
constitucionalidade das finanças. Então, eu 
acho... Eu acho não, eu penso que nas 
comissões existe uma comissão comandativa. Eu 
sempre soube disso. Mesmo lá no passado, em 
1990, quando eu ganhei a minha primeira vez 
para deputado estadual, eu sabia que a 
Comissão de Justiça era principal no corpo do 
Poder Legislativo. 

Vou ser rápido para terminar. Estamos já 
quase na nossa hora regimental. Mas depois da 
Comissão de Justiça, a segunda que comanda é 
de fato aquela que fala sobre o orçamento, 
porque no Estado não se faz nada se não tiver 
orçamento. É impossível fazer qualquer coisa no 
Estado sem orçamento, que é a Comissão de 
Finanças. 

Então, não vou pedir pelo amor de Deus 
porque eu tenho impressão que ainda não é 
necessário, mas nas comissões nós temos que 
ver, como o Espindula viu aqui agora: Aqui, 
Madureira, está dizendo aqui da 
inconstitucionalidade. - É! É por aí!  

O que for inconstitucional briga com a 
gente. Briga! Briga com o Poder Legislativo. 
Então, tem que ser a comandativa das 
comissões, no meu entender, a Comissão de 
Constituição e Justiça.  

Acho, se eu estiver aqui dentro quando 
se fizer bloco, se eu puder, eu vou pedir pela 
ordem e vou pedir para abrir esse bloco para as 
comissões estarem à vontade aqui dentro, para 
as comissões estarem dentro da sua vontade e 
da sua especificação constitucional. 

Só isso, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu parabenizo V. Ex.ª, deputado Marcos 
Madureira, pela expressão do contraditório. É 
fundamental que num Parlamento autêntico, 
autônomo e com espírito de convergir, tenha o 
contraditório para que a gente possa crescer 
com o contraditório. 

Eu, antes mesmo de encerrar, quero, 
nesta oportunidade, fazer coro aqui à abertura 
dos trabalhos e fazer um voto de louvor aqui 
por essas extraordinárias servidoras da nossa 
comissão: a Rosa, a Roberta, a Léia e a dona 
Cleone. Parabéns para vocês pelo Dia da 
Mulher. Muito obrigado pela colaboração 
substancial que vocês dão a nossa comissão. 
Fica aqui o nosso reconhecimento pelo Dia da 
Mulher. Parabéns a vocês. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima 
reunião, que será extraordinária, audiência 
pública, dia 15 de março, segunda-feira, às 13h, 
no Plenário Dirceu Cardoso, com a presença do 
secretário da Fazenda, Rogelio Pegoretti, nesta 
Casa de Lei. 

Boa tarde a todos. Muito obrigado. 
 

(Encerra-se a reunião às 14h49min.) 
 
_______________________________________ 
 

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

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

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão de acordo com o painel eletrônico. 
Abrindo a sessão pontualmente às 15h, 
conforme determina o Regimento Interno desta 
Casa. E o relógio que nos atualiza é justamente 
aquele que está ali pendurado na parede do 
plenário. 

  Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta a sessão e convido ele, mesmo que on-
line, Delegado Danilo Bahiense, que já botou 
muito bandido na cadeia, para proferir a leitura 
de um versículo da Bíblia. Sendo assim, solicito a 
todos que se coloquem em posição de respeito, 
inclusive os bandidos presos que estão ouvindo.  

 
(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 
119:105) 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado presidente Marcelo! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Amém! 
Pela ordem? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Pela 

ordem! 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Bruno! 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Gostaria, 

dentro dessa mesma linha, de pedir permissão à 
Mesa para que eu fizesse a leitura de um 
versículo bíblico também, por favor.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só um minuto, por gentileza. 
Tenho que proceder alguns despachos e 
permitirei V. Ex.ª... 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Nessa 

mesma linha... 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não é a regra do Regimento 
Interno.  

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

Vou permitir a V. Ex.ª fazer isso, porque 
há uma regra da leitura bíblica, do versículo da 
Bíblia, e eu concedi ao deputado Danilo. E V. 
Ex.ª, inclusive, na próxima sessão querendo 
fazer o mesmo, nós daremos essa oportunidade. 
Vou abrir esta oportunidade agora, mas que 
seja breve por se tratar de um versículo da 
Bíblia.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu te 

agradeço.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não por isso! Nós que 
agradecemos a V. Ex.ª.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Agradeço.  
É lógico que o doutor Danilo faz isso com 

muita perfeição. Está longe de mim a ideia de 
substituí-lo. É apenas uma mensagem que está 
em meu coração mesmo.  

Que Deus abençoe este Parlamento e 
este país, governado por homens e mulheres, 
que precisa tanto da presença e da mão firme 
do Senhor.  
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Em Provérbios 3:5-12: 
 

Confie no Eterno do fundo do seu 
coração; não tente resolver tudo 
sozinho.  
Ouça a voz do Eterno em tudo 

que fizer, aonde for.  
Ele manterá você no melhor 

caminho.  
Não pense que você sabe tudo.  
Corra para o Eterno Fuja do mal 
Seu corpo irradiará saúde, seus 
ossos irão vibrar de tanta vida. 
Honre o Eterno com tudo que 
você possui: dê a ele o primeiro e 
o melhor.  
Seu celeiro se encherá até não dar 
mais, seus barris de vinho 
transbordarão.  
Mas não se ressinta, amigo, da 
disciplina do Eterno; não se 
aborreça com sua correção 
amorosa. Pois o Eterno corrige os 
filhos porque os ama muito; 

 
Amém!  
Obrigado, deputado Marcelo! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Parabéns pela leitura do 
versículo bíblico. Também o colocaremos na 
lista daqueles que podem fazer essa 
manifestação no plenário.  

Consulto os senhores e senhoras 
deputados, que queiram fazer o registro de um 
minuto de silêncio, que possam se manifestar 
no microfone de aparte ou na sessão virtual.  

Deputado Hércules, Doutor Hércules.  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, eu quero requerer. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só um minutinho, deputado 
Hércules.  

Por gentileza, feche o microfone dos 
deputados que estão com o microfone aberto, 
por favor. (Pausa) 

Muito obrigado! 

Peço aos deputados que prestem 
atenção, porque os microfones abertos 
atrapalham o funcionamento da Assembleia e aí 
não consegue ouvir o presidente, não consegue 
ouvir o aparteante, não consegue ouvir o 
cidadão, que está linkado neste canal, a sessão. 

Com a palavra o deputado Doutor 
Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, quero requerer um minuto 
de silêncio pelo falecimento da senhora Sônia 
de Moura Ribeiro, que faleceu hoje, de Covid-
19. E, também, de Erling Sven Lorentzen, que é 
o fundador da Aracruz Celulose, que faleceu 
nesta terça-feira, naturalmente hoje.  

Eu requeiro um minuto de silêncio pelo 
falecimento dessas duas pessoas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Mais algum parlamentar gostaria 
de fazer registro de um minuto de silêncio? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) − Deputado Danilo Bahiense.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Delegado Danilo Bahiense, a 
palavra é de V. Ex.ª. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) − O deputado Ferraço pediu 
primeiro. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Estou falando, mas parece que não estão me 
ouvindo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Ferraço, por gentileza.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, a Noruega e o Espírito Santo estão 
de luto. Faleceu, hoje, o doutor Erling 
Lorentzen, fundador da Aracruz Celulose.  

Nós queremos aqui, num profundo voto 
de pesar, agradecer aos benefícios que esse 
homem prestou ao Espírito Santo, trazendo 
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muita riqueza, principalmente para o 
desenvolvimento de Aracruz e do Espírito Santo.  

Esse homem, aos dezessete anos, já era 
soldado, que enfrentou durante a guerra os 
alemães, e deixa um legado muito importante 
para o Espírito Santo e para o Brasil. Ainda hoje 
ele mantém uma casa, uma residência ali em 
Domingos Martins, na Pedra Azul. E queremos 
aqui, com esse legado que ele deixa para o 
Espírito Santo, deixar a nossa gratidão pela 
riqueza que ele trouxe para o Espírito Santo e 
para o Brasil. Aos seus dois filhos, pedimos que 
registrem no seu coração a gratidão do povo do 
Espírito Santo.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigado, Theodorico Ferraço.  

Delegado Danilo Bahiense. 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, gostaria de solicitar 
um minuto de silêncio pelo falecimento do 
agente socioeducativo Bruno Freire da Silva. 
Que Deus conforte toda a família desse jovem 
que faleceu numa idade tão tenra.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Ok. Mais algum parlamentar? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Luciano Machado, me 
perdoe. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Também quero registrar, com muito pesar, 
neste final de semana nós perdemos aí um 
casal, um pai e a filha, ele jovem e ela muito 
jovem, com certeza, em um acidente de moto 
na estrada, na BR-482 que liga Guaçuí a Dores 
do Rio Preto. Um carro se chocou contra essa 
moto, o carro, ao que tudo indica, na 
contramão, e Adaílton Nascimento e a filha 
Lorraine Siqueira Nascimento vieram a óbito.  

Foi um acidente, uma tragédia mesmo, 
muito triste para toda a região, porque eles 
moram num local que fica entre os três 

municípios: Divino de São Lourenço, Dores do 
Rio Preto e Guaçuí. Eles são conhecidos na 
região inteira, uma perda muito triste, 
principalmente por ser tão prematura e de uma 
forma tão trágica. E que Deus abençoe as 
famílias. Então, eu peço aqui aos colegas da 
Assembleia Legislativa do Espírito Santo que 
façamos um minuto de silêncio pelo 
passamento do pai, Adaílton, e da filha, 
Lorraine.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Ok.  
Mais algum parlamentar? 
Deputado Marcos Madureira.  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu queria 
também fazer um voto de pesar, doutor 
Osveraldo de Azevedo Salgado, um médico 
cardiologista lá da sua terra também. Parece 
que o consultório dele era lá. Mas esse médico 
foi criado lá na minha casa. Ele era de Campos e 
veio para cá para estudar e estudou junto com 
meu irmão. Praticamente ele viveu esse tempo 
de estudante na minha casa. E ele veio a óbito 
ontem, vítima também do Covid-19. E eu queria 
frisar aqui que nós perdemos, para a nossa 
sociedade, um grande médico. Ele já tinha 
oitenta e um anos, mas ele ainda funcionava 
dentro da profissão maravilhosamente bem. Era 
o meu médico e era meu vizinho também, de 
casa. Então, fica aqui a minha colocação e que a 
Casa faça a parte para que esse pesar chegue à 
família dele. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Ok.  

Bom, também me somo à manifestação 
do deputado Marcos Madureira, deputado 
Ferraço e deputado Hércules em nome da Mesa 
Diretora.  

Neste momento, atendendo a solicitação 
dos parlamentares Doutor Hércules, Delegado 
Danilo Bahiense, Theodorico Ferraço, Luciano 
Machado e Marcos Madureira, solicitamos a 
todos que se coloquem em posição de respeito 
para que façamos um minuto de silêncio.  

 

(A Casa presta a homenagem) 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado! 

Neste momento, passamos à fase do 
Expediente. 

Primeira parte para simples despacho. 
Cumprimento ele, Coronel Alexandre 

Quintino, que ao meu lado conduziremos esta 
sessão. 

Item n. º 01, por gentileza. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 

1. Ofício n.º 033/2021, do deputado 
Adilson Espindula, de retirada (desligamento) 
deste parlamentar como membro suplente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI das 
Licenças. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105361&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/105361-
202103081606260158-assinado.pdf#P105361 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
2. Ofício n.º 034/2021, do deputado 

Luciano Machado, desligamento deste 
parlamentar como membro suplente da 
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI da 
FUNDAÇÃO RENOVA, VALE, SAMARCO E BHP. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105391&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/105391-
202103081816593771-assinado.pdf#P105391 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente. À Secretaria. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
3. Mensagem n.º 025/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 004/2021, que 

incorpora a Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento - SEDES à Secretaria de 
Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação e 
Educação Profissional - SECTI, altera sua 
denominação para Secretaria de Estado da 
Ciência, Tecnologia, Inovação, Educação 
Profissional e Desenvolvimento Econômico - 
SECTIDES, 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=105401&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/105401-
202103082013196115-assinado.pdf#P105401 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania, de Ciência e Tecnologia e de 
Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 

4. Mensagem n.º 026/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 005/2021, que 
reestrutura o Fundo Estadual de Ciência e 
Tecnologia - FUNCITEC 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=105402&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/105402-
202103081949290302-assinado.pdf#P105402 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania, de Ciência e Tecnologia e de 
Finanças.  

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) − 
Pela ordem, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pela ordem, deputado? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Alexandre Xambinho. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Presidente, referente à Mensagem n.º 
025/2021, do Projeto de Lei n.º 04/2021, do 
Governo do Estado, eu fiz a solicitação de 
regime de urgência dessa matéria. Gostaria que 
o senhor colocasse para apreciação na pauta de 
hoje a urgência desse projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Alexandre Xambinho, 
o deputado líder do Governo, Dary Pagung, já 
apresentou requerimento de igual teor que, 
inclusive, se encontra no Expediente de hoje. 
Respondendo V. Ex.ª. 

Item n.º 05. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
5. Projeto de Lei n.º 072/2021, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, que institui o 
plano estadual de valorização do direito de 
defesa do particular perante a administração 
pública, no Estado, por meio da advocacia e de 
suas prerrogativas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105321&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105321-
202103081248210516-assinado.pdf#P105321 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Cidadania e de Finanças.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
6. Requerimento de Informação n.º 

028/2021, da deputada Janete de Sá ao 
secretário-chefe da Casa Civil, se foram 
tomadas medidas de regulamentação da Lei n.º 
9.264, de 15/07/2009, 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=105338&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/105338-
202103081350492944-assinado.pdf#P105338 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Oficie-se. 

Segunda parte do Expediente, sujeita à 
deliberação. 

 
O SR. DARY PAGUNG − (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pela ordem. Quem está falando, 
por favor? 

 
O SR. DARY PAGUNG − (PSB) – Dary 

Pagung, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Dary, por gentileza! 
 
O SR. DARY PAGUNG − (PSB) – Senhor 

presidente, gostaria de pedir a V. Ex.ª, na 
medida do possível, que juntasse o pedido do 
deputado Xambinho com o nosso pedido de 
requerimento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É um pedido menor com o 
pedido do maior. A Mesa defere, por alcançar o 
mesmo objetivo. Já está no Expediente de hoje. 

Segunda parte, item n.º 07. Com a 
palavra o deputado Coronel Quintino. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
7. Requerimento de Urgência n.º 

015/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo ao Projeto de Lei Complementar n.º 
04/2021, de autoria do governador do Estado, 
Mensagem n.º 25/2021, que incorpora a 
Secretaria de Estado de Desenvolvimento - 
SEDES à Secretaria de Estado da Ciência, 
Tecnologia, Inovação e Educação Profissional - 
SECTI, altera sua denominação para Secretaria 
de Estado da Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Educação Profissional e Desenvolvimento 
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Econômico - SECTIDES, 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=105406&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105406-
202103090833176796-assinado.pdf#P105406 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Bem como do deputado que 
acabei de deferir, Alexandre... 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) –  Alexandre 
Xambinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Aprovado o requerimento de urgência. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
8. Requerimento de Urgência n.º 

016/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo ao Projeto de Lei Complementar n.º 
05/2021, de autoria do governador do Estado, 
Mensagem n.º 26/2021, que reestrutura o 
Fundo Estadual de Ciência e Tecnologia - 
FUNCITEC 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=105414&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105414-
202103090900526677-assinado.pdf#P105414 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Em discussão. (Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam... 
V. Ex.ª quer discutir? (Pausa) 
Não ouço. A máscara impede. Queria 

que V. Ex.ª entendesse isso um pouco. 

O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Eu só 
estava manifestando meu voto contrário a esse 
requerimento de urgência. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ah, eu pensei que V. Ex.ª tinha 
acabado de brigar com alguém, porque 
balançou a bandeira branca. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Não, 

deputado Marcelo. Era para chamar a atenção 
de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Contrário então. 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

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

Contra o voto do deputado Sergio 
Majeski, fica, então, aprovado. 

Do item n.º 09 ao item n.º 45, todas são 
indicações de matérias apresentadas pelas 
senhoras e senhores deputados. Colocarei as 
mesmas em conjunto para votação. 
 

9. Indicação n.º 444/2021, do deputado 
Capitão Assumção, ao governador do Estado, 
para realização serviços de limpeza e podagem 
na alameda que liga a Avenida Fernando 
Ferrari à Rua Genserico Encarnação, no bairro 
Mata da Praia, em 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=105240&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105240-
202103041055319883-assinado.pdf#P105240 
  

10. Indicação n.º 445/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para disponibilizar 100 (cem) 
horas/máquina de escavadeira hidráulica em 
parceria com a Prefeitura Municipal de Alegre, 
visando a limpeza e desassoreamento do Rio 
Café, localizado no trecho urbano do distrito do 
Café, Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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=105406&arquivo=Arquivo/Documents/RU/105406-202103090833176796-assinado.pdf#P105406
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11. Indicação n.º 446/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para viabilizar o impulsionamento e 
Provimento ao Processo de Reorganização 
Geográfica de Municípios, registrado sob o n.º 
85457086, que trata da anexação de território 
pelo município de Alegre, das comunidades de 
Estivado, Muribeca (Novo Brasil), Oriente I e II, 
Pontões Vertente Direita e Retiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105323&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105323-
202103081250434270-assinado.pdf#P105323 
  

12. Indicação n.º 447/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para construção de 10 (dez) abrigos de 
ônibus no perímetro urbano do distrito do 
Café, 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=105324&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105324-
202103081253223492-assinado.pdf#P105324 
  

13. Indicação n.º 448/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para construção de microdrenagem, 
rede pluvial, bem como, substituição do 
calçamento existente, no perímetro urbano da 
ES-181, trecho conhecido como Rua Laurindo 
Tiradentes - distrito do Café, 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=105325&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105325-
202103081255424276-assinado.pdf#P105325 
  

14. Indicação n.º 449/2021, do 
deputado Vandinho Leite, ao governador do 
Estado, para viabilizar parceria com a Arcelor 
Mittal e/ou outros, para que se proceda a 
doação de REVSOL à Prefeitura Municipal 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=105326&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105326-
202103081257063653-assinado.pdf#P105326 
  

15. Indicação n.º 450/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica do trecho 
que liga Sobradinho até Córrego Chumbado, 
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=105328&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105328-
202103081321441187-assinado.pdf#P105328 
  

16. Indicação n.º 451/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para a criação do 
programa auxílio moradia para as mulheres 
vítimas de violência doméstica ou familiar. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105339&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105339-
202103081402587023-assinado.pdf#P105339 
  

17. Indicação n.º 452/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para recuperação asfáltica e sinalização 
da Rodovia ES-124, 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=105331&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105331-
202103081336465581-assinado.pdf#P105331 
  

18. Indicação n.º 453/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para poda das árvores no bordo da 
Rodovia ES-124, 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=105330&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105330-
202103081335415424-assinado.pdf#P105330 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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=105323&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105323-202103081250434270-assinado.pdf#P105323
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105323&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105323-202103081250434270-assinado.pdf#P105323
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105323&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105323-202103081250434270-assinado.pdf#P105323
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105323&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105323-202103081250434270-assinado.pdf#P105323
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105324&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105324-202103081253223492-assinado.pdf#P105324
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105324&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105324-202103081253223492-assinado.pdf#P105324
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105324&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105324-202103081253223492-assinado.pdf#P105324
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105324&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105324-202103081253223492-assinado.pdf#P105324
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105325&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105325-202103081255424276-assinado.pdf#P105325
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105325&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105325-202103081255424276-assinado.pdf#P105325
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105325&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105325-202103081255424276-assinado.pdf#P105325
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105325&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105325-202103081255424276-assinado.pdf#P105325
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105326&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105326-202103081257063653-assinado.pdf#P105326
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105326&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105326-202103081257063653-assinado.pdf#P105326
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105326&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105326-202103081257063653-assinado.pdf#P105326
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105326&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105326-202103081257063653-assinado.pdf#P105326
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105328&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105328-202103081321441187-assinado.pdf#P105328
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105328&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105328-202103081321441187-assinado.pdf#P105328
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105328&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105328-202103081321441187-assinado.pdf#P105328
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105328&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105328-202103081321441187-assinado.pdf#P105328
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105339&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105339-202103081402587023-assinado.pdf#P105339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105339&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105339-202103081402587023-assinado.pdf#P105339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105339&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105339-202103081402587023-assinado.pdf#P105339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105339&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105339-202103081402587023-assinado.pdf#P105339
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105331&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105331-202103081336465581-assinado.pdf#P105331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105331&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105331-202103081336465581-assinado.pdf#P105331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105331&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105331-202103081336465581-assinado.pdf#P105331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105331&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105331-202103081336465581-assinado.pdf#P105331
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105330&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105330-202103081335415424-assinado.pdf#P105330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105330&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105330-202103081335415424-assinado.pdf#P105330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105330&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105330-202103081335415424-assinado.pdf#P105330
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105330&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105330-202103081335415424-assinado.pdf#P105330


42 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

19. Indicação n.º 454/2021, do 
deputado Torino Marques, ao governador do 
Estado, para reforma e manutenção 
emergencial na Casa de Amparo aos Idosos 
Maria Bussoes Lannes, município de Jerônimo 
Monteiro/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=105333&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105333-
202103081337443864-assinado.pdf#P105333 
  

20. Indicação n.º 455/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para pavimentação do trecho a partir da 
localidade de São Francisco de Rio Bananal X 
São Jacinto X Japira (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=105333&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105333-
202103081337443864-assinado.pdf#P105333 
  

21. Indicação n.º 456/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para construção de academia popular no bairro 
Guarabu, no interior 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=105333&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105333-
202103081337443864-assinado.pdf#P105333 
  

22. Indicação n.º 457/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para reforma e ampliação da quadra existente 
no bairro Santa Luzia, no interior 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=105334&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105334-
202103081338549178-assinado.pdf#P105334 
  

23. Indicação n.º 458/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 

para construção de academia popular no 
Assentamento Travessia, no interior 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=105335&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105335-
202103081343062934-assinado.pdf#P105335 
  

24. Indicação n.º 459/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para criar uma Política Estadual de 
Incentivo aos Apicultores. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105371&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105371-
202103081717579004-assinado.pdf#P105371 
  

25. Indicação n.º 460/2021, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para construção de ponte no Córrego 
da Estiva, percurso entre o Assentamento 
Paulo Vinhas, sentido BR-101, município de 
Pedro Canário, ES 290. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105373&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105373-
202103081734282151-assinado.pdf#P105373 
  

26. Indicação n.º 461/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao município de 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=105376&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105376-
202103081805099067-assinado.pdf#P105376 
  

27. Indicação n.º 462/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao município de Alfredo Chaves/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105377&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105377-
202103081806041881-assinado.pdf#P105377 
  

28. Indicação n.º 463/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao município de 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=105378&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105378-
202103081806519382-assinado.pdf#P105378 
  

29. Indicação n.º 464/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105379&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105379-
202103081807361883-assinado.pdf#P105379 
  

30. Indicação n.º 465/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105380&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105380-
202103081809360324-assinado.pdf#P105380 
  

31. Indicação n.º 466/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105381&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/105381-
202103081810178293-assinado.pdf#P105381 
  

32. Indicação n.º 467/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao município de Laranja da 
Terra/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=105382&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105382-
202103081810566887-assinado.pdf#P105382 
  

33. Indicação n.º 468/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105384&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105384-
202103081811352983-assinado.pdf#P105384  
 

34. Indicação n.º 469/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105385&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105385-
202103081812205484-assinado.pdf#P105385 
  

35. Indicação n.º 470/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao município 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=105386&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105386-
202103081813410641-assinado.pdf#P105386 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, 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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36. Indicação n.º 471/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105387&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105387-
202103081814213142-assinado.pdf#P105387 
  

37. Indicação n.º 472/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105388&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105388-
202103081815080799-assinado.pdf#P105388 
 

38. Indicação n.º 473/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105389&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105389-
202103081816392989-assinado.pdf#P105389 
  

39. Indicação n.º 474/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para fornecer um tradutor de Língua 
Pomerana, ao 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=105390&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105390-
202103081817182833-assinado.pdf#P105390 
  

40. Indicação n.º 475/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de uma ambulância para 
a Prefeitura Municipal de Montanha, para 
atender o distrito de São Sebastião do Norte. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105393&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105393-
202103081819375962-assinado.pdf#P105393 
  

41. Indicação n.º 476/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um caminhão 
compactador de lixo para o 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=105394&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105394-
202103081820555026-assinado.pdf#P105394 
  

42. Indicação n.º 477/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um caminhão truck 
com prancha ao 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=105395&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105395-
202103081821370652-assinado.pdf#P105395 
  

43. Indicação n.º 478/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um caminhão 
compactador de lixo para o distrito de Lajinha, 
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=105396&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105396-
202103081822231278-assinado.pdf#P105396 
  

44. Indicação n.º 479/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para implantar o sistema de 
videomonitoramento “Olho Digital” nas saídas 
da cidade, município de Nova Venécia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105397&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105397-
202103081823159561-assinado.pdf#P105397 
  

45. Indicação n.º 480/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para instalação de uma “Academia Popular ao 
ar livre” no distrito de Piacú, município de 
Muniz Freire/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=105403&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105403-
202103082037261147-assinado.pdf#P105403 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

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

votação. 
Os deputados que as aprovam 

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

Aprovadas as matérias do item n.º 09 ao 
item n.º 45.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – 

Gostaria de discutir dois itens aqui. 
 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) − 

Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só um minuto. 
 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) – Boa-

tarde! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Sergio Majeski para 
discutir. Desculpe-me, justificação de voto, pois 
já votamos. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – 

Exatamente. Justificativa de voto. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Depois Torino Marques. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI − (PSB) – Muito 

obrigado. 
 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) – 

Justificativa de voto também. 
V. Ex.ª. Você está muito bonito com essa 

gravata... 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Torino, deputado 
Quintino e deputado Ferraço. 

 
O SR. TORINO MARQUES − (PSL) – Você 

está muito bonito com essa gravata preta. 
 
O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra, deputado Sergio 
Majeski. Antes, porém, ouço ele, que liderando 
esta Casa, ontem, deu um show na manutenção 
de cinco vetos, vice-líder do Governo, deputado 
Marcos Garcia. 

 

O SR. MARCOS GARCIA − (PV) – 
Obrigado, presidente, pelo carinho. 

Presidente, gostaria de pedir ao senhor, 
se puder, para fazer a inversão da fase das 
Comunicações; consultar os colegas. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Consultarei os colegas logo após 
a manifestação do deputado Sergio Majeski, que 
já se encontra no púlpito. 

Com a palavra deputado Sergio Majeski, 
para justificação de voto pelo tempo regimental. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, 
que preside a sessão neste momento; aos 
deputados que se fazem presentes aqui no 
plenário; àqueles que estão na sala virtual; aos 
funcionários desta Casa; e àqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia.  

Parabenizo os deputados pelas 
indicações. Várias indicações aqui do deputado 
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Vandinho Leite, do deputado Adilson, do 
deputado Capitão Assumção, enfim, do 
deputado Torino... Todas, com certeza, 
indicações fundamentais para a sociedade. E a 
gente espera que o Governo realmente observe 
e analise essas indicações, para que elas se 
tornem reais. 

Aproveito também este momento para 
manifestar a nossa preocupação com o que está 
acontecendo em muitas escolas da rede 
estadual e de algumas redes municipais 
também, em que os protocolos em relação à 
contaminação pela Covid-19 não estão sendo 
analisados rigorosamente. 

Nós temos notícias, hoje mesmo 
recebemos notícias de escolas de Muniz Freire, 
por exemplo, com casos confirmados – mais de 
um caso confirmado – de Covid-19 e não foi 
feito rastreamento, não foi proposta testagem, 
não se paralisou turno e nem mesmo a própria 
escola. 

Ficará muito difícil impedir, desta forma, 
que profissionais da educação e alunos sejam 
contaminados e que essa contaminação cresça 
nas escolas, porque acaba sendo um ambiente 
propício.  

Então assim... Fizemos um apelo - hoje 
eu enviei uma mensagem para o secretário de 
Educação e também para o secretário de Saúde 
- para que os diretores sejam alertados e as 
superintendências comunicarem 
imediatamente, e que as providências sejam 
tomadas. Ou seja, se há um caso confirmado, 
tem que haver rastreamento, tem que haver 
testagem e, se for o caso, que a escola seja 
fechada por um período de quinze dias pelo 
menos. 

Então ocorreu o fechamento de algumas 
escolas como, por exemplo, o caso de Santa 
Maria do Jetibá e o caso de Conceição do 
Castelo. Mas, em muitas escolas estamos 
percebendo que nenhuma providência está 
sendo tomada. Então, temos já uma quantidade 
imensa, já atingimos mais ou menos oitenta por 
cento dos leitos de UTI ocupados nos hospitais, 
e precisamos que nas escolas, sobretudo, haja 
um cumprimento rigoroso dos protocolos e que 
os diretores avisem imediatamente e que as 
providências sejam tomadas. Repito: no sentido 

de rastreamento, testagem e, se for o caso, de 
fechamento das escolas para impedir uma 
propagação, e que alunos e profissionais sejam 
contaminados por desleixo, por falta de 
cumprimento rigoroso dos protocolos em 
relação à expansão da Covid.  

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

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Sergio. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 

também gostaria de justificar meu voto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. A senhora é a número cinco. 

Passo a palavra, neste momento, a ele, 
para justificação de voto... 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Que 

elogiei V. Ex.ª pela gravata bonita e o senhor 
não deu a mínima atenção para mim, mas tudo 
bem. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Eu fiz charme para V. Ex.ª. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Baixo 
clero é assim mesmo... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Torino Marques, pelo 
tempo regimental. Obrigado pelo registro! 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok. 
3h19min. 

Senhoras e senhores, público que nos 
assiste em casa neste exato momento aqui da 
Assembleia Legislativa do estado do Espírito 
Santo. 

Gostaria de agradecer ao deputado 
Sergio Majeski, que fez menção às indicações 
que todos os deputados fazem nesta Casa de 
Leis, e pedir uma atenção mais carinhosa, mais 
calorosa para com as indicações dos deputados, 
porque essas indicações não partem do nada; 
são pessoas que pedem, o povo que nos elege, 
pessoas que dão o voto de confiança não 
somente ao deputado e ao Legislativo, mas 
também ao Executivo. 
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Fiz as Indicações 17, 18 e 19. Recebi um 
vídeo das 17 e 18, a n.º 452 e a n.º 453, senhor 
presidente, a respeito da ES-124 no município 
de Aracruz, para a poda de árvores no bordo da 
rodovia, e também a 452, para recuperação 
asfáltica e sinalização da rodovia ES-124. A 
situação está muito ruim, muitos buracos na 
pista e também árvores nascendo. Daqui a 
pouco vai nascer pé de árvore no asfalto. E a 
Indicação 19 – a 454, também de minha autoria 
ao governador do Estado do Espírito Santo –, 
para reforma e manutenção emergencial da 
Casa de Amparo aos Idosos Maria Bossoes 
Lannes, no município de Jerônimo Monteiro. A 
idade chega e um dia nós vamos precisar disso. 
Se o Governo do Estado puder dar atenção a 
essa indicação também na Casa de Amparo aos 
Idosos Maria Bossoes Lannes, a população 
agradece muito mais do que eu. 
 Muito obrigado, senhor presidente. São 
15h20min agora. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, meu clock man. 
Sempre informando o horário para que os 
nossos internautas, aquele que assiste à TV 
Assembleia possa saber o horário da 
manifestação de V. Ex.ª. 

Concedo a palavra a ele, Coronel 
Alexandre Quintino, pelo tempo regimental. 
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, senhores 
deputados que se fazem presentes aqui na 
sessão plenária e que se fazem presentes 
também de maneira on-line, nós fizemos uma 
indicação aqui, a Indicação n.º 451, que indica 
ao governador do Estado a criação de programa 
de auxílio moradia para as mulheres vítimas de 
violência doméstica e familiar.  

Nós estamos, infelizmente, a cada dia, 
com um número exorbitante de ameaças e 
qualquer tipo de violência contra as mulheres 
aqui no estado do Espírito Santo. Então nós 
apresentamos a presente indicação para que o 
Governo do Estado proceda à criação de um 
programa, de fato, de auxílio-moradia para as 
mulheres vítimas de violência doméstica e 
familiar. 

É muito importante ressaltar que o nosso 
estado possui inúmeros casos de mulheres 
vítimas de violência doméstica e familiar e que 
para se esquivarem do agressor acabam 
deixando suas moradias de forma repentina, 
sem possuírem renda suficiente para arcar com 
as despesas de uma moradia. Dessa forma, 
buscamos, junto ao Governo do Estado, esse 
auxílio-moradia para ajudar essas mulheres que 
rotineiramente estão sendo vítimas de violência 
e que se encontram numa situação de 
vulnerabilidade.  

A ideia desse programa Auxílio-Moradia 
para as Mulheres Vítimas de Violência 
Doméstica ou Familiar é que consistirá em um 
auxílio pecuniário no valor a ser pago no 
período máximo de seis meses àquela mulher 
que esteja sob proteção de medidas protetivas, 
previstas na própria Lei Maria da Penha, desde 
que esteja também inscrita e matriculada em 
curso de capacitação profissional oferecido pelo 
poder público, em parceria com o poder 
público, buscando trazer mais dignidade para 
essas mulheres que tanto sofreram e sofrem, 
essas vítimas de agressões que a gente não 
pode mais admitir no período atual. Então, 
dessa forma agradeço a todos os colegas 
deputados que aprovaram de maneira unânime 
a nossa indicação. 

Essa é a nossa fala de hoje, senhor 
presidente. Devolvo a fala a V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado por devolver a 
fala.  

Agora eu convido o deputado 
Theodorico Ferraço para fazer uso da tribuna. 
Justificação de voto. 

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, nós estamos renovando um pedido 
ao governador do Estado, agora em nome do 
prefeito Luciano Pimenta e do seu vice-prefeito, 
Stewand, de Afonso Cláudio. O sonho daquele 
povo é ter o seu distrito industrial. Precisa de 
um distrito industrial para melhorar a 
arrecadação, a sua renda e levantar o progresso 
de um povo que deseja o progresso e 
desenvolvimento do seu povo. 
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E, além, disso, o pedido também é para 
ser feito o contorno rodoviário, que atenderia, 
dentro do distrito industrial, um dos grandes 
anseios daquela população, que vê, a todo o 
momento, as suas ruas sendo atropeladas por 
buracos, o estrago do seu calçamento pelo 
trânsito pesado que permanentemente passa 
por Afonso Cláudio. Daí porque agradecemos e 
renovamos a indicação ao excelentíssimo 
senhor governador do Estado para que ele olhe 
com carinho e possa atender ao prefeito 
Luciano Pimenta e ao seu vice, Stewand, de 
Afonso Cláudio. Estará atendendo assim a toda 
a Câmara Municipal e a toda a população, 
porque está na hora de balançar e desenvolver 
o município de Afonso Cláudio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, presidente, 
deputado Theodorico Ferraço, que presidiu esta 
Casa algumas vezes. 
 Neste momento, então, eu atendo a 
solicitação do vice-líder do Governo nesta Casa, 
Marcos Garcia, que pede a inversão da pauta 
preservando a fase das Comunicações. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
 Aprovada a inversão da pauta para que 
nós possamos ir imediatamente à Ordem do 
Dia. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Uai, senhor 
presidente? E a minha fala? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Desculpa, me perdoe! A Mesa 
corrige. O ato administrativo pode ser revisto, 
então V. Ex.ª tem o tempo para fazer a 
justificação de voto. A última inscrita, deputada 
e ministra Iriny Lopes. Logo após, passaremos à 
fase da Ordem do Dia. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Muito 
obrigada, presidente! Muito obrigada pela sua 
gentileza de não cortar a minha fala. Eu serei 
bastante breve. 
 Pela fala de todos os deputados que 
falaram antes de mim a gente pode afirmar 

perante o Governo, e aqui nós temos o nosso 
líder, Pagung, e o nosso vice-líder, Marcos 
Garcia, que devem levar esse sentimento de que 
a indicação não é só para a gente dar uma 
satisfação para a base do nosso partido, 
desculpa, a nossa base eleitoral, mas são sim 
indicações que têm efeito sobre o cotidiano da 
vida das pessoas, sejam obras, sejam políticas 
públicas, sejam programas sociais. Então eu 
solicito que o nosso líder e o nosso vice-líder 
coloquem essa questão junto ao Governo do 
Estado. 
 A segunda questão, eu fui estimulada 
pelo deputado Sergio Majeski a fazer uma 
observação. Eu serei também bastante breve. 
Nós, eu estou falando nós porque discuto essa 
questão com um grupo muito grande de 
pessoas, achamos que cabe, como diz o cientista 
Nicolelis, cabe sim no Brasil inteiro, até para que 
a gente possa reorganizar o cumprimento dos 
protocolos que servem para a escola, que 
servem para o trabalho, que servem para o 
lazer, que servem para todas as questões que 
estão envolvidas, porque os indicativos são 
terríveis, são assustadores e a gente tem que ter 
cuidado com isso. Então eu aproveito aqui para 
dizer que mesmo, deputado Majeski, que os 
protocolos sejam cuidados à risca, ainda assim o 
risco da contaminação, especialmente entre 
alunos e professores, é real, por isso eu sou 
também pela suspensão imediata das aulas 
presenciais. 
 Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, ministra Iriny 
Lopes, a última inscrita para justificação de voto. 

Então, neste momento, por solicitação 
do deputado e vice-líder do Governo nesta Casa, 
aprovamos a inversão da pauta prevalecendo a 
fase das Comunicações, mas imediatamente 
iremos para a fase da Ordem do Dia. 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 43/2021, da 
Mesa Diretora, que dispõe sobre penalidades a 
serem aplicadas pelo não cumprimento da 
ordem de vacinação dos grupos prioritários. 

Consulto a Comissão de Justiça, a 
Comissão de Cidadania, a Comissão de Saúde e 
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a Comissão de Finanças se nós podemos fazer a 

reunião das comissões reunidas. Deputado 
Doutor Hércules, deputado Luciano Machado, 
deputado Freitas e deputado Vandinho, neste 
caso, pela CCJ. Deputado Freitas, V. Ex.ª 
captou a mensagem? Podemos fazer? 
Podemos, Luciano? Doutor Hércules?  

Então, neste momento, eu convoco as 
Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde 
e de Finanças, as comissões reunidas, e 
designo... 

Venceu hoje o prazo, então ele volta a 
tramitar. Mas com o aceite das comissões, 
designo V. Ex.ª para presidir e relatar esta 
matéria nas comissões reunidas.  

Deputado Vandinho Leite.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Boa tarde, 
deputado Marcelo, presidindo a sessão neste 
momento.  

Discussão, em regime de urgência, do 
Projeto n.º 43/2021, que é de autoria da Mesa 
Diretora, que dispõe sobre penalidades a serem 
aplicadas pelo não cumprimento da ordem de 
vacinação dos grupos prioritários no Estado, de 
acordo com a fase cronológica definida no plano 
nacional e/ou estadual de imunização contra a 
Covid-19.  

O objetivo desta matéria é evitar fura-
filas da vacinação no Espírito Santo.  

Neste momento, reunião das Comissões 
de Justiça, de Cidadania, de Saúde e de 
Finanças, na qual avoco a matéria para relatar, 
senhor presidente, e desde já gostaria também 
de anunciar para os colegas que tem uma 
emenda substitutiva do autor, ou seja, da Mesa 
Diretora, e também do líder e do vice-líder do 
Governo, que fizeram contribuições num debate 
que tem, inclusive, o apoio do Governo para a 
aprovação da matéria.  

Então, neste momento eu avoco a 
matéria para relatar. Vou acolher a emenda 
substitutiva ao projeto e relato pela sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do mesmo e pela importância de 
estarmos vigilantes para que não ocorra um 
processo que tenha fura-filas na vacinação 
contra a Covid-19 no Espírito Santo.  

Coloco em discussão, e, desde já, 
concedo a palavra ao deputado Bruno Lamas 
para discutir a matéria.  

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente, senhores deputados e deputadas, 
capixabas que nos acompanham através da TV 
Assembleia, cumprimento neste momento o 
presidente da comissão, deputado Vandinho 
Leite, e quero me manifestar.  

É lógico que quem fura fila tem que 
pagar penalidade em tudo, o que dirá na 
vacinação. Vivemos numa pandemia, é preciso 
ordem, regra. É isso que a Mesa Diretora 
procura estabelecer aqui, com a matéria. Mas 
eu preciso fazer uma ressalva, deputado 
Vandinho. Ninguém quer furar fila, ninguém vai 
furar fila. Nós sabemos que o estado do Espírito 
Santo está a um passo à frente, se organizando. 
A matéria cita aqui o Plano Nacional de 
Vacinação.  

Eu não quero fazer debate político, até 
porque eleição só no ano que vem, mas se nós, 
capixabas, brasileiros, dependermos do Plano 
Nacional de Vacinação, já chegamos a quase 
trezentos mil mortos, e vamos passar de 
quinhentos mil mortos, porque o Governo 
Federal já provou que não tem capacidade 
nenhuma de liderar, de fazer gestão. Faz cabo 
de guerra com os governadores o tempo todo. 
Agora a moda é colocar a culpa em Governo 
porque o combustível está alto, com medo das 
manifestações dos caminhoneiros querem botar 
a culpa agora nos governadores porque o 
combustível é alto. Prometeu o que não pode 
cumprir.  

Mas voltando para a vacina, nós 
sabemos que não se planejou, não comprou a 
vacina, não se manifestou como muito países do 
mundo se manifestaram preventivamente, 
recusou a compra de laboratórios de milhões e 
milhões de doses. E quem pagou o preço? Os 
brasileiros, as quase trezentas mil vidas que 
foram perdidas poderiam estar vivas. Isso é 
crime! Isso se chama falta de planejamento. O 
Governo trocou o secretário de Saúde várias 
vezes, o ministro da Saúde várias vezes, e, 
inclusive, esse aí é especialista em logística, não 
entende nada de saúde. E aí o Espírito Santo 
está fazendo a sua parte.  
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Ninguém é inocente aqui para poder 
acreditar que o país, que o Governo Federal vai 
dar conta. Os governadores estão se mexendo, 
estão se movendo para comprar a vacina, e o 
Espírito Santo não é diferente, capixabas, vocês 
que nos ouvem. 
 O governador Casagrande deu uma 
entrevista recentemente de que está se 
esforçando muito para comprar dois milhões de 
doses de vacina. Hoje anunciou pela manhã que 
vai estar vacinando a população de setenta e 
cinco anos e que quer vacinar também de trinta 
anos para cima. 
 Mas o registro principal que eu quero 
fazer aqui na votação desta matéria. Seguir o 
Plano Nacional de Vacinação agora, neste 
momento, que o Pazuello mudou de opinião, 
nós vamos conseguir alcançar os professores e 
os profissionais da Educação, mas, na hora de 
votar uma matéria como esta, que coloca 
regras, é importante que fique registrado nos 
anais desta Casa que o Governo do Estado já 
decidiu priorizar os profissionais da Educação. 
São quase cem mil profissionais da Educação. O 
Governo decidiu isso, tomou uma decisão 
importante, séria. 

Eu discordo das falas anteriores de que 
as escolas estão desprotegidas, de que as 
escolas estão sem protocolos. As escolas têm 
protocolos. Eu conversei com a Adires 
recentemente e os representantes disseram 
que, nas escolas, os protocolos são muito 
rígidos. Em alguns casos, algumas escolas serão 
fechadas, sim, por decisão da Vigilância 
Sanitária. Não é a Sedu que vai fechar escola. É a 
Vigilância Sanitária quando eles entenderem 
necessário. 
 Então, o Estado, o Governo do Estado, o 
Espírito Santo já tomou a decisão de colocar 
como prioridade você que é professor, você que 
trabalha na escola, você que é profissional da 
Educação e das forças de Segurança. 
 Então, que fique aqui, deputado 
Vandinho Leite, nessas mudanças que foram 
feitas, que fique registrada essa tomada de 
decisão. Que nós possamos garantir a tomada 
de decisão do Governo do Estado de priorizar os 
profissionais da área da Educação no nosso 
Plano Estadual de Vacinação, porque, eu repito, 

se nós dependermos do Plano Nacional, nós 
vamos esperar por muito tempo por conta de 
falta de planejamento. 
 E meu debate não é político. Meu debate 
não é político, porque, neste ano, nem eleição 
tem.  
 A minha preocupação aqui, neste 
momento, é garantir que os profissionais da 
Educação, por tudo que foi relatado, que são 
mais de cem mil profissionais, possam ter a 
garantia da decisão tomada pelo Governo do 
Estado, anunciada pela imprensa em massa. A 
imprensa em massa já anunciou esta decisão 
inclusive com a fala do secretário de que 
profissionais da Educação e Segurança entraram 
na lista de prioridades na nossa campanha, no 
nosso Plano Estadual de Vacinação. 
 Tenho dito. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Agradeço ao 
deputado Bruno Lamas pelo debate. 
 Ainda em discussão. (Pausa) 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Quero 
discutir, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Concedo a palavra 
à deputada Iriny Lopes para discussão. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ouvi 
atentamente aqui as palavras do meu querido 
amigo Bruno Lamas e tenho com ele grande 
concordância, porque nós temos que 
reconhecer. O reconhecimento é fundamental 
de que o Governo do Estado do Espírito Santo, 
diferentemente de Governos outros, tanto do 
Governo Federal, que eu assino embaixo tudo o 
que o deputado Bruno Lamas falou... Porém, eu, 
quando defendo lockdown e quando defendo 
suspensão das aulas presenciais, eu me baseio 
naquilo que foi a carta do Conselho Nacional 
dos Secretários de Saúde e que tem muito 
fundamento. 

Não estou aqui acusando o Governo de 
não ter protocolo. É difícil fazer essa 
fiscalização, porque óbvio está que uma coisa é 
ação do Governo e outra coisa são ações das 
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pessoas. Portanto, a fiscalização tem que ser 
impecável, perfeita, cem por cento, por causa 
do vírus que é cada dia mais inteligente. É um 
vírus mutante, absolutamente inteligente. 

Então, só para esclarecer bem clara a 
minha posição, posição que eu mantenho, 
porém, nesse ponto me diferencio do deputado, 
mas eu acho que é um pouco mais complexo do 
que só se o Governo está ou não cumprindo, 
buscando o cumprimento de protocolos. Tem 
uma série de questões aí envolvidas, por isso 
que vinte e um dias de lockdown, como 
propõem os secretários de Saúde dos Estados, 
seria fundamental para rearrumar essas 
questões todas. 

Muito obrigada, presidente da comissão. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ainda em 
discussão. (Pausa)  

Não havendo mais quem queira discutir, 
eu vou colocar em votação com o meu relatório 
acolhendo a emenda substitutiva ao projeto de 
lei que dispõe sobre penalidades a serem 
aplicadas pelo não cumprimento da ordem de 
vacinação no Espírito Santo. Relatório pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do mesmo. 

Em votação na Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete 
de Sá, como vota? (Pausa)  

Com o relator.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa)  
Com o relator.  
Deputado Marcelo Santos, presidindo. 
Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa)  
Com o relator. 
Aprovado na Comissão de Justiça. 
 

Agora, votação na Comissão de 
Cidadania. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado? (Pausa)  

Com o relator. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Iriny Lopes?  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) –  Acompanho 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigada, 
deputada.  

Deputada Janete? (Pausa)  
Com o relator.  
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
Com o relator.  
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Cidadania. 
 
Comissão de Saúde. 
Em votação. 
Como vota o deputado Doutor Hércules? 

(Pausa)  
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Luciano Machado? (Pausa)  
Com o relator. 
Aprovado por unanimidade na Comissão 

de Saúde. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Deputado Vandinho, por gentileza.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deixa eu só 
terminar a votação, deputado Theodorico, aí 
passo a palavra para V. Ex.ª. Pode ser? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Para ler qual emenda foi colocada, porque foi 
dito que tem emenda, mas não falou o que é. 

Por gentileza. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) –  Ok! 
Então, a emenda substitutiva, deputado 

Theodorico Ferraço, tem um texto muito 
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extenso. Mas eu vou ler aqui o art. 1.º. Eu só 
não vou entrar nas sanções, ok? Porque as 
sanções são muitas e com vários detalhes.  

Mas, vamos lá. O art. 1.º diz o seguinte: 
 

Art. lº Esta lei disciplina as 
penalidades a serem aplicadas 
pelo não cumprimento da ordem 
de vacinação dos grupos 
prioritários no Estado do Espírito 
Santo, de acordo com a fase 
cronológica definida no plano 
nacional e/ou estadual de 
imunização contra a Covid-19. 

 
Ou seja, tanto o Plano Nacional ou se o 

Estado tiver um plano próprio, a lei se aplica.  
 

§ 1º - São passíveis de 
penalização:  
I - o agente público responsável 
pela autorização da aplicação da 
vacina, bem como seus superiores 
hierárquicos, caso comprovada a 
ordem ou o consentimento;  
II - a pessoa imunizada ou seu 
representante legal. 

 
§ 2º Aplicar-se as mesmas 
penalidades aos agentes públicos 
que, no ato da vacinação, 
deixarem propositalmente de 
inocular o imunizante no usuário 
do SUS. 

 

Art. 2º As sanções previstas nesta 
lei serão impostas por meio de 
auto administrativo, nos termos 
da legislação vigente, 
assegurando a ampla defesa. 

 

§1º Comprovada a infração do 
agente público, conforme previsto 
no inciso I do § 1º do artigo 1º e 
do artigo 2º, será aplicada multa 
de até 8.000 VRTEs – Valor de 
Referência do Tesouro Nacional. 

 
A partir daí, fala sobre a infração 

cometida pela pessoa imunizada. Se o 

imunizado for um agente público, a multa será o 
dobro, e por aí vai. São vários detalhes, mas 
entrando em pontos com relação às 
penalidades, deputado Theodorico Ferraço. Esse 
é o projeto, a emenda substitutiva, que, na 
verdade, substitui todo o projeto que já havia 
sido apresentado. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Perfeito. Estou satisfeito, deputado, e muito 
obrigado pela sua gentileza, porque eu queria 
ver se tinha essa opção, ou do Governo Federal 
ou do Governo Estadual, porque, no momento, 
só tem vacina federal, ainda não tem vacina 
estadual. Estou satisfeito.  

Muito obrigado, deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Agradeço ao 
deputado Theodorico Ferraço.  

Então vamos para a votação, agora na 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Vandinho, eu estava 
com um problema aqui de conexão, consegui 
retornar agora, e gostaria de registrar o meu 
voto na Comissão de Finanças, de Justiça, na 
realidade, foi a primeira comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok. Então vamos 
computar o voto do deputado Rafael Favatto na 
Comissão de Justiça, que foi aprovada por 
unanimidade. 

Deputado Freitas, como vota na 
Comissão de Finanças? (Pausa) 

Com o relator. 
Como vota o deputado Marcos 

Madureira? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? (Pausa) 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Como vota o deputado Adilson 

Espindula? (Pausa) 
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Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto, agora na 

Comissão de Finanças? (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Carlos Von? (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Eu voto com o relator também, 
deputado Vandinho, na Comissão de Finanças. 
Deputado Rafael Favatto. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Rafael Favatto. 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Senhor presidente, aprovado em todas 

as comissões por unanimidade. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª, com a 

emenda substitutiva, claro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Coloco neste momento a 
matéria em discussão. (Pausa) 

Antes, porém, ouço o vice-líder do 
Governo para encaminhar a votação e 
naturalmente direcionar a base do Governo 
para como deve essa mesma base se posicionar 
em plenário. 

Marcos Garcia. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Obrigado, presidente. Pela ordem, então! 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 43/2021, da Mesa Diretora. 
Este projeto foi pedido, se prevalecendo do 
Regimento Interno. O deputado Gandini, 
presidente da Comissão de Justiça, se 
prevaleceu do prazo regimental, e este projeto 
está voltando aqui, já foi discutido nas 
Comissões de Justiça, de Cidadania, de Saúde e 
de Finanças pela aprovação do projeto. E, na 
condição de vice-líder do Governo, eu quero 
encaminhar aqui para a base do Governo o voto 
SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O vice-líder do Governo 
encaminha a base pelo voto SIM.  

Antes, agora, ouço o deputado Freitas. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, V. Ex.ª colocou o projeto em 
discussão, eu vou votar, óbvio, com o 
encaminhamento do vice-líder, que é superior 
ao líder, porque é um vice-líder presente. O 
líder, não sei por onde anda. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – On-line. O líder está on-line. O 
líder está on-line, mas o vice está on. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Ok. Então vamos 
seguir o on. Papai também tá on. 

Agora, eu gostaria de lembrar, eu tive a 
oportunidade de fazer uma observação ao 
secretário Nésio, secretário de Saúde muito 
eficiente do nosso Estado, fiz também uma 
observação ao excelentíssimo senhor 
governador do Estado Renato Casagrande, da 
necessidade de priorizar as pessoas portadoras 
de doenças raras. 

Tive uma observação do Nésio que, 
durante o mês de março, os portadores de 
doenças raras estarão sendo vacinados, mas 
ainda não consegui ver nesse organograma do 
Estado, não vi no organograma nacional, a 
oportunidade de vacinação, deputado Hércules 
da Silveira, nosso presidente da Comissão de 
Saúde desta Casa. Não consegui ver ainda em 
que momento se fará a vacina nos portadores 
de doença rara. 

E gostaria de observar aqui portadores 
de doenças raras com menos de trinta anos, por 
exemplo, ataxia de Friedreich, doença 
degenerativa de membros; jovens portadores 
de doenças; ELA, esclerose lateral amiotrófica. 
Muitos jovens portadores dessas doenças, que 
precisam ser priorizados. Não é esse volume 
absurdo, que não dê para priorizar. 

Então, quando vejo que a gente entra na 
vacinação das pessoas de setenta e cinco anos – 
e conheço tanta gente de setenta e cinco anos 
com muita saúde – fico imaginando quando 
vamos vacinar os portadores de doenças raras. 
Gostaria muito que fosse priorizado e muito 
rapidamente. 

É isso, senhor presidente. Mas vou 
acompanhar o vice-líder do Governo. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Freitas encaminha 
também, na condição de presidente da 
Comissão de Finanças, dizendo que, convencido 
pelos argumentos apresentados, não só pelo 
relator, através do projeto da Mesa, mas 
também pelo vice-líder do Governo Marcos 
Garcia. 

Ouço agora o deputado... não. Bruno 
Lamas vai se manifestar para justificação de 
voto. 

Então coloco, neste momento, a matéria 
em discussão. (Pausa) 

Não havendo mais deputado que queira 
discutir, em votação. 

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

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Concedo a palavra ao deputado Bruno 

Lamas para justificação de voto, e cumprimento 
o vice-líder do Governo, que convenceu 
naturalmente a base do Governo a votar 
favorável à proposta ora aprovada. 

Bruno Lamas. 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Senhor 

presidente, agradeço, parabenizo a Mesa 
Diretora. A emenda é perfeita e foi lida aqui 
pelo deputado Vandinho. É perfeita a emenda. 
Ela coloca os estados em condições de definir 
também suas prioridades, de colocar suas 
regras. Até então, sabemos que vamos comprar 
vacina. 

E aí é oportuno para dois registros. Vou 
comemorar mais uma vez aqui a vitória deste 
Parlamento, a nossa luta e a decisão séria do 
Governador Renato Casagrande, do secretário 
Nésio e do secretário Vitor de Angelo, que esse 
é um Governo que conversa, que sabe dialogar, 
que definiu que você professor, você 
profissional da educação virou prioridade. É 
prioridade e agora me refiro à vacinação. 

Prioridade para os profissionais da 
educação. Isso é uma conquista. Se fosse o 
contrário, tinha um monte de gente jogando 
pedra, torcendo contra, mas aqui no Espírito 

Santo, antes de o Governo Federal decidir, o 
Governo do Estado decidiu priorizar os 
profissionais da educação. 

O segundo ponto, senhor presidente, é 
em relação a essa questão de fechamento, 
lockdown, a carta... tem uma carta que o 
presidente escreveu, tem uma carta que o 
Conselho dos Secretários de Estado do Brasil 
escreveu e entregou ao Congresso Nacional. 

E o que eles querem lá, pelo nosso 
entendimento, vejam bem, para clarear as 
coisas, é que seja uma regra na nação que 
qualquer estado que tiver ocupação acima de 
oitenta e três ou oitenta e cinco – ou é oitenta e 
três ou oitenta e cinco, tenho uma dúvida neste 
momento – dos leitos de UTI, que a regra seja 
padronizada, independente se é São Paulo, 
Espírito Santo, Minas Gerais. Alcançou esse 
patamar de oitenta e três por cento, as medidas 
são mais duras. Nós torcemos para que a 
vacinação acelere, para que vidas sejam salvas, 
e nós temos que fazer a nossa parte. 

 Aqui no Espírito Santo – quando acerta 
temos que registrar, porque quando erra todo 
mundo bate – o Governo do Estado está 
acertando na condução da pandemia. Eu vou 
citar aqui alguns números. Eu fiz um 
pronunciamento desse. Vejam bem! Se os 
secretários de Estado do Brasil estão pedindo ao 
Congresso Nacional para determinar regras 
duras de fechamento para quando a ocupação 
de leitos de UTI chegar a oitenta e três por 
cento, nós precisamos fazer algumas contas. Por 
exemplo, o estado de Goiás tem sete milhões de 
habitantes, tem quatro vezes a extensão 
territorial do Espírito Santo e tem quatrocentos 
e sete leitos de UTI. O que faltou lá? 
Planejamento, investimento, estratégia, abrir 
leitos. Santa Catarina a mesma coisa. 

 Não é à toa que o Espírito Santo recebeu 
paciente de Santa Catarina e o governador lá 
dizia que sabia tudo, que era para fechar tudo, 
foi citado aqui várias vezes como referência. 
Referência de quê? Referência é o Espírito Santo 
em momento de pandemia. Por quê? Sete 
milhões de habitantes em Goiás, quatrocentos e 
sete leitos de UTI. Quanto é oitenta e três por 
cento de quatrocentos e sete leitos? Agora 
vamos para o Espírito Santo? Uma população 
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inferior a quatro milhões de habitantes, uma 
extensão territorial quatro vezes menor do que 
Goiás e nós temos novecentos leitos de UTI 
aproximadamente, com os novos que estão 
sendo abertos agora, cento e quarenta e oito. 
Só na Serra, a cidade empresta em seu Hospital 
Materno-Infantil, são vinte leitos de UTI e mais 
cento e cinquenta leitos de enfermaria.  

Então, para chegarmos a fechar aqui, 
alcançar oitenta e três por cento de quase mil 
leitos é diferente de alcançar oitenta e três por 
cento de quatrocentos e sete lá em Goiás, por 
exemplo.  

Então, esse é um aumento bem 
oportuno, onde a Mesa Diretora coloca regras, 
coloca critérios e penalidades para quem tentar 
furar fila, para quem tentar inventar que está 
vacinando. Infelizmente, a gente vê gente 
fazendo isso na imprensa, gente fingindo que 
está dando a vacina. 

Mas é um momento oportuno para a 
gente também comemorar o mínimo, do 
mínimo, do mínimo, porque nós queríamos 
salvar todas as vidas, mas, aqui, com 
planejamento, nós temos novecentos leitos 
aproximadamente abertos de UTI para 
tratamento de Covid-19 no estado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado Bruno 
Lamas.  
 Concedo a palavra a ele, magnífico 
Sergio Majeski. V. Ex.ª tem o tempo regimental 
para justificação de voto.  
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu também 
quero justificar o voto, presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª quer e a Mesa acata. 
Ministra Iriny Lopes logo depois do Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, já estive aqui, já fiz os meus 
cumprimentos hoje.  
 Acho que é um projeto importante esse 
para coibir qualquer tipo de ilegalidade no 
processo de vacinação. E, assim, dentro dessa 
questão que a gente tem visto aqui no estado 
sobre a condução do Covid-19, da pandemia... É 

claro que, assim, eu já elogiei diversas vezes a 
condução pelo secretário Nésio. Acho que ele 
tem conduzido bem isso, além do fato de que é 
um secretário que a gente tem uma facilidade 
relativamente boa de comunicar-se com ele, de 
passar as coisas para ele, de fazer 
questionamento, de que ele nos responda. 
Aliás, se tem uma secretaria no Governo 
Casagrande que para mim teve uma mudança 
radical em relação ao Governo passado é a 
Secretaria de Saúde. A gente passou a ter um 
acesso a informações muito maior, um acesso 
mais transparente e uma atenção maior por 
parte do secretário Nésio, que considero que faz 
um trabalho excelente. 
 Agora, outra questão que tem 
preocupado muito nessa questão da pandemia. 
Concordo com as regras, têm que ser rígidas, 
nós não temos outro caminho infelizmente, mas 
há sim uma preocupação muito grande, vários 
deputados já manifestaram nesse sentido, com 
micro e pequenos empresários.  

Os micro e pequenos empresários estão 
com a corda no pescoço. No ano passado o 
Governo abriu, o Governo Federal, sobretudo, o 
Governo do Estado também fez, abriu algumas 
linhas de crédito, alguns tipos de auxílio, mas 
isso já acabou em grande parte. Isso foi no ano 
passado. 
 E muitos desses empresários que nem 
sequer conseguiram esses auxílios e mesmo 
aqueles que conseguiram já estão no vermelho 
novamente, porque as contas estão chegando. É 
aluguel, é imposto, é pagamento de funcionário. 
Então, assim, é necessário que tanto em nível 
federal quanto em nível estadual se pense em 
novas ações para socorrer pequenos e micro 
empresários.  

Todos nós sabemos que quem mais 
emprega neste país são os pequenos e micro 
empresários, grande parte dos empregos são 
gerados por eles. Já uma quantidade imensa 
teve que fechar as portas. Se nós permitirmos 
que um número cada vez maior de pequenos e 
micro empresários fechem as portas e eles não 
– uma boa parte – não vão conseguir retornar 
depois que passar a pandemia, a situação será 
caótica. Já é muito ruim em termos de 
desemprego. 
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Agora, nós precisamos, o Governo do 
Estado, claro que o Governo Federal tem uma 
responsabilidade maior, mas o Governo do 
Estado precisa pensar rapidamente em novas 
formas de apoio para micro e pequenos 
empresários. Que seja isenção de impostos, 
redução de impostos, novas linhas de crédito. 
Por que, claro, deputado Luiz Durão, o senhor 
sabe perfeitamente disso, já foi prefeito, já foi 
gestor, o senhor conhece bem, é empresário e 
sabe muito bem que as coisas não são fáceis. 

Mas nós estamos neste momento numa 
operação de guerra praticamente no país e 
muitas coisas que precisam ser feitas em 
tempos normais, agora não dá para pensar. 
Então, assim, olha: vamos lançar mão desse 
fundo criado pelo Estado, vamos lançar mão de 
outros recursos, do Bandes. Enfim, nós 
precisamos encontrar alternativas para impedir 
que pequenos, todos os empresários precisam, 
mas os pequenos e médios, os pequenos e 
micro são aqueles que mais precisam, porque 
são aqueles que mais dificuldades têm de 
acessar crédito.  

Então, assim, nós, eu acho que 
Assembleia Legislativa com o Governo do 
Estado, nós precisamos pensar urgentemente 
novas formas de impedir que pequenos e micro 
empresários continuem indo à falência, porque 
a situação deles é muito grave, da maioria deles 
é muito grave. Muito obrigado, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Tem mais algum 
deputado que queira justificar o voto? 

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

inscrição, presidente. Quero... 
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Deputada Iriny 
Lopes por favor. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Estou 

tentando aqui colocar a minha imagem e está 
complicado aqui. Obrigada.  

Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados presentes, especialmente o 
companheiro deputado Bruno Lamas. Eu volto a 

dizer que eu não estou aqui fazendo uma crítica 
ao Governo do Estado em relação às 
dificuldades e aos problemas. Nem ao Nésio, 
que é meu amigo, e nem ao Vítor, que é 
também uma pessoa das minhas relações. O 
que eu estou colocando é que diferentemente 
da compreensão de V. Ex.ª, a minha 
compreensão da necessidade do lockdown e da 
carta dos secretários, ela pode até ter em algum 
local, não como condicionamento, não como 
condicionamento porque eu li a carta diversas 
vezes atentamente. Conheço bem a carta. Ela 
coloca como uma referência. Ela coloca como 
uma referência e não como um limitador ou um 
limite.  

Mas, pensando na gravidade da situação, 
eu diria a todos que estão nos ouvindo, e acho 
muito salutar essa conversa respeitosa que 
estamos tendo aqui a respeito dessa questão da 
pandemia, e cada um explicitando a sua 
posição, eu não posso me basear, 
exclusivamente, no número de leitos que ficarão 
à disposição. Porque, senão, assim, eu penso só 
na doença; eu não penso na saúde.  

O meu limite é a doença, quando, para 
mim, a indução pode ser compreendido dessa 
forma. Então, assim: As pessoas podem se 
contaminar até a gente ter oitenta e três por 
cento. Eu sei que não foi isso que o senhor 
falou. Certo? Eu sei que não foi isso que você 
falou, deputado Bruno, mas, para a 
compreensão geral, porque quando nós 
estamos debatendo, nós não estamos 
debatendo só para nós, tem aqueles e aquelas 
que estão nos ouvindo e que, de certa maneira, 
embora a ninguém seja permitido desconhecer 
a lei ou as resoluções, mas a gente sabe como 
funciona a cabeça da maioria da população que 
está preocupada com o seu dia a dia, com as 
suas contas para pagar, com os seus filhos para 
criar. Então, nem sempre elas, como nós temos 
que ter um conhecimento para vir aqui 
conversar entre nós e com a população, podem 
ficar com essa impressão. E eu acho que isso é 
pensar na doença e não na saúde. 
 Então, portanto, eu reafirmo que o limite 
de oitenta e três por cento diz respeito à 
evolução da doença. A minha questão é 
prevenção à doença, por isso o lockdown e não 
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aulas presenciais. Eu não estou pensando em 
chegar a oitenta e três por cento, eu quero cair 
cada vez mais e quero que essas atitudes, essas 
políticas, essas ações se associem à vacina para 
a gente reduzir cada vez mais rapidamente essa 
pandemia. 
 Porque o senhor tem razão, deputado 
Bruno, nós chegaremos a quinhentos mil dentro 
desse prazo de março e abril, em minha opinião, 
infelizmente. Pense, então, como nós vamos 
chegar até o final do ano? Já que as vacinas 
complementares, pelo prazo que foram 
solicitadas – e isso pela incompetência, pela 
falta de humanidade, pelo pensamento fascista 
do Governo Federal; não pelo Governo Estadual, 
do Governo Federal. Não é a toa que eu chamo 
o presidente de genocida, porque, para mim, ele 
é um genocida. 
 Outros já estariam nos tribunais 
internacionais. E quem assistiu, como eu assisti 
do começo até o fim, a reunião da ONU – onde 
eu já trabalhei, onde eu fui consultora – não 
sabe a vergonha que a gente fica quando eles 
dizem que o Brasil será o exportador e o criador 
das novas cepas. 

 
 O SR. PRESIDENTE − (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO − PSL) −  Para encerrar, 
excelência. 
 

A SR.ª IRINY LOPES − (PT) – Então, para 
encerrar, eu deixo aqui expresso que as minhas 
razões para defender o lockdown e para 
defender aulas não presenciais não são as 
mesmas, não são iguais às questões que estão 
sendo colocadas pelo deputado Bruno Lamas, 
por quem eu nutro um profundo respeito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Obrigado, 
excelência. 

2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 598/2020, do 
deputado Marcelo Santos, que acrescenta itens 
ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, que consolida toda a 
legislação em vigor referente às semanas e aos 
dias correlatos estaduais comemorativos de 
relevantes datas e de assuntos de interesse 

público, no âmbito do Estado. Publicado no 
ALES Digital do dia 15/12/2020. Parecer oral da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade e 
legalidade. Na Comissão de Finanças o relator, o 
deputado Marcos Madureira, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida virtual e presencial do 
dia 02/03/2021. O prazo vai até o dia 
09/03/2021.  

Convoco a Comissão de Finanças para 
oferecer parecer oral à matéria. Deputado 
Freitas. (Pausa)  

O deputado Freitas, presidente da 
Comissão de Finanças, informou que o 
deputado Madureira iria continuar com o prazo 
regimental. 

O prazo vence amanhã, senhor vice-líder. 
Então, por informação no nosso 

presidente da Comissão de Finanças, o prazo 
vence amanhã. Então partiremos para o item 3. 

 
3. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 35, do deputado 
Torino Marques, que determina que os 
estabelecimentos que comercializam facas, 
canivetes, estiletes, facões ou similares, 
disponham os produtos para venda ao 
consumidor em compartimento protegido por 
vidro ou acrílico. Publicado no Ales Digital do dia 
09/02/2021. Na Comissão de Justiça, o relator, 
deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária híbrida do dia 08/03/2021. Prazo até o 
dia 15/03/2021. Existe emenda aditiva anexada 
ao projeto, do próprio autor, para ser analisada 
pelas comissões.  

 

(3. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
35/2021) 
 

Convoco, então, a Comissão de Justiça 
para oferecer parecer oral à matéria e à emenda 
aditiva. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
o deputado Gandini está com prazo regimental 
e me pediu, neste momento, para assumir a 
presidência da comissão.  
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Não sei se o deputado Gandini está na 
plenária virtual. Se não estiver, eu fico 
impossibilitado, porque está dentro do prazo 
dele para relatar a matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – É regimental. É 
regimental. 

Passamos para a próxima fase.  
 

4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 485/2020, da 
excelentíssima deputada Janete de Sá, que cria 
o “Programa de Enfrentamento à Violência 
Contra a Mulher na Primeira Infância”, visando à 
conscientização de crianças. Publicado no Ales 
Digital do dia 11/09/2020.  

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
não seria a deputada Janete de Sá? 

Senhor presidente, essa matéria, no 
parecer da Procuradoria, ela sugere algumas 
alterações como emendas.  

Aí eu gostaria, neste momento, de 
perguntar à deputada Janete se, com esse 
objetivo, a gente acolhe as emendas ou não. 
(Pausa) 

E aí, nesse caso, como a deputada 
Janete, nesse momento, deve ter tido algo. Ela 
estava aqui nesse momento.  

Eu vou pedir prazo regimental, até 
porque se a gente votar sem o consentimento 
da deputada, pode transformar o debate em 
mais um problema e não uma solução.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Concordo com 
V. Ex.ª. É regimental. 

 
5. Discussão, nos termos do art. 81, § 3.º 

do Regimento Interno do Projeto de Lei n.º 
339/2019, da deputada Janete de Sá, que dispõe 
sobre a prioridade da oferta de cirurgia plástica 
reparadora, no âmbito dos serviços públicos de 
saúde do Estado, às mulheres vítimas de 
agressão física devido ao gênero. Publicado no 
Ales Digital de 13/05/2019. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria, quanto ao 
despacho denegatório da Mesa Diretora.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
como eu disse, a deputada Janete estava aqui. 
Acho que ela precisou se ausentar, foi ao lado 
tomar uma água e já retornou ao plenário desta 
Casa.  

Então, eu gostaria depois de pedir a V. 
Ex.ª, com o consentimento do Plenário, de 
retornar no item 4, mas, nesse momento, eu já 
gostaria de perguntar também...  

Essa matéria é uma matéria da deputada 
Janete. É um despacho denegatório da Mesa 
Diretora – em que ela recorreu aqui ao Plenário 
e, consequentemente, à Comissão de Justiça, 
mas é necessário também a decisão do Plenário 
–, que dispõe sobre a prioridade da oferta de 
cirurgia plástica reparadora, no âmbito dos 
serviços públicos de saúde do Estado. 

Acredito que esse debate é importante 
para que a gente possa fazer com que a matéria 
continue sendo discutida.  

Gostaria, neste momento, antes até de 
emitir meu parecer, de ouvir a deputada Janete, 
pois a mesma tem a justificação necessária para 
que a gente possa fazer com que a matéria 
continue tramitando e aprove a mesma na 
Comissão de Justiça.  

Deputada Janete. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Obrigada, deputado Vandinho.  

Houve uma sugestão de Emenda da 
Procuradoria de n.º 1, onde fica suprimido o art. 
2.º do projeto de lei e também uma emenda de 
n.º 2. (Pausa) 

É o 339. (Pausa)  
É porque neste também foram 

oferecidas emendas para exatamente derrubar 
o despacho denegatório.  

Com essas duas emendas, tanto a 
Emenda n.º 1 suprimindo o artigo n.º 2 e 
suprimindo o artigo n.º 3, que, após emenda 
supressiva, será renumerado. Não suprime, 
renumera. Fazendo esta alteração, nós 
podemos derrubar o despacho denegatório 
porque a matéria fica constitucional.  
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É isto que eu proponho: que a gente 
derrube o despacho denegatório e dê pela 
constitucionalidade da matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
como eu disse, é análise de despacho 
denegatório da Mesa, na qual eu vou relatar, 
agora na Comissão de Justiça, pela derrubada do 
despacho denegatório, meu vice-líder do 
Governo. E, logo em seguida, V. Ex.ª vai orientar 
voto no plenário, mas, na Comissão de Justiça, 
nesse momento, vou relatar para que a gente 
possa derrubar o despacho denegatório da 
Mesa, para que o projeto continue tramitando.  

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

votação.  
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá, com o relator. 
Deputado Marcos Garcia, Comissão de 

Justiça, com o relator? (Pausa) 
Deputado Dr. Rafael Favatto.  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, voto com V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Agradeço, 
deputado Rafael Favatto.  

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Com o relator.  
Obrigada, deputada. 
Então, aprovado por unanimidade o 

parecer da Comissão de Justiça, pela derrubada 
do despacho denegatório, para que a matéria 
continue tramitando, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Senhor 
presidente, então já que foi aprovado o parecer 
da comissão, a matéria baixa de pauta e 
continua a sua tramitação normal.  

Senhor presidente, considerando que a 
deputada Janete de Sá, por circunstâncias 
alheias à vontade dela, ela não se fazia presente 

naquele momento, ela estava resolvendo um 
problema urgente, nós iremos então retornar, 
deputada Janete de Sá e senhor presidente 
Vandinho Leite, ao número 4. Farei a leitura 
novamente para que a gente possa proceder à 
votação.  

 
4. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 485/2020, da 
deputada Janete de Sá, que cria o Programa de 
Enfrentamento à Violência contra a Mulher na 
Primeira Infância, visando à conscientização de 
crianças. Publicado no ALES Digital do dia 
11/09/2020. 

Então, novamente, convoco a Comissão 
de Justiça, para oferecer parecer oral à matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
projeto em regime de urgência, de autoria da 
deputada Janete de Sá, 485/2020, que cria o 
Programa de Enfrentamento à Violência contra 
a Mulher na Primeira Infância, visando à 
conscientização de criança. 

A Procuradoria da Casa sugeriu uma 
emenda, que eu gostaria de acolher neste 
momento, que diz o seguinte: 

São duas emendas. Na verdade, uma 
emenda, porque a segunda só suprime um 
artigo. 

 

Art. 1.º Fica instituída a “Política 
de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher na Primeira 
Infância”, que visa à 
conscientização de crianças sobre 
a não violência contra a mulher. 
Art. 2.º São objetivos da “Política 
de Enfrentamento à Violência 
contra a Mulher na Primeira 
Infância”: 
I - conscientizar as crianças, desde 
a primeira infância, em 
linguagem e meios apropriados à 
idade, que a violência contra a 
mulher deve ser combatida; 
II - fomentar a atualização e a 
organização didática do corpo 
docente (ex.:nas creches) e dos 
pais sobre o melhor modo de 
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tratar o assunto com as crianças 
na primeira infância, visando ao 
desenvolvimento das crianças, de 
modo que seja algo natural, 
conforme amadurecem, o 
enfrentamento à violência contra 
a mulher. 
Art. 3.º A administração da 
“Política de Enfrentamento à 
Violência contra a Mulher na 
Primeira Infância” será exercida 
por uma comissão gestora. 

 
Senhor, presidente, então, neste 

momento, visto eu que essa matéria é de 
extrema importância e eu não vejo a mesma 
como de competência privativa do Executivo... 

Só na Comissão de Justiça? Não poderia 
ser uma comissão conjunta, caso as Comissões 
de Segurança e de Finanças? 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Senhor 
presidente, caso as Comissões de Segurança e 
de Finanças venham a acordar, eu não vejo 
problema. Precisamos ver com os presidentes 
das comissões. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Justiça, deputado 
Durão, ok, né? 

Deputado Freitas... 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deputado 
Vandinho, eu quero uma informação. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Fique à vontade, 
deputada Iriny! 

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

Comissão de Educação não faria parte dessas 
comissões que precisam ser ouvidas? 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada, quem 
decide isso é a Mesa Diretora, através da 
Secretaria-Geral da Mesa. No meu entender, eu 
concordo com V. Ex.ª, visto que fala sobre 
organização didática do corpo docente. E, com o 

exemplo nas creches, acredito eu, senhor 
presidente, que realmente seja necessário 
incluir o deputado Bruno Lamas, através da 
Comissão de Justiça neste debate, mas V. Ex.ª 
que define como presidente da Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Na verdade 
vamos inserir, de fato, a Comissão de Educação, 
através do senhor presidente Bruno Lamas, para 
que se insira ao debate do tema. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – O deputado Bruno 
Lamas autorizou a reunião conjunta. 

Quem é o vice-presidente da Comissão 
de Finanças? 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Porque o 
deputado Durão já está aí? 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
é V. Ex.ª que... Eu acho que o Dr. Rafael está na 
sessão on-line, tem que perguntar a ele se pode 
ser em conjunto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – O deputado 
José Esmeraldo se encontra? Está on-line? 
(Pausa) 

O deputado Rafael Favatto está on-line? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) - A conexão está muito ruim, 
presidente, mas estou favorável à matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
VANDINHO LEITE - PSDB) – O deputado Dr. 
Rafael disse que é favorável, senhor presidente. 
Acho que fechou, não é isso?  

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) - É o deputado 
José Esmeraldo que é o vice-presidente. É o 
mais velho.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE - PSDB) – O deputado José 
Esmeraldo apareceu lá no vídeo.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 61 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) –  Deputado José 
Esmeraldo, V. Ex.ª autoriza fazer em conjunto?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO  -  

Com certeza, sem problema nenhum, meu 
amigo. Autorizo.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) –   Excelência, 
deputado Vandinho Leite, pode proceder em 
conjunto.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE - PSDB) – Muito obrigado, 
senhor presidente!  

Então, no meu entender, nesta reunião 
conjunta das Comissões de Justiça, de 
Segurança, de Finanças e de Educação, essa é 
uma matéria que no seu mérito é de extrema 
importância. E, é claro, também, na questão da 
justiça, não vejo a mesma como competência 
individual dos municípios ou da União, ou seja, 
pode ser legislada em nível estadual nesta Casa 
Legislativa.   

Vou, neste momento, relatar pela 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa do projeto que cria o programa de 
enfrentamento à violência contra a mulher na 
1.ª infância, de autoria da deputada Janete de 
Sá.  

Esse é o meu relatório, pela aprovação.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação na Comissão de Justiça. 
Deputada Janete de Sá, pela aprovação.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Pela aprovação.  
Deputado Dr. Rafael?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relatório de V. Ex.ª, 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE - PSDB) –Obrigado, deputado 
Rafael!  

Deputado Marcos Mansur?  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Com o relatório.  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE - PSDB) –Deputado Luiz 
Durão? (Pausa) 

Com o relator.  
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Com o relator.   
Obrigado, deputada Raquel.  
Aprovado na Comissão de Justiça.  
 
Comissão de Segurança.  
Como vota o deputado Luiz Durão? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Deputado e Delegado Danilo Bahiense? 
(Pausa) 
Como vota o deputado Theodorico 

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

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

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Obrigado, deputado 
Ferraço!  

Como vota o deputado Capitão 
Assumção?  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

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

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Com o relator.  
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas, como vota na 

Comissão de Segurança?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto com 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE - PSDB) – Deputada Raquel 
Lessa? (Pausa) 

Com o relator.   
Obrigado, deputada Raquel.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 

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

Com o relator.  
Aprovado na Comissão de Segurança por 

unanimidade.  
 
Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Engenheiro José 

Esmeraldo?  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Acompanho V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE - PSDB) – Ok. Obrigado, 
deputado!  

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 

Com o relator. 
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relatório de V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE - PSDB) – Obrigado!  
Deputado Alexandre Xambinho, como 

vota? (Pausa) 
Com o relatório.  
Deputado Bruno Lamas, na Comissão de 

Finanças. Como suplente, estou convidando V. 
Ex.ª a votar na ausência de alguns colegas.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE - PSDB) – Obrigado, 
deputado Bruno! 

Como vota o deputado Pr. Marcos 
Mansur?  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(VANDINHO LEITE - PSDB) – Com o relatório.  

Aprovado na Comissão de Finanças.  
 
Comissão de Educação.  
Como vota o deputado Bruno Lamas? Na 

Comissão de Educação, o voto de V. Ex.ª?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Ah, de 

Educação agora! Voto favorável e parabenizo a 
autora do projeto. A 1.ª infância é muito 
importante. Inclusive, deputada, lá na Secretaria 
de Desenvolvimento Social, Trabalho, Emprego 
e Renda, existe um programa muito importante, 
existe o Programa Estadual da 1.ª Infância, que 
nós implantamos, uma equipe muito bem 
qualificada e que, somada à sua ideia aí, eu 
acredito muito na educação como forma de 
transformar a vida das pessoas. E no propósito 
aqui, que é de enfrentamento à violência, que é 
cultural, que tem a ver com a Educação, 
acredito fielmente. Parabéns pela iniciativa. 
 O meu voto é com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Gostaria de 
registrar o voto do deputado Marcos Madureira 
na Comissão de Finanças. 

Deputado Marcos Madureira, favorável. 
 Então, ainda na Comissão de Educação, – 
obrigado, deputado Bruno Lamas – deputado 
Sergio Majeski, como vota? (Pausa) 
 Já falei. Do Marcos Madureira registrei o 
voto, na Comissão de Finanças, favorável. É isso, 
deputado? Ok. 
 Deputado Sergio Majeski, como vota? 
(Pausa)  
 Favorável. 
 Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
 Obrigado. Com o relator, o deputado 
Durão. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Senhor presidente, temos já o voto da 
maioria, também na Comissão de Educação, 
pela aprovação. 
 Aprovado em todas as comissões por 
unanimidade na reunião conjunta das comissões 
de Justiça, de Segurança e de Finanças. 
 Devolvo para V. Ex.ª o projeto pela sua 
aprovação, com o acolhimento das duas 
emendas, senhor presidente, inclusive da 
Comissão de Educação. 
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 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Tudo bem! 
 Em votação a redação final ao Projeto... 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pela 
ordem senhor presidente! 
 

  O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Em discussão 
em plenário.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! Senhor presidente, 
como vice-líder do Governo... 

Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 485/2020, da 
excelentíssima deputada Janete de Sá, já 
discutido aqui e colocado pela aprovação nas 
Comissões de Justiça, de Segurança, de Finanças 
e de Educação, incluído aqui nesse item, 
encaminho o voto SIM à base do Governo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Ok! 

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

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Quero 
discutir, senhor presidente. Quero discutir. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Deputada Iriny 
Lopes. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Quero 
parabenizar a deputada Janete pela iniciativa. 
Estamos no mês das mulheres. Acho que esta 
iniciativa foi absolutamente pertinente, porque 
temos que mudar a mentalidade das pessoas 
para conseguirmos superar e criar uma nova 
cultura: a cultura da igualdade, a cultura do 
respeito e a cultura da oportunidade igual entre 
homens e mulheres. 

Então, parabenizo a deputada Janete por 
essa iniciativa e parabenizo também o 
presidente da Comissão de Justiça, que está 
hoje presidindo, o deputado Vandinho, pela 
capacidade de buscar um acerto que pudesse 
garantir a constitucionalidade da matéria, 
fazendo com que as mulheres capixabas 
ganhem muito com a aprovação deste projeto. 

Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Não havendo 
mais quem queira discutir, em votação. 

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

Aprovado o projeto. 
À Comissão de Justiça para redação final. 
Convoco a Comissão de Justiça, 

deputado Vandinho Leite, para oferecer parecer 
oral à redação final. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Muito obrigado, 
senhor presidente. 

A matéria que acabamos de votar... 
Neste momento vamos votar somente a 
redação final da mesma, como protocolo que 
precisamos seguir do nosso Regimento. 

Gostaria, neste momento, de convocar a 
Comissão de Justiça para emitir parecer oral. 
 Avoco a matéria para relatar e vou 
relatar a redação final pela sua 
constitucionalidade e boa técnica legislativa. É o 
meu relatório. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.   
 Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa)  
 Com o relator. 
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
(Pausa)  
 Com o relator. 
 Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? (Pausa)  
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 

Deputada Raquel, como vota? (Pausa)  

Com o relator. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa)  
Com o relator.  
Obrigado, deputado Durão. 
Está aprovada por unanimidade a 

redação final da matéria. 
Devolvo a palavra a V. Ex.ª, senhor 

presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Em votação a 
redação final ao Projeto de Lei n.º 35/2021. 

Em discussão o Projeto de Lei n.º 
485/2020. (Pausa)  
  Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa)  

Aprovado o projeto.  
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Próximo item.  
 

Item 6. Discussão, nos termos do art. 81, 
§ 3º, do Regimento Interno, do Projeto de Lei 
n.º 550/2019, da deputada Janete de Sá, que 
dispõe sobre a implantação de medidas 
informativas e protetivas à gestante e a 
parturiente contra quaisquer tipos de atos 
caracterizados como violência obstétrica 
praticados no estado. Publicado no Ales Digital 
do dia 05/07/2019. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria quanto ao 
despacho denegatório da Mesa Diretora. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Senhor presidente, 
a matéria de número 550/2019, também de 
autoria da deputada Janete de Sá, dispõe sobre 
a implantação de medidas informativas e 
protetivas à gestante e à parturiente contra 
quaisquer tipos de atos caracterizados contra 
violência obstétrica praticadas no estado. 

Essa matéria, senhor presidente, neste 
momento em que a estou analisando, é um 
despacho denegatório que foi dado pela Mesa 
Diretora e que a deputada Janete recorreu à 
Comissão de Justiça. Inclusive, a Procuradoria da 
Casa já sugeriu à autora emendas que vão 
transformar a matéria em constitucional. Então, 
não há outra coisa a se fazer a não ser relatar 
para que a matéria continue tramitando, ou 
seja, pela rejeição do despacho denegatório. 

Em discussão na Comissão de Justiça. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota a deputada Janete de Sá? 
 

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

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

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa)  

 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho?  

  
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Xambinho. 

Como vota o deputado Luiz Durão?  
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 
relator. 

 

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

Com o relator.  
Aprovado por unanimidade. 
A matéria, senhor presidente, devolvo a 

V. Ex.ª e, na opinião da Comissão de Justiça, ela 
tem condições de continuar tramitando. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Aprovado o 
parecer da comissão. 

A matéria baixa de pauta e continua sua 
tramitação regimental. 

 

Item n.º 7. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução n.º 02/2021, da 
Mesa Diretora, que altera o § 4º, do art. 59, da 
Resolução n.º 2700, de 15 de julho de 2009, que 
dispõe sobre a criação da comissão parlamentar 
de inquérito. Publicado no Ales Digital do dia 
22/02/2021. 

Não havendo deputado inscrito, a 
matéria segue à terceira sessão.  
Passamos à fase das Comunicações. 
Concedo a palavra ao deputado Gandini. 

(Pausa)  
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Não respondendo, concedo a palavra à 
deputada Iriny Lopes. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra à 
deputada Janete de Sá. (Pausa)  

  
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Sim, deputado 
Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Enquanto a deputada Janete de Sá chega ao 
púlpito, gostaria de registrar a presença do 
vereador e professor Artur, da cidade da Serra, 
que veio aqui no nosso gabinete solicitar 
recursos para a Guarda Municipal, e também 
registrar a presença do vereador Doutor Willian 
Miranda, também da cidade da Serra, que vem 
em busca de recursos para sua comunidade, 
comunidade de Carapina Grande e André 
Carloni. 

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Bacana! 
Com a palavra a deputada Janete de Sá.  
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Boa 

tarde...  
 

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

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pois não.  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Desculpa, 
deputada Janete, é que eu fui chamada e meu 
som estava desligado e não consegui ouvir. Mas 
eu vejo isso depois com a Mesa. Desculpa. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não, 
não, deputada! Se não tiver nenhum 
inconveniente da Mesa, eu não vejo nenhum 
problema. Só vou agradecer. Eu faço uma fala 
bem breve, em seguida pode a deputada Iriny...  

Já passou, não pode? 
 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Já passou. 
Infelizmente, precluiu o prazo. 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ok, 
presidente. Tudo bem. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Bom, 

desculpa, deputada. Coitada da deputada Iriny, 
ela queria dar uma palavra, mas tudo bem, é o 
Regimento.  

Bom, boa tarde, senhor presidente, 
deputadas e deputados que se encontram 
conosco nesta sessão híbrida da Assembleia.  

Eu quero inicialmente agradecer. 
Agradecer a todos vocês pelo esforço que foi 
feito, em especial ao deputado Vandinho, que 
dirigiu as reuniões, as comissões em conjunto, 
para que a gente pudesse estar votando hoje 
um projeto de grande importância que é o 
projeto que trata da política de enfrentamento 
à violência contra a mulher na primeira infância, 
que visa à conscientização de nossas crianças 
para este problema de violência que as 
mulheres em nosso estado e nosso país sofrem 
diariamente. São todas as violências. 

É muito importante, é um marco nesta 
Casa estarmos aprovando matérias desta 
natureza que, espero em Deus, e também no 
bom senso, sejam sancionadas pelo nosso 
governador para colocarmos em prática. Seria 
um treinamento, uma qualificação à nossa rede, 
especialmente na primeira infância.  

Isso daí cabe às prefeituras, mas o 
Estado pode adotar esta medida como uma 
medida a ser orientada em todo o Espírito 
Santo, no sentido de estar tendo um linguajar, 
de estar fornecendo informações às crianças 
para que elas possam desenvolver o modo delas 
de pensar com relação ao respeito às mulheres, 
com relação a uma cultura de não violência às 
mulheres. Em geral as suas mães, suas 
irmãzinhas, as amiguinhas, suas primas, as 
pessoas que estão no seu convívio, os 
coleguinhas de rua, é que a gente vai 
começando a criar, a construir esta visão, este 
pensamento de igualdade e da importância do 
combate à violência. 

Como foi feito com a questão do 
trânsito. Eu me lembro que meu filho estava na 
creche e a gente estava no trânsito e ele 
apontava: Mamãe, observa o sinal vermelho. Ou 
seja, a criança também precisa observar estes 
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gestos de violência para poder ela ir se 
formando, se fortalecendo e crescendo com 
uma cultura, com uma visão diferente da hoje 
existente que é ainda um comportamento, uma 
cultura altamente machista. E que eu aposto na 
educação como uma forma de mudança de 
concepção, de mudança de comportamento.  

Então fica aqui meu agradecimento à 
votação do Projeto n.º 485, que cria a política de 
enfrentamento à violência contra a mulher na 
primeira infância.  

Também quero agradecer pela 
derrubada do despacho denegatório nos 
seguintes temas, o que dispõe sobre a 
prioridade de oferta de cirurgia plástica 
reparadora no âmbito do serviço público de 
saúde do estado do Espírito Santo às mulheres 
vítimas de agressão física devido a gênero.  

Muitas mulheres têm tido problemas na 
sua estética dental, oral, inclusive, por conta de 
agressões físicas e que essas mulheres possam 
ter a sua face, o seu físico, ter ele recuperado 
por conta de ter vindo de violência. Não é justo 
que ela tenha que conviver para o resto da vida 
com as marcas desta violência que não ficam 
apenas na mente da pessoa, no consciente da 
pessoa, no subconsciente, mas também em seu 
corpo, especialmente em sua face.  

E também na que dispõe sobre a 
implantação de medidas de informação e 
protetivas à gestante e à parturiente – a 
parturiente é a mulher que está na hora do 
parto – contra quaisquer tipos de atos 
caracterizados como violência obstétrica 
praticados no estado do Espírito Santo. 

Temos muitas reclamações de violência 
obstétrica. Também apresentamos esse projeto 
para que possa haver mais humanização, mais 
respeito na hora do parto e também com 
relação às gestantes. 

Muitas vezes são vítimas de chacota, de 
comentários desnecessários na hora do seu 
atendimento, não apenas pelo obstetra, pelo 
ginecologista, mas também pelas pessoas que 
atendem. 

Tenho convicção de que a maioria dos 
profissionais da área de saúde não pratica esse 
ato, mas, como forma de coibir e em 
decorrência das inúmeras denúncias de 

violências no parto e à gestante, nós também, 
como marco desse dia, 8 de março, e deste mês, 
que é dedicado à discussão e à reflexão sobre os 
problemas de violências contra as mulheres, foi 
que decidimos apresentar esses projetos. 

Obrigada, colegas, pela compreensão! E 
vamos juntos enfrentando essa violência até a 
vitória desse grande desafio que é a violência 
contra as mulheres no Espírito Santo e no país. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra o 
deputado Luciano Machado. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Luiz Durão. 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Senhor 

presidente Alexandre Quintino, senhoras 
deputadas, senhores deputados, imprensa, 
funcionários, pessoas que nos assistem, o Brasil 
precisa que se tome uma posição. Para dar certo 
este país, eu diria que precisava ter um controle 
de natalidade, mas, como esse controle é forçar, 
muitas vezes, contrário à mulher, e ela tem que 
saber o que ela quer para ela e para seus 
filhos... 

Precisamos que a mulher tenha 
autoridade para dizer eu quero dois filhos e 
quero fazer a ligação de trompa. Porque não 
adianta ter dez filhos e não ter condições de dar 
educação, alimentação e estamos aí não tendo 
condições de fazer escola para todos; não tendo 
condições de fazer hospital para todos; de não 
ter condições de fazer cadeias para tantas 
pessoas que estão abandonadas. 

Precisamos dar esse direito à mulher 
porque, quando fui prefeito em Linhares, a 
mulher escolheria. Acima de duas crianças, se 
ela quisesse ligar, eu mandava ligar. Porque é 
melhor ter dois filhos, dar condições de estudo, 
alimentação e um futuro bom para os seus 
filhos do que ter dez filhos e estar pelas ruas 
deste país afora. 

Então precisamos que dê o direito à 
mulher de escolher o que ela quer para ela e 
para seus filhos. Se fala que tem preservativo, 
mas nós estamos vendo muitas mulheres de 
classe alta engravidando porque se esqueceram 
de tomar o preservativo. Imagina essas pobres 
coitadas, que muitas vezes estão trabalhando, 
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trabalhando, cansadas, e simplesmente os filhos 
vão aumentando, dois, três, quatro, cinco.  
 Em Linhares, quando fui prefeito, eu tirei 
todas as crianças de ruas, coloquei a Guarda 
Mirim. Recebiam um treinamento militar, eram 
obrigadas a estudar. E, para a minha satisfação, 
nós temos vários militares que eram da minha 
guarda mirim, vários guardas municipais que 
eram da minha guarda mirim, temos advogados, 
temos professores, temos contadores. Esse foi o 
resultado do apoio que nós demos àquelas 
crianças que estavam na rua sem esperança, e 
eu plantei a esperança e, graças a Deus, eles 
conseguiram ser alguém na vida.  
 Então, é por isso que nós precisamos dar 
o direto de a mulher escolher o que ela quer, 
Acima de duas crianças, se ela quiser fazer a 
ligadura de trompa, que faça. Que dê esse 
apoio, porque são várias que nos procuram 
pedindo isso. Hoje, não temos condições de 
fazer isso.  
 Então, precisamos que se abra uma 
janela para essas mulheres, para que os nossos 
brasileirinhos tenham um dia melhor, o dia de 
amanhã.  
 Meu muito-obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra o 
deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
 Não respondendo, com a palavra o 
deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
 Não respondendo, com a palavra o 
deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
 Declinou.  
 Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur. (Pausa) 
 Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
(Pausa) 
 Com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Alexandre Quintino, 
Coronel Alexandre Quintino, que dirige esta 
sessão neste momento, aos deputados que 
ainda se fazem presentes aqui no plenário, 

àqueles que estão no plenário virtual, aos 
funcionários desta Casa e àqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia.  
 Todos nós sabemos que a violência tem 
vários aspectos. A violência não é algo fácil de 
você explicar e dizer assim: olha, a violência 
existe só por causa disso ou só por causa 
daquilo. Enfim, nós precisamos de políticas 
públicas para evitar que a violência ocorra, para 
tentar amenizar essa possibilidade. Entre esses 
fatores, obviamente, está a educação, o lazer, o 
esporte, enfim, que são políticas públicas que 
falham, que podem até existir, mas falham.  
 E nós precisamos, obviamente, de 
políticas públicas vinculadas à questão das 
polícias, à questão da coerção. Isso é 
fundamental. Não é isso que resolve sozinho a 
questão da violência, mas sem isso tão pouco 
será resolvido.  
 Desde o meu mandato passado, no 
Governo do Paulo Hartung, muitas vezes nós 
nos manifestamos sobre a questão da Polícia 
Civil e da Polícia Militar aqui no estado. O 
deputado Delegado Danilo Bahiense tem falado 
muito sobre isso, também o deputado Quintino 
e outros deputados, deputado Assumção fala 
constantemente sobre essa questão da 
segurança, essa questão da Polícia Militar. E nós 
vínhamos cobrando isso desde o Governo Paulo 
Hartung e continuamos com problemas sérios 
tanto na Polícia Civil quanto na Polícia Militar. 
 A Polícia Civil tantas vezes, o deputado 
Danilo Bahiense tem falado muito sobre isso, 
apresenta um deficit mais ou menos de 
quarenta por cento no seu quadro de 
funcionários que vai desde delegados, 
investigadores, os peritos do IML e por aí vai. 
Você imagina, têm delegados aqui respondendo 
às vezes por quatro, cinco, seis delegacias. 
Delegacias que funcionam sem investigador. 
Então, assim, qual a possibilidade de resolução 
efetiva de crimes com um quadro de deficit tão 
grande? E tem na Polícia Civil, salvo engano, 
existe um processo seletivo, um concurso em 
andamento.  

Então, assim, o Governo do Estado 
precisa dar celeridade a isso. E precisa 
urgentemente abrir concurso na Polícia Civil 
para delegado, para perito, para investigador, 
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para escrivão, porque é um quadro caótico você 
imaginar que nós temos hoje um deficit de 
quarenta por cento no quadro funcional da 
Polícia Civil em relação ao que tinha a cerca de 
dez anos atrás. Falhou nesse sentido o Governo 
Paulo Hartung e continua falhando o Governo 
Casagrande. 

Na Polícia Militar também não é muito 
diferente. Na Polícia Militar há um deficit no 
mínimo, na época do Hartung, havia um deficit 
aproximado de três mil policiais. Como de lá 
para cá o concurso que teve não chegou a mil 
vagas, nós continuamos, provavelmente, com 
deficit de quatro, cinco mil policiais. O Capitão 
Assumção que está aí sabe bem desses dados. A 
cada ano, vários policiais vão para a reserva, se 
aposentam. Então, assim, não supre aquilo que 
está, aqueles profissionais que estão indo para 
reserva, para aposentadoria.  

E aí às vezes, se a gente roda nos 
municípios do interior do estado, os bairros da 
Grande Vitória, todo mundo pede mais 
segurança. E é claro que não é a Polícia sozinha, 
a Polícia Civil, a Polícia Militar, que resolve a 
questão da violência. Mas isso é fundamental. 
Nós temos às vezes municípios do interior que 
têm doze policiais trabalhando em regime de 
plantão. Então, isso deixa muito à vontade o 
crescimento da criminalidade. 

É fundamental que o Governo do Estado 
abra mais concursos tanto para a Polícia Militar 
quanto para a Polícia Civil para reduzir esses 
deficits existentes. Como eu falei, há nisso uma 
falha grave tanto do Governo Hartung quanto 
do atual Governo Casagrande. Então, é 
fundamental. Nós fazemos um apelo aqui ao 
Governo do Estado que imediatamente abra 
mais concurso e que chame esses concursados 
que tem da Polícia Civil, que eles sejam 
chamados. Isso é fundamental.  

Não dá mais para viver nesse caos que 
está a questão, sobretudo, da Polícia Civil, mas 
também esse deficit gigantesco que existe na 
Polícia Militar.  

Muito obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Com a palavra o 
deputado Theodorico Ferraço. (Pausa)  

Com a palavra o deputado Torino 
Marques. (Pausa)  

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Senhor presidente, neste momento deputado 
Coronel Quintino, boa tarde, senhores 
deputados, senhoras deputadas que ainda estão 
no plenário virtual ou mesmo no plenário aqui 
da Assembleia. Eu subo a esta tribuna mais uma 
vez hoje para falar que ontem foi um dia 
importante para a Comissão de Defesa do 
Consumidor – é verdade –, para mim como 
presidente, mas, principalmente, para os 
consumidores capixabas. Duas matérias, que 
são dois projetos de resolução, foram aprovados 
aqui nesta Casa, que têm como principal 
objetivo fortalecer a Comissão de Defesa do 
Consumidor na defesa dos consumidores de 
todo o Espírito Santo. 
 É importante dizer que, além do 
acompanhamento permanente do Procon Ales 
pela Comissão de Defesa do Consumidor, a 
população poderá ser atendida, inclusive 
através de ações judiciais, pela Comissão de 
Defesa do Consumidor ou pela Defensoria 
Pública, que também é instalada aqui na 
Assembleia através desse colegiado da Defesa 
do Consumidor, o que eu acredito ser muito 
importante porque ações judiciais de interesse 
coletivo podem gerar muitos frutos para a 
população capixaba em diversas demandas das 
mais diversas áreas em que os consumidores 
estão sendo lesados. 
 Eu, nos dois primeiros anos deste 
mandato sempre fui um defensor dos 
consumidores, principalmente contra abusos de 
empresas como a concessionária ou as 
concessionárias de energia do estado, e eu 
sempre pontuo mais as questões da EDP, e eu 
tenho certeza de que, nesses próximos dois 
anos, ou seja, neste ano e no ano que vem, os 
dois últimos anos deste mandato, teremos 
como fazer muito mais. 
 E aí eu gostaria de fazer um apelo, 
senhor presidente, um apelo à Mesa Diretora da 
Casa, a V. Ex.ª que faz parte da Mesa Diretora, 
ao presidente Erick Musso, acredito eu que a 
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Assembleia precisa ser reaberta. Esta Casa tem 
premiação, inclusive a nível nacional, sobre 
qualidade no atendimento ao cidadão.  
 E hoje nós temos aqui na Assembleia: 
Procon Assembleia, Delegacia de Defesa do 
Consumidor e também a Defensoria Pública. 
Mas com a Casa fechada, além de prejudicar, é 
verdade, os trabalhos da Comissão de Defesa do 
Consumidor, porque a Comissão e esses órgãos 
trabalhando de forma unida vão sim defender o 
consumidor capixaba, acredito eu que a Casa 
chegou ao momento de ser reaberta. 
 Nós estamos aqui na frente de um 
shopping, que se for lá agora o shopping está 
sendo frequentado, e eu sempre sou um 
defensor de que é necessário sim o combate à 
pandemia, mas com serenidade, porque sair 
fechando tudo o que vem de impactos na 
economia é tão prejudicial quanto, às vezes, a 
questão da Covid-19, e, no meu entender, não 
está fazendo mais sentido estarmos com a Casa 
fechada, senhor presidente. Eu acho que chegou 
e passou-se do momento.  

No Espírito Santo, nós temos o número 
de leitos, hoje, que foram aumentados pelo 
Governo do Estado. Eu estive, recentemente, 
visitando, por exemplo, o Hospital Dório Silva e 
são vários os novos leitos, sessenta e oito novos 
leitos de UTI sendo entregues. E isso está 
acontecendo na grande maioria dos hospitais, 
ou seja, a economia está girando no nosso 
estado. Nós não temos medidas restritivas mais 
fortes na grande maioria dos municípios, ou 
quase na totalidade dos municípios. Aqui na 
Grande Vitória, por exemplo, não existe. 

E eu gostaria, neste momento, de fazer 
um apelo à Mesa Diretora para que a gente 
possa reabrir esta Casa. Essa integração 
permanente de Procon com a Comissão de 
Defesa do Consumidor e o Procon Ales vai ser 
importante. Por quê? Porque além de todos os 
processos, as demandas que chegam, as 
denúncias que chegam, nós vamos fazer um 
trabalho importante, informativo. Questões que 
a população, às vezes, não tem a informação 
necessária, e nós vamos estar aqui orientando 
para que o consumidor conheça os seus direitos 
e nós, enquanto sociedade capixaba, e nós, 
enquanto representantes da sociedade 

capixaba, precisamos estar ao dispor da 
população, e, no meu entender, é 
imprescindível a abertura desta Casa Legislativa. 

E fica aqui o meu apelo, senhor 
presidente! Que Deus abençoe a todos e uma 
boa tarde! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Deputado 
Vandinho, eu parabenizo V. Ex.ª pela fala. Eu, 
presidindo esta sessão, determino que seja 
colocado em ata para que dê ciência o nosso 
presidente da Assembleia. 

Parabéns pela fala! 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra o 
deputado Adilson Espindula. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa) 

Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção.  

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu nem sei 
quem é esse cidadão, mas eu vou falando o 
nome dele aqui porque ele tem que prestar 
conta aos cidadãos do estado do Espírito Santo. 
É o diretor do Procon, que eu estou chamando 
de moita, mas ele age para perturbar a vida de 
quem quer trabalhar. Eu nunca vi um órgão de 
Procon, que deveria ter uma importância tão 
fundamental, de uma magnitude tão grande...  

Eu estou encaminhando, vai ser 
protocolado amanhã, um requerimento de 
informação, porque chegou até o meu 
conhecimento que tem algumas pessoas que 
estão trabalhando para o Procon estadual e 
estão se posicionando como se fossem os 
cavaleiros da Covid-19. O que esse povo do 
Procon está fazendo?  

Está se escondendo, esperando próximo 
ao horário das 22h, e, na hora que o comércio 
está fechando, na hora que os últimos clientes 
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estão pagando as suas contas ou terminando de 
se alimentar, esses funcionários estão ligando 
para o 190, ligando para Ciodes, o que é pior do 
que isso. Além de eles estarem fazendo um 
desserviço ao cidadão que quer trabalhar, eles 
estão tirando os poucos policiais que estão em 
suas atividades para realmente prender 
criminoso e bandido, e aí chama, o policial vai lá 
e tem que fazer a escolta desses, entre aspas, 
bandidos do Procon. Porque, para mim, é 
bandido! Quem está tentando tirar o ganha-pão 
de trabalhador...  

Quem rouba trabalhador é o que? É 
bandido, não é? Então quando tem gente do 
Procon, que deveria estar fazendo serviços de 
maior relevância do que esse – e tem muito 
serviço no Procon! – os caras saem para poder 
ficar escondidos para abordar comerciante que 
está trabalhando, está vendendo churrasquinho 
lá, está vendendo a pizza, está fazendo e 
vendendo lanche, aí chegam essas coisas, que, 
para mim, são bandidos, e ficam chamando o 
Ciodes. Quando a polícia aparece, eles vão lá e 
não orientam, não, senhores deputados. Eles 
vão lá e fazem a aplicação da multa.  

Isso está errado! Estão tratando o 
trabalhador como se fosse bandido. Esse diretor 
do Procon tem que ser responsabilizado por 
isso. E eu quero saber, você que é diretor do 
Procon - não tenho o nome dele agora, se não 
eu ia falar e ia ser uma satisfação para mim -. 
Ah! Está aqui: diretor presidente do Procon: 
Rogério da Silva Athayde. 

Eu não tenho muita informação, não, 
mas parece que ele é do grupo político de 
prefeito de Cachoeiro de Itapemirim. O cara saiu 
lá de Cachoeiro, e acho que ele não fez um bom 
serviço, que ele foi candidato e até perdeu para 
vereador. E usou a máquina! Ele era do Procon 
de lá! Quem é do Sul deve saber. Aí esse cara 
vem aqui formar a quadrilha! Para mim, é 
bandido! Quem está autuando trabalhador é 
bandido! Usa o serviço da polícia escudado nas 
forças públicas de segurança para multar 
trabalhador. 

Esse diretor do Procon vai ter que se 
explicar! Eu vou aí ao Procon. Eu vou gravar em 
frente ao estabelecimento para mostrar para 
todo comerciante do Espírito Santo onde estão 

os bandidos do futuro. Não, melhor, os 
bandidos do presente. Porque eu quero ver se 
você é macho mesmo e vai lá aonde tem os 
pontos de tráfico de droga e vai lá fechar os 
pontos de droga. Você não é o homem que está 
querendo moralizar? Você está acabando com o 
comércio, rapaz! Está acabando com o 
comércio. O Procon do estado do Espírito Santo 
está prestando um desserviço à classe que está 
ralando para trazer o sustento para dentro de 
casa, para encher o cofre do Governo do Estado. 
Sem comércio não tem arrecadação. Sem 
comércio não tem pagamento de funcionários. É 
para isso que serve o comércio, seu mau-
caráter!  
 Muito obrigado, senhor presidente. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Com a palavra o 
deputado Carlos Von. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Dary Pagung. 
(Pausa) 

Com a palavra o deputado Delegado 
Danilo Bahiense. (Pausa) 

Com a palavra o Doutor Hércules. 
(Pausa) 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, eu declino.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Declinando, 
passamos para a fase dos Oradores Inscritos.  

Antes do início da fase dos Oradores 
Inscritos, eu preciso ler um comunicado. 

Comunicado: 
 
Considerando que o Projeto de Lei 
n.º 499/2020 do deputado 
Coronel Alexandre Quintino, que 
acrescenta item ao anexo I da Lei 
n.º 10974 de 14 de janeiro de 
2019, conferindo ao município de 
Itapemirim o título de A Capital 
Estadual do Atum, foi lido no 
Expediente do dia 22/09/2020 e 
recebeu despacho dessa 
Presidência para que seja 
publicado e que seja 
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encaminhado à Comissão de 
Justiça, na forma do art. 276 do 
Regimento Interno.  
 
Considerando que o presente 
projeto não se submete ao regime 
de tramitação especial, e sim, 
trata-se de tramitação ordinária, 
art. 148, inciso II do Regimento 
Interno, uma vez que não estão 
presentes quaisquer das hipóteses 
previstas no art. 276, 276-a e 276-
b, determino que o despacho 
dessa Presidência seja retificado e 
que, após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, o 
presente projeto de lei seja 
encaminhado às Comissões de 
Justiça, de Agricultura, de 
Turismo e de Finanças. 

 
 Passando para uma nova fase, a fase dos 
Oradores Inscritos.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente. (Pausa) 
Presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Sim, deputado 
Majeski.  

Oradores Inscritos, aliás, Lideranças 
Partidárias.  

Concedo a palavra ao líder do PTB. 
(Pausa) 

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PSDB. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do Cidadania. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PV. (Pausa) 

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PL. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PROS. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PSB. (Pausa) 
 Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PDT. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do bloco parlamentar composto pelos 
partidos Republicanos, PSL e Solidariedade, 
tendo como líder o deputado Dary Pagung. 
(Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do Podemos. (Pausa)  

Não respondendo, ao líder do PMN. 
(Pausa)  

Não respondendo, ao líder do DEM, 
deputado Ferraço. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PP. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do PT. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do MDB.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, eu declino mais uma vez. 
Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Declinando, 
concedo a palavra ao líder do Avante. (Pausa) 

Não respondendo, concedo a palavra ao 
líder do Patriota, deputado Capitão Assumção, 
por quinze minutos, excelência. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Eu fiquei sabendo que uma rede 
de comunicação, uma televisão, foi lá no 
Roberto Silvares. É um hospital lá da cidade de 
São Mateus. Me parece, chegou ao meu 
conhecimento, que a TV foi verificar in loco se 
tinha pediatra. 

Gente, quando a gente faz a denúncia 
aqui, na Assembleia Legislativa, nós estamos 
sendo subsidiados por profissionais 
competentes. As pessoas que estão falando 
para nós que o Roberto Silvares está numa 
situação difícil são pessoas comprometidas com 
a saúde daquele lugar, daquela região, porque 
Roberto Silvares, dentro de São Mateus, não 
atende somente à cidade de São Mateus. Mas 
foi ótimo que a TV foi lá porque mostrou como 
está entregue às baratas aquilo ali.  

Na semana passada eu falei da 
quantidade dos poucos leitos que tinha lá, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



72 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

quando a base governista falou de um número 
que era incoerente. Lembra que eu chamei a 
Dilma para falar da matemática? Então, pois é! 
E, agora, este final de semana, lamentavelmente 
no domingo, morreu uma criança. Ela chegou a 
dar entrada no hospital, mas... Uma criança de 
três anos de idade.  

E aí, doutor Nésio, secretário de Saúde, 
onde está o pediatra? Nós estamos lidando com 
vidas humanas. Onde estava o pediatra, doutor 
Nésio? O homem que eu denuncio que ele está 
pisando na cabeça do capixaba. Um homem que 
não pertence a essas terras, que não entende a 
nossa saúde pública e que desmerece os 
profissionais de saúde. Trate os profissionais de 
saúde com respeito, independente de qualquer 
coisa, de ideologia à esquerda ou à direita, eles 
estão no front sem reclamar. Mas se reclamar, 
vai ter o açoite do paramédico Nésio. Isso é que 
é terrível.  

Três anos de idade! Uma neném de três 
anos de idade! A família foi buscar socorro lá no 
Roberto Silvares. Não encontrou. Não tinha 
pediatra, secretário Nésio! Foi o anestesista que 
foi socorrer! Foi um médico anestesista que foi 
socorrer. E vocês estão brincando com a saúde 
do povo de toda a região que o Roberto Silvares 
atende, principalmente de São Mateus.  

Não sei se tem um vídeo aí, Luciano, para 
poder passar. Eu queria mostrar a situação de 
como fica a clínica cirúrgica-geral, se puder 
passar o vídeo enquanto eu vou narrando. 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

 Olha só, pode ficar mostrando essas 
imagens. Secretário Nésio, caso você não tenha 
ido lá até agora, esse vídeo mostra muito bem 
como você tem se empenhado para diminuir a 
contaminação da Covid-19. Mais de trinta 
pacientes das clínicas cirúrgicas-geral e vascular, 
mais acompanhantes, todo mundo embolado. 
Na hora que vai ao banheiro, todo mundo 
utilizando somente dois banheiros. 

Então, se tem algum genocida neste 
estado, o genocida é o secretário de Saúde. 
Estou aqui para te aguardar! Vamos lá fazer uma 
visita. Eu quero o melhor! Eu quero o melhor! 
Sou cidadão, vim aqui pelo voto e fui convocado 

pelo povo de São Mateus e da região, para que 
esse hospital realmente possa corresponder às 
expectativas de uma saúde de qualidade. Estou 
aqui! Vamos lá fazer uma visita com a maior 
tranquilidade. Mas não faça molecagem. Não 
faça aquela vistoria espera marido, não. É 
quando o marido está chegando, a mulher vai 
lá, para tratar o marido carinhosamente, arruma 
a casa. Não é isso, não. Deixa do jeito que está.  

Mas vamos lá visitar, sabe por quê? 
Porque eu quero o problema resolvido. 
Ninguém aqui está querendo fazer tempestade 
em copo d’água, não. As coisas estão 
acontecendo de forma irregular, secretário. 
Então, estou aqui para denunciar ao povo 
capixaba, e dizer que o senhor está mentindo. E 
o povo está sofrendo com essa falsa percepção 
de saúde, de que está tudo bem, quando, na 
verdade, não está. Não está!  

Outra coisa: nós temos lá um grupo de 
profissionais, os cooperados, que são 
intensivistas, vasculares, anestesistas, 
ortopedistas, uma série de médicos, urologistas, 
clínicos, servidores, eles são chamados de 
terceirizados, e você não quer mais ceder 
alimentação para eles. Não importa se eles 
recebem algo para poder suprir essa pecúnia 
para alimentação. O que importa é que toda vez 
que eles permanecem dentro do hospital, são 
mais pessoas sendo tratadas. É difícil o 
secretário entender isso? Qual a dificuldade 
dessas pessoas, desses profissionais, que são 
terceirizados, de se alimentarem dentro do 
hospital? São mais pessoas para serem 
atendidas, rapaz. Coisa simples de fazer, coisa 
lógica de fazer. Para que fazer perseguição? Não 
deixar que esses profissionais se alimentem 
dentro do hospital. Um café, um almoço. Qual a 
dificuldade? Eles vão permanecer dentro do 
hospital, vão se alimentar, vão estar próximos 
dos pacientes, vão atender mais pessoas. Cada 
vez que eles se ausentam do hospital, é 
paciente que deixa de ser atendido. São crianças 
que deixam de ser atendidas, são idosos que 
deixam de ser atendidos, são pessoas que 
precisam da presença constante dos médicos. 
Mas estou vendo em você uma confecção de 
dificuldades para que não haja uma saúde de 
qualidade no hospital.  
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É por isso que faço esta denúncia, não é 
para que eu possa desmerecer seu trabalho, 
não. Eu quero que seu trabalho seja o melhor 
possível, porque à medida que realmente eu 
venha trazer à baila, para a sociedade capixaba, 
que a saúde não está funcionando, você tem 
que ir lá e dar um jeito. E o mérito vai ser seu, 
não quero mérito de nada, não. Eu quero mérito 
da população, eu quero que as pessoas sejam 
bem atendidas.  

O SUS é bom, né? O SUS é perfeito? Não 
é. Tem as suas falhas, mas o povo paga muito 
caro para ter uma saúde precária. E você tem 
que fazer isso. 
 Esses profissionais que eu acabei de citar 
aqui, dentro das suas especializações, realmente 
estudaram muito para conseguirem ser o que 
são, mas precisam do apoio de você.  
 Você é secretário de Saúde e tem que 
fazer o melhor pelo hospital, tem que fazer o 
melhor pelos profissionais que estão ali se 
dedicando, mesmo que sejam os terceirizados. 
Não custa nada. Não custa nada. Coloque na 
balança a relação custo-benefício.  
 Toda vez que um terceirizado desse se 
ausenta, que um profissional de saúde se 
ausenta para fazer uma refeição, o número de 
pessoas a serem atendidas diminui. Isso é uma 
lógica. Então, qual é a dificuldade de ceder a 
alimentação para esse terceirizado? Não custa 
nada. Não custa nada na relação custo-
benefício.  
 Quem é que vai sair ganhando? A 
população que é assistida pelo hospital. O povo 
que mais necessita. É o povo que não tem, às 
vezes, nada para comer em casa, mas vai lá 
receber um atendimento de qualidade por parte 
dos profissionais.  
 Eles estão fazendo a parte deles. Os 
profissionais de saúde estão fazendo a parte 
deles, mas querem a contrapartida, que é 
mínima, da Secretaria de Saúde. 
 É tudo que a gente espera de um gestor 
de Saúde. Aí, nesse caso, realmente, não precisa 
ser médico, não. Aí, não precisa se formar em 
uma faculdade de Medicina de qualidade, não. 
Precisa ser bom administrador, porque o bom 
administrador vê a realidade do público dele, e 
o nosso público é o povo. Nós somos 

funcionários do povo. Você é funcionário do 
povo. Você veio para cá para ser o secretário de 
Saúde e resolver os problemas de cada lugar. 
 Depois da denúncia que eu fiz para o 
Roberto Silvares, eu comecei a receber um 
monte de mensagens de outros lugares que 
estão precisando também de atendimento, mas 
eu vou, com o tempo, em cada lugar. Não tem 
problema nenhum. Eu estou aqui para servir ao 
povo. Nós, deputados, estamos aqui para servir 
ao povo até o final do nosso mandato, mas, 
enquanto nós estivermos aqui, nós vamos tratar 
com seriedade esses problemas.  
 Tudo que está acontecendo lá, neste 
hospital, no Roberto Silvares, de uma forma 
estratificada, naquele local, está acontecendo 
também em outros locais.  

Então, senhor Nésio, eu sei que você não 
tem experiência de administrador, já lhe 
denunciei aqui, já falei do seu lattes, que é 
muito pequeno e você insiste em não tratar o 
povo capixaba, fazer com que nós tenhamos o 
tratamento ambulatorial. Não custava nada. O 
custo do tratamento ambulatorial para se tratar 
a Covid-19 é muito baixo. 

Veja lá o exemplo dos médicos que estão 
tomando conta das suas cidades como 
prefeitos, o que eles fizeram para reduzir o 
número de casos hospitalares para tratar a 
Covid-19. Porque eles resolveram fazer a coisa 
lá no ambulatório. Tratamento ambulatorial, 
uma vacina segura e um povo consciente sendo 
tratado por médicos.  Ninguém aqui está 
falando em tomar remédio por conta própria, 
não. Tratamento ambulatorial para tratar a 
Covid-19 tem que ter o acompanhamento de 
um profissional de saúde. Talvez você não saiba, 
secretário, o que é profissional de saúde, 
porque você não se formou no Brasil. 

Já falei para os capixabas de onde é sua 
origem. Você conseguiu, com muita dificuldade, 
se formar em Cuba e, durante a gestão da 
Dilma, tentou o Revalida. Ficou no pau. Tentou 
de novo. Passou com zero vírgula alguma coisa. 
Aí empurraram você e você ganhou o diploma 
de médico, mas não tem validade para nós. Nós 
sabemos disso. Eu e você sabemos disso e a 
sociedade capixaba agora está sabendo. 
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Agora, como administrador, veja se você 
muda, dá tempo de você mudar e mostrar para 
os capixabas que você é competente. 
Tratamento ambulatorial ninguém vai precisar 
fechar nada, não. Hoje nós temos uma 
dificuldade. Ontem teve uma manifestação aqui 
em frente à Assembleia, depois seguiu para o 
palácio do governador. Ontem fez um ano que o 
comércio está amargando por falta de 
tratamento ambulatorial. O comércio está 
fechando às 22h e o chefe do Procon, a Gestapo 
deste Governo, que é o Procon Estadual, está 
fazendo abordagens nos comércios de forma 
escondida, esperando dar 22h para acionar o 
Ciodes, acionar uma viatura que poderia estar 
prendendo bandidos, prendendo traficantes, 
trocando tiros com bandidos, impedindo vítimas 
de serem assaltadas. Mas não! Vai atender a 
Gestapo do Governo do Estado, que determina 
o fechamento do comércio às 22h.  

E isso é tratamento precoce? Sabe por 
que você não quer o tratamento precoce, 
secretário? Porque leito de UTI dá dinheiro. 
Você já falou da quantidade de recuperados 
quando a pessoa de Covid-19 vai para o leito de 
UTI.  

Agora fale com aqueles profissionais 
médicos, que são prefeitos de muitas cidades, 
ou são secretários que optaram pelo tratamento 
precoce, médicos formados no Brasil. Nenhum 
comércio fechou. Vai lá ver em Porto Feliz, 
Porto Seguro, São Pedro das Dores. Desculpe-
me, São Pedro dos Crentes, lá no Maranhão. Eu 
errei o nome da cidade. 

Por fim, senhor presidente, mais uma 
denúncia envolvendo o Roberto Silvares. E eu 
vou continuar insistindo que o nosso problema 
aqui é oferecer as denúncias para que a 
população seja beneficiada. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Passamos agora 
para a fase dos Oradores Inscritos. 

Concedo a palavra ao deputado Gandini. 
(Pausa)  

Não respondendo, deputada Iriny Lopes. 
(Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra à 
deputada Janete de Sá. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
deputado Luciano Machado. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
deputado Luiz Durão. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
deputado Marcelo Santos. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
deputado Marcos Garcia. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
deputado Marcos Madureira. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
Pr. Marcos Mansur. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra à 
deputada Raquel Lessa. (Pausa)  

Não respondendo, concedo a palavra ao 
deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa)   

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) –

 Presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Sim, excelência! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) –

  Presidente, notando aqui pelo plenário, e 
também no plenário virtual, gostaria de pedir 
recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – É regimental. 
(Pausa)  

 Por gentileza, os deputados que já 
estejam presencialmente que registrem a 
presença. (Pausa)  

  
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, favor registrar a minha presença, 
por favor. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente, registrar a presença do 
deputado José Esmeraldo. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Registrar a 
presença do deputado Freitas. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Já tem cinco. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Solicito aos 
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deputados que estão presentes que façam o 
registro. E os virtuais, da mesma forma, 
presentes, aqueles que estão de maneira virtual. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Presente, deputado José Esmeraldo, 
virtualmente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Nós temos 
quorum, tem seis deputados presentes, um 
presente e cinco... Quatro com dois, seis. Então, 
ainda temos quorum. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Vamos continuar aí, presidente Quintino. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Aguarde um 
minutinho, por favor, nós vamos verificar o 
quorum aqui. (Pausa) 

Excelência, se V. Ex.ª pediu 
recomposição de quorum, V. Ex.ª tem que 
registrar. 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Lógico! O cara não quer registrar? 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Então nós 
temos seis presentes, nós temos quorum 
suficiente para dar prosseguimento. (Pausa)  

Deputado José Esmeraldo, deputado 
Freitas, deputado Quintino... Vamos lá. 
Deputado Capitão Assum... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Freitas, presente! 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Deputado José Esmeraldo, presente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Deputado 
Freitas, nós só temos cinco deputados 
presentes. 

Não há quorum para a manutenção da 
sessão. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Coronel Quintino, que nos preside neste 

momento, nesta fase da sessão, necessita 
apenas de cinco deputados para manter. 
Apenas de cinco deputados.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Lamento 
informar, deputado Freitas, mas para este 
momento precisamos de no mínimo seis 
deputados estaduais registrarem presença. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Qual deputado 
que estava presente, que não está mais 
presente, que V. Ex.ª citou seis deputados 
presentes? 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Só cinco foram 
registrados. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Quais os cinco 
deputados presentes, excelência? 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – José Esmeraldo, 
Freitas, Quintino, Doutor Hércules, Sergio 
Majeski. Cinco deputados.  

Então, não temos quorum suficiente. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Pela ordem, pela 
ordem, meu querido presidente. Eu tenho 
convicção, não vou afirmar certeza, que, para a 
fase de Oradores Inscritos, eu tenho a 
impressão que são cinco deputados com 
presença, garante a manutenção da sessão. E eu 
gostaria de exigir uma questão de ordem, que V. 
Ex.ª pudesse a partir do Regimento Interno fazer 
essa leitura pra mim. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Excelência, 
acabamos de ler o Regimento Interno. De 
acordo com Marquinhos, a orientação que tem 
é que um sexto dos deputados, ou seja, cinco, já 
é o suficiente para permanecer o quorum. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Então, ótimo. Eu 
tenho razão e faço questão que permaneça o 
quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Há quorum de 
fato para permanecer com a nossa sessão. 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Coronel Quintino, parabéns, V. Ex.ª está 
aprendendo. Importante isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 

ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Muito 
obrigado, V. Ex.ª! 

Estamos na fase dos Oradores Inscritos. 
Paramos no deputado Renzo Vasconcelos. 
Deputado Sergio Majeski, por dez minutos. 

Exatamente, excelência. Às 18h em 
ponto encerraremos. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos novamente ao deputado 
Quintino, aos deputados que ainda estão 
presentes aqui no Plenário e também de forma 
virtual. 

Já estivemos aqui na tribuna hoje e 
falamos já sobre a questão da Covid nas escolas. 
Estamos muito preocupados com essa situação. 
E, em outro momento, falei sobre a questão dos 
pequenos e microempresários, não só no 
Espírito Santo como no Brasil. 

Todos nós sabemos que a Federação fica 
com sessenta por cento dos recursos, isso não é 
novidade para ninguém; o restante é distribuído 
entre Estados e Municípios. Então, é claro que, 
numa situação caótica como esta que nós 
vivemos, a responsabilidade de criar 
mecanismos, tanto para ajudar a população 
mais carente quanto os micro e pequenos 
empresários, que essa situação é de 
responsabilidade primeira da Federação. Mas os 
Estados têm um papel fundamental nisso. 

Então, como eu disse hoje, é claro que 
precisamos seguir rigorosamente todas as 
regras de cuidado com a questão do 
coronavírus. É fundamental, e não estou 
relevando absolutamente nada. Mas, ao mesmo 
tempo, as pessoas precisam sobreviver, tanto os 
pequenos empresários, os médio empresários, 
como as pessoas mais carentes, sobretudo. 
Hoje, temos mais de treze milhões de 
desempregados país afora; aqui no estado do 
Espírito Santo são milhares.  

E agora, de ontem para hoje, com essa 
história da decisão do ministro Fachin, era tudo 
o que não precisávamos neste momento, uma 

polêmica da altura desta que está ocorrendo 
para desviar a atenção do Congresso Nacional, 
da imprensa, da população, sobre aquilo que 
todos nós, agora, deveríamos estar discutindo e 
debruçados e preocupados e focados, que é o 
que fazer e como fazer para dar celeridade à 
questão da vacinação, e o que fazer e como 
fazer para socorrer os desempregados, as 
populações mais pobres, os pequenos e 
microempresários. Era disso que precisaríamos. 
E todo mundo, e a imprensa, deveria estar 
discutindo.  

Com o que aconteceu de ontem para 
hoje, se desviou completamente a atenção. 
Parece que a pandemia passou a ser secundária. 
E, provavelmente, agora para adiante, a 
polarização entre direita, esquerda, Lula, 
Bolsonaro, eleição 2022, etc., vai ocupar uma 
grande parte do tempo e da energia das 
pessoas, e isso obviamente é lamentável. 

O Congresso Nacional está há dias, lá, 
para decidir sobre a PEC do novo auxílio 
emergencial. O Governo federal já se posicionou 
dizendo que esse auxílio deve ficar entre cento e 
setenta reais a cerca de trezentos reais, alguma 
coisa assim, mas a maior parte dos líderes 
partidários no Congresso tem dito que deve 
girar em torno de duzentos e cinquenta reais, 
que é um valor muito baixo. Hoje, uma botija de 
gás está custando cerca de cem reais. Quer 
dizer, imagina uma família que vai receber o 
auxílio de duzentos e cinquenta reais.  

Claro, melhor isso do que nada. Mas aí, 
eu acho que entra o papel dos Estados. Os 
Estados poderiam criar um complemento para 
esse auxílio emergencial. Então, por exemplo, se 
o Governo federal, se for aprovado – já deveria 
ter sido aprovado, porque isso está parado e já 
deveria ter sido aprovado, porque quem tem 
fome tem pressa –, se o Governo federal 
aprovar o auxílio em cerca de duzentos e 
cinquenta reais, então, por exemplo, o Estado 
do Espírito Santo poderia criar um complemento 
a esse auxílio, de cinquenta reais, de setenta 
reais, enfim, de tal forma a ampliar um pouco 
isso. 

Como eu falei anteriormente, a gente 
reconhece as dificuldades dos Estados, dos 
Municípios e da própria União, com os déficits, 
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com aquilo tudo que a gente conhece, mas hoje 
é como se nós estivéssemos vivendo em uma 
verdadeira guerra. Em qual guerra morreram, 
em um ano, cerca de duzentos e sessenta mil 
pessoas vítimas da guerra? 
 Então, hoje, tanto a Federação quanto os 
Municípios, quanto os Estados, todo o resto 
deve ficar de forma secundária e se colocar em 
primeiro plano o que fazer para ajudar as 
pessoas mais carentes e o que fazer para 
socorrer pequenos e microempresários, de tal 
forma que esses pequenos e microempresários 
não venham a ter que fechar os seus negócios, 
aumentando ainda mais o desemprego e, 
obviamente, aumentando ainda mais o número 
de pessoas com dificuldade de sobrevivência, 
com dificuldade de alimentação.  
 Então, é nesse sentido... Claro, nós não 
podemos - o Coronel Quintino sabe disso e os 
deputados aqui -, não podemos fazer um 
projeto de lei no sentido de criar um auxílio 
emergencial estadual, porque isso é 
inconstitucional. Essa proposta tem que vir do 
Governo do Estado.  
 Então, é isso que o Governo do Estado, 
através das suas secretarias, talvez com auxílio 
do Bandes, talvez criando um mecanismo que a 
gente possa usar o fundo que foi criado há 
pouco tempo aqui no estado, para criar esse 
auxílio para os capixabas mais necessitados, de 
tal forma a complementar o auxílio emergencial 
criado pelo Governo Federal.  
 E, para as pequenas e microempresas, 
nós precisamos urgentemente pensar o que 
fazer para impedir que esses pequenos e 
microempresários venham a falir. Porque 
aqueles que fecharam os seus negócios de agora 
para adiante, muito provavelmente não vão 
conseguir reabrir no pós-pandemia.  
 E aí, assim, cabe ao Executivo pensar 
seriamente como fazer isso. Como é que 
podemos fazer isso? Podemos criar 
mecanismos, por exemplo, de isenção fiscal 
para essas empresas? Podemos criar formas de 
empréstimos ou financiamentos, mesmo que 
seja fundo perdido, mas de tal forma que essas 
empresas sobrevivam nesse período?  
 Este final de semana eu conversava com 
dois pequenos empresários. Então, uma 

empresária me disse assim: Olha só, logo 
quando começou a pandemia, eu fui usando as 
minhas reservas e não consegui fazer os 
financiamentos naquela época e tal. Acabou que 
essa pandemia está se prolongando demais. 
Minhas reservas acabaram, eu comecei a entrar 
no vermelho, eu estou deixando de pagar conta 
e, agora, eu não consigo sequer pleitear 
financiamentos ou empréstimos porque o meu 
nome está negativado. Eu não tenho mais 
certidão positiva e tal, de tal forma que eu... A 
única solução que eu – ela disse – estou vendo é 
daqui a pouco ter que fechar a minha empresa, 
porque eu não vou ter condição. E ela tem cerca 
de dez empregados, quer dizer, são dez pessoas 
que vão para a rua.  
 O outro empresário me disse o seguinte, 
que lá no ano passado ele conseguiu entrar em 
um desses programas do Governo e teve ali um 
financiamento de tanto lá, e que ele recebeu em 
três parcelas. Para aquela época, aquilo serviu, o 
tirou do sufoco, ajudou a pagar as contas 
naquela época, mas isso foi há quase seis 
meses. Quer dizer, agora ele já está entrando no 
vermelho de novo, porque o movimento não 
voltou ao normal, obviamente, e não existe em 
vista nenhum outro auxílio para esses pequenos 
e microempresários.  
 Então, assim, hoje a gente deveria 
esquecer completamente essa questão de 
eleição 2022, essa questão de direita, esquerda, 
Lula, Bolsonaro, e todo mundo deveria estar 
focado em quais são as alternativas, porque, 
obviamente, se todo mundo pensar junto, se 
todo mundo discutir, se todo mundo opinar, nós 
vamos encontrar uma solução.  
 E uma coisa que precisar estar muito 
clara, nós estamos vivendo como se 
estivéssemos em uma guerra, portanto, existe 
uma infinidade de coisas que deveriam valer nos 
períodos normais, mas que agora a gente tem 
que ultrapassar o limite lá do déficit fiscal, o 
limite do teto de gastos e tal, de tal forma que 
brasileiros e, por extensão, capixabas, não 
venham, muito mais do que aqueles que já 
existem, a ficar, a entrar na fila do desemprego, 
a passar fome; e aos pequenos e 
microempresários é estarem com a corda no 
pescoço e fechando os seus negócios, 
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aumentando substancialmente o número de 
desempregados.  
 Lembrando sempre que micro e 
pequenos empresários são os que mais 
empregam neste país. 

Muito obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO - PSL) – Com a palavra o 
deputado Theodorico Ferraço. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Torino 
Marques. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Adilson 
Espindula. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa)  
 Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa)  
 Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. (Pausa)  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Tenho um vídeo para passar, não 
sei se o Luciano se encontra, mas deixei no 
celular dele. 

Enquanto eu fizer a minha manifestação, 
por gentileza, quem puder localizar. Já está no 
celular do Luciano. Vou passar aqui mais uns 
detalhes, porque aqui a base governista fica 
toda em polvorosa, né? É só eu falar a verdade 
do paramédico cubano, porque eu ainda estou 
contestando a validade do diploma dele... 

Vou dizer para vocês aí, capixabas: quem 
está administrando a saúde do estado do 
Espírito Santo é um camarada que se formou 
paramédico em Cuba, veio para cá por causa 
dessa jogada política. Não veio pela 
competência, veio pelo seu passado político 
ideológico. Batalhou muito para tentar o 
Revalida, mas foi no Governo da Dilma que ele 
conseguiu. Teve dificuldade, depois ganhou uma 
facilidade: Ah, conseguir o diploma do Revalida. 
Imagine...  

Esse é o vídeo novo, não é? Por favor, 
pode mostrar o vídeo lá. (Pausa) 

Não. É o novo, onde tem as... Esse eu já 
falei, já. É o outro vídeo. É o segundo vídeo que 

passei para o Luciano, que mostra as instalações 
do belíssimo Hospital Roberto. Belíssimo porque 
quem está trabalhando lá no Roberto está 
dedicando sua vida. Infelizmente, as nomeações 
é que são prejudiciais. E não cheguei nem na 
metade ainda da ferida; estou tirando só a casca 
da ferida. 

Isso aí é o vídeo anterior, mas tem outro 
que passei agora por último para o Luciano. 
Enquanto tentar achar aí, vou terminar meu 
pronunciamento aqui. Se até lá... Vou ficar feliz 
de passar. 

Mas, é o seguinte: não brinque com a 
saúde dos capixabas. 

Talvez a base governista local esteja 
mordendo as costas. Não tem problema 
nenhum. Eu já falei: desde que não fale o nome 
do deputado... Pode falar à vontade, mas fale 
com convicção, fale com fatos. 

Também convido a base do Governo a ir 
comigo visitar o Roberto Silvares, sem arrumar a 
casa. Porque os nobres funcionários da saúde, 
os profissionais da saúde, fazem suas denúncias 
convictas, com propriedade. 

Toda vez que venho aqui na tribuna para 
falar de algo que está sendo prejudicial para o 
povo capixaba, mostro a prova. Como falei há 
pouco do diretor do Procon, que está usando a 
Gestapo, a Gestapo do Procon, para poder 
multar o trabalhador. Pode um negócio desses? 
Que Governo é esse, que espera dar 22h para 
poder multar os trabalhadores que estão já 
morrendo de fome? E, agora, essa denúncia do 
Roberto Silvares. E nem cheguei a falar das 
instalações ainda, como estão precárias. Mas 
não quero falar, quero, além de falar, mostrar as 
imagens. Se não for possível hoje, mas amanhã 
já vai estar pronto para mostrar. Vou fazer a 
conta-gotas. Vou mostrar a realidade da saúde 
do Espírito Santo a conta-gotas.  

E você que está querendo fazer a sua 
denúncia, sei que a Gestapo do secretário de 
Saúde também é forte. Ele aprendeu em Cuba, 
né? Ele se especializou em Cuba. Não em 
Medicina, mas em atividades terroristas. Nisso 
ele é bom. Então, sei que vocês profissionais da 
saúde são perseguidos. Vou deixar o meu 
telefone celular para vocês passarem para mim, 
em qualquer lugar do Espírito Santo, qualquer 
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hospital. Pode passar pra mim! O meu telefone 
é, DDD 27, 99579-9869. Passa para mim. Vou 
confirmar as denúncias e venho aqui denunciar 
o secretário. 
 Quero o melhor para o povo capixaba. E 
sabe quantos cargos políticos tenho dentro do 
Governo do Estado? Nenhum! Não tenho e nem 
quero ter. O meu compromisso é com o eleitor 
que me trouxe para cá.  E tenho vergonha 
na cara. A minha mãe está me assistindo agora, 
em casa; oitenta e seis anos de idade. Já pensou 
se eu chegasse em casa e ela me chamasse de 
mau caráter, vendido por causa de meia dúzia 
de cargos? E eu largasse o povo na mão, que 
escolheu alguém para defendê-lo, para lutar 
pelos seus direitos, pelas suas garantias? 
 Sabe quantos cargos tenho lá no Roberto 
Silvares? Não tenho e nem quero ter. Quero que 
o povo seja bem atendido. Quero que o dinheiro 
que foi entregue aqui no Espírito Santo, pelo 
Governo Federal, seja empregado na Saúde.  
 Tem um ano que o dinheiro já chegou. 
Era para se pensar em outra coisa. Agora, era 
para se falar em lockdown se o Governo tivesse 
falado em tratamento ambulatorial e agido 
nesse sentido? 
 Está pronto o vídeo. Pode passar. É só 
uma pequena amostra. Tem o áudio. Se puder 
colocar o áudio, está bom pessoal? 
  

(É exibido o vídeo 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 

Olha só como o pessoal está recebendo 
o ar, o oxigênio. 
 Amanhã tem mais. 

Olha que maravilha! O povo de São 
Mateus merece isso? O povo do Norte do 
Espírito Santo merece isso? Estão brincando 
com a saúde do povo do Espírito Santo. Um 
negócio desses me dá revolta. Quando falo é 
porque me dá revolta, porque sei o que o povo 
está sentindo na ponta. 
 Uma família sair de madrugada de 
Montanha para ser atendida lá no hospital e não 
ter direito nem a um café puro. O cidadão tem 
que ser respeitado! É uma nota que você paga 
de imposto pra você ser enganado com a 
propaganda de que vai tudo bem na Saúde 
quando, na verdade, não está. 

 E se alguém se levantar aqui para falar o 
contrário, tem que dizer quantos cargos tem no 
Governo e quem é o cargo. Porque eu falo que 
tem e onde está o cargo.  
 O que está em jogo são vidas humanas. 
O que está em jogo são profissionais que estão 
se matando na linha de frente do combate à 
Covid e não estão sendo respeitados. Os 
senhores sabiam que os profissionais que estão 
lá no Jayme agora, que muitos ainda não foram 
vacinados? Talvez, essa vacina não vá fazer 
efeito neles, porque lá já chegaram as novas 
cepas! 
É isso que o povo capixaba quer? Tomar uma 
vacina que não vai ter validade? Não vai 
prevenir nada? Porque o secretário fez política 
em cima disso e trouxe novas cepas de três 
estados, e os pobres coitados deixaram de 
morrer lá para morrer aqui e ainda proliferaram 
as novas cepas. 
 Não estou aqui para fazer esse papel, 
não. Esquece! Não estou aqui para fazer graça 
para governante nenhum. Tenho vergonha na 
cara. Aos poucos vou mostrar as verdades que 
têm por aí afora. 
 Deixei meu telefone, presidente. 

Para encerrar, vou repetir meu telefone. 
Mande as notícias para mim que vou lá para ver, 
in loco. É 27 o DDD; 99579-9869. Vamos 
desmitificar toda essa hipocrisia que existe na 
saúde, de uma vez por todas! 
 Se queremos uma saúde de qualidade, 
vamos batalhar por ela. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE − (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO − PSL) −  Esgotado o 
tempo destinado à presente sessão, vou 
encerrá-la. 

Antes, porém, convoco as senhoras e os 
senhores deputados para a próxima, ordinária, 
híbrida, virtual e presencial, amanhã, às 9h, para 
a qual designo: 

 

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

exceto as matérias votadas hoje. 
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Senhoras e senhores o meu boa-noite!  
Está encerrada a sessão. 
 
 

(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 598/2020 e 35/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei 
Complementar n.os 04/2021 e 
05/2021; e discussão especial, 
em 3.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 02/2021) 
 

Encerra-se a sessão às 18 horas. 
 

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

 
_______________________________________ 
 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA – (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE TURISMO E DESPORTO, REALIZADA EM 08 
DE MARÇO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Bom dia a todos, ao público que nos 
assiste através da TV Assembleia, das redes 
sociais, aos servidores desta Casa, aos colegas 
deputados e a vocês que compareceram, nesta 
manhã, aqui, nesta Casa de Leis. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e convido o 
deputado Torino Marques para que ele possa 
proferir um versículo da Bíblia. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 
bom dia a todos. 11h16min. 

 

(O senhor deputado Torino 
Marques lê Salmo, 37:5) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Obrigado, deputado. 

Quero aproveitar este momento para 
parabenizar todas as mulheres, principalmente, 
às mulheres capixabas pelo seu dia. E quero ler 
uma pequena palavra aqui para vocês. 

 
A mulher é vida, ela dá vida. 
Ninguém espelha tanto a 
esperança quanto a mulher, 
ninguém. A gente deveria 
ajoelhar todas as noites 
agradecendo a Deus a dádiva 
que ele nos deu, a mulher. 
Não há algo que brilha mais 
em nosso planeta do que as 
mulheres. Não há algo que 
respire mais amor, mais 
verdade. A mulher é singular 
sob todos os pontos de vista. 
Obrigado, mulheres, por serem 
tão especiais. 

 
Nossas mulheres aqui, presentes, já 

foram presenteadas com uma rosa. A Berenice 
está mostrando aqui. Uma salva de palmas para 
todas as mulheres. 

Vamos dar seguimento a nossa reunião 
com a leitura, ratificação e aprovação da ata. 

Considerando o Regimento Interno desta 
Casa, vou propor ao colega a dispensa da leitura 
da ata da reunião anterior e considerá-la como 
aprovada, visto que a mesma já foi 
disponibilizada por e-mail ao nobre deputado. 

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

vota meu amigo, deputado Torino Marques?  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, eu voto pela aprovação da 
ata. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Ata aprovada como publicada. 
Leitura do Expediente.  
Solicito à secretária Marcia Abrahão que 

proceda à leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
PL 123/2019 
Autor: LORENZO PAZOLINI 
Ementa: Altera a Lei n.º 7.737, de 05 de 

abril de 2004, que institui a ½ entrada em locais 
públicos de cultura, esporte e lazer para 
doadores de sangue, e órgãos, e dá outras 
providências. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Avoco o PL 123/2019 para relatar. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Passamos à Ordem do Dia. 

Deliberar as reuniões desta comissão, 
acontecerão quinzenais, nas segundas-feiras, às 
11h. 

Como vota o deputado Torino Marques?  
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, eu voto pela aprovação das 
reuniões desta Comissão de Turismo e 
Desporto, às segundas-feiras, de quinze em 
quinze dias, às 11h da manhã. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Aprovado. 

Passamos, agora, à fase das 
Comunicações. 

Nós havíamos, anteriormente, deputado 
Torino Marques, convidado o senhor Gustavo 
Guimarães, presidente da Associação Brasileira 
da Indústria e do Turismo, para abordar o tema: 
Turismo pós-pandemia. 

Infelizmente, por motivo de força maior, 
ele não pode estar aqui presente. Mas nós 
vamos aproveitar a oportunidade de ter grandes 

nomes aqui do turismo, grandes lideranças do 
turismo capixaba, para que a gente possa estar 
realizando um debate. 

Antes, porém, eu gostaria de convidar 
ela, que é uma mulher por quem tenho uma 
profunda admiração, deputada desta Casa por 
vários mandatos, está aqui presente. Gostaria 
de convidá-la para fazer parte da Mesa, Luzia 
Toledo. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, antes da deputada Luzia 
Toledo ter a fala, na segunda-feira passada, eu 
estive em um importante encontro sobre o 
potencial turístico de Afonso Cláudio. Desculpa, 
foi na quinta-feira passada. A programação se 
desenvolveu na Câmara Municipal por iniciativa 
do vereador Hernandez Vitorasse, que mandou 
um abraço para V. Ex.ª. (Pausa) 

Feliz dia das mulheres, Luzia! 
Lá estiveram, além de todos os 

vereadores da cidade de Afonso Cláudio, o 
prefeito Luciano Pimenta, que tem 
demonstrado interesse em apoiar o turismo 
local. Foi uma reunião muito proveitosa, senhor 
presidente, e mandaram parabenizar pelo 
trabalho que fizemos no primeiro biênio e agora 
dando continuidade à Comissão de Turismo e 
Desporto. Agradeceram muito esse empenho 
que V. Ex.ª tem com o turismo aqui no estado 
do Espírito Santo. O magnífico paisagismo, a 
cultura e o seu povo tornam-se riquezas 
ímpares para os afonso-claudenses. 

Eles iriam vir aqui hoje também, mas, só 
que pelas chuvas que aconteceram ontem à 
noite... Rapaz, que dilúvio, hein?! Agora, 
imagina sete dias e sete noites daquela chuva 
para acabar com o pecado da Terra? Rapaz, que 
coisa, hein?!  

Nessa reunião participaram ainda 
representantes de várias entidades, tais como a 
Beatriz Vieira de Sá, da Associação Turística de 
Afonso Cláudio; o Eduardo Destefani, do 
turismo de aventura e Instituto Panela de Barro; 
Andréia, do Convention; o Roberto Livre, do 
grupo de escaladores; o Juscelino de Moraes, da 
Associação do Carro de Boi, a maior festa 
beneficente do município; a Valéria Hollunder 
Klippel, secretária local do Meio Ambiente; a 
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Júlia Kieppe Brandão, obrigado, Júlia, secretária 
executiva de Turismo. Fizemos um tour lá pela 
cidade de Afonso Cláudio, que foi uma coisa 
maravilhosa! Os vereadores Hilário Linhaus e 
Carlos Roberto Tristão de Souza; secretários 
Anderson Pagotto e Andréia Rosa, dentre outras 
pessoas. Foi uma reunião muito proveitosa, que 
aconteceu na quinta-feira passada, na cidade 
que trago dentro do meu coração, pois minha 
família toda, meus pais são de lá: Afonso 
Cláudio. Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado, deputado Torino 
Marques! Tive oportunidade também de estar 
presente na sua sala, no seu gabinete aqui, 
quando a Júlia, que é secretária de Turismo lá 
de Afonso Cláudio, esteve aqui. Nós nos 
colocamos à disposição também para poder 
ajudá-la. 

Vamos rapidamente apresentar aqui o 
nosso planejamento, deputado Torino Marques, 
2021/2022.  

Antes, porém, quero passar aqui a 
palavra para a nossa amiga Luzia Toledo, para 
que possa fazer uma saudação a todos. 

 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Bom dia! Bom 

dia a todos e todas, em primeiro lugar a todas, à 
Marcia, Carmem Célia. Chegaram ali mais três, 
mas não tenho o nome aqui, mas quero 
cumprimentar em nome das... (Pausa) 

Amália, nossa amiga; Camila! Oi, Camila! 
A Berenice está aqui! 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Berê! 
 
A SR.ª LUZIA TOLEDO – Falei todos os 

nomes? Falta alguém? Olha, é muito importante 
hoje que a gente cumprimente as mulheres em 
primeiro lugar, passando por cima do 
presidente. Mas ele falou tão bonito das 
mulheres, é uma referência tão importante, 
porque realmente nós fazemos a diferença na 
sociedade, deputado Carlos Von. Nós fazemos 
diferença na sociedade em qualquer lugar em 
que estejamos, na cozinha, na presidência de 
qualquer órgão, na empresa privada, em 
qualquer lugar que estejamos fazemos a 

diferença. Então, hoje é o Dia Internacional da 
Mulher, é um dia de luta, é um dia de reflexão, é 
um dia de compartilhamento, de solidariedade e 
quero cumprimentar vocês cumprimentando 
todas as funcionárias da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo e todas as mulheres 
do Espírito Santo e do Brasil. 

Quero agradecer! Agradecer o gesto do 
deputado Carlos Von, juntamente com o 
deputado Torino, em nos convidar para 
estarmos aqui hoje numa reunião ordinária da 
Comissão de Turismo, que presidi por tantos 
anos. É uma honra estar aqui! É uma honra!  

E falar do turismo, senti muito prazer. 
Estou acompanhada do meu amigo e 
funcionário de tantos anos, está aqui comigo, 
Renato Barbosa, que exerceu o cargo de 
coordenador aqui da Comissão de Turismo 
durante tanto tempo e é muito importante que 
ele esteja aqui recordando esse momento. 

Então, queria falar com vocês 
rapidamente, já me delonguei um pouco, mas 
queria falar um pouco com esse setor tão 
importante, se não o mais importante porque é 
quem gera emprego, os empregos menores, 
gera alegria, gera beleza, gera economia. Então, 
esse setor é muito importante. Quanto mais der 
visibilidade a esse setor o poder público, a 
Assembleia Legislativa através de uma sessão 
ordinária como esta, com a presença de todos 
os setores, o Governo do Estado, agora com a 
Lenise. Não tenho nada contra, de jeito 
nenhum, o Dorval. O Dorval é um amigo 
querido, sempre foi, nós (Inaudível) no 
Sincades. Mas a Lenise tem uma integração com 
a cidade já que ela era secretária administrativa 
e vinha fazendo um trabalho de integração. 
Então, ela vai aproveitar essa experiência que 
ela estabeleceu com a cidade para fazer com 
que o turismo na cidade de Vitória tenha 
integração. Já conversei com ela pessoalmente, 
acho que isso vai ser muito importante. 

Também a presença do Carlão na 
presidência do conselho deliberativo do Sebrae 
vai ser muito importante para o setor. Já 
fizemos uma reunião, tem várias companheiros 
aqui que participaram, o Zé Olavo. Não estou 
vendo onde está o Zé Olavo. Está lá atrás com a 
Camila. Tivemos uma reunião no Sebrae, 
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criamos o fórum e estamos nos colocando à 
disposição da Assembleia, criamos o fórum de 
secretários da Região Metropolitana. Estamos 
procurando mecanismos.  

Fico muito sem graça, às vezes, até de 
conversar com vocês porque com essa 
pandemia as coisas mudaram, a pandemia 
mudou a vida de todo mundo. Mas quero dizer 
aqui na Assembleia que a gente sabe que está 
sendo visto e ouvido pela sociedade do Espírito 
Santo, principalmente Vitória, que nós estamos 
na diretoria da CDV. Fomos convidados pelo 
nosso prefeito Pazolini, ex-deputado desta Casa. 
O último projeto é dele aqui, acabei de ouvir. 
Então, acho que há uma proposta de a gente 
trabalhar juntos e termos resultado. 

Quando há vinte e um anos atrás, fomos 
secretária estadual de turismo, a gente entrou 
sem orçamento. Fizemos o que fizemos. Em 
todo o estado do Espírito Santo tem projeto que 
deixamos naquela época. Então, é possível 
fazer! Por exemplo, desbravamos. Ouvi agora o 
deputado Torino falando sobre a região... Não é 
no Caparaó, mas de Afonso Cláudio. Afonso 
Cláudio é um pulmão, não é? É um pulmão! Não 
sei se vocês perceberam a alegria deles de falar 
da beleza, da interação dos projetos que tem 
Afonso Cláudio para o turismo. E tem mesmo! 
Mas você sai dali, desce, você pega Venda Nova 
e vai subindo, vai até Ibatiba, de Ibatiba vai a 
Iúna, você sobe por ali, você vai até Dores do 
Rio Preto, fechando os municípios todos, nós 
abrimos aquilo ali há vinte e um anos atrás com 
o Cama e Café. O Cama e Café abriu, não tinha 
nada, não tinha uma estrada para você começar 
a subir o Pico, nós que fizemos aquela estrada 
ali que liga o primeiro topo até a casa que 
chamavam de Casa Velha, uma coisa assim, e a 
gente subia para o Pico da Bandeira. 

Enfim, é uma alegria estar aqui com 
vocês, mas queria estar aqui falando de projetos 
que a gente pudesse... Olavo, posso falar 
daquele projeto? (Pausa) 

Mas, posso? Posso? Se não puder, eu não 
falo, não! (Pausa) 

Pois é, nós temos um... José Olavo está 
aqui. Queria até compartilhar, de uma forma 
muito especial, com a Assembleia, que através 
do deputado Carlos Von e do deputado Torino, 

queria que vocês se apropriassem da ideia – 
essa ideia é uma ideia do nosso querido José 
Olavo. Mas, se nós nos apropriarmos dela, com 
certeza faremos um sucesso muito grande. Todo 
mundo aqui já foi ao Festival em Santa Teresa... 
(Pausa) 

Blues e Jazz. Tem até a capital, que eu 
criei, a Capital do Blues e Jazz de Santa Teresa, 
que é um sucesso absoluto. Todas as edições 
foram sucesso. Então, José Olavo, nós estamos 
conversando da possibilidade de trazer esse 
evento, em 2022, para Vitória. Então, é uma 
coisa que está embrionária ainda, estamos 
conversando, mas já é uma proposta muito 
alvissareira. 

Então, queria dizer isso para vocês! Dizer 
que, se deixasse esse microfone aqui, eu falaria 
a manhã inteira e depois entraria à tarde para 
falar de turismo. Nós temos uma agenda! Eu já 
conversei com o prefeito Pazolini muitas... 
Muitas vezes, não, duas vezes, dizendo para ele: 
se a gente cumprir essa agenda que nós temos, 
ele vai fazer um sucesso muito grande! O 
sucesso está na mão do nosso prefeito Pazolini 
se nós cumprirmos uma agenda, que todo 
mundo conhece, é a marina popular, que nós 
temos que... Já tem um empresário que quer 
investir, não é dinheiro público, é dinheiro 
privado. Então, a gente já tem o empresário, 
que está aí, pronto, já com projeto, com tudo, e 
temos as outras intervenções importantes que 
os empresários têm nos apresentado. Nós 
tivemos reunião já com vários setores, vamos 
continuar. E semana que vem, a outra, nós 
vamos fazer a reunião do Conselho de Turismo 
de Vitória. 

Então, é mais ou menos isso. No mais, eu 
quero parabenizar o prefeito... Ao deputado 
Carlos Von! Mas ele vai ser prefeito de 
Guarapari, a persistência na pessoa é que faz a 
diferença. Então, a sua persistência, a sua 
vontade, vai levá-lo à Prefeitura de Guarapari. 
Você é muito novo, não tenha dúvida disso. 
Mas, ao deputado Carlos Von, o nosso 
agradecimento por, no Dia Internacional da 
Mulher, a gente poder estar aqui, nesta Casa, 
onde eu fiquei por quatro mandatos seguidos – 
ganhei o último mandato, e não levei! Mas é 
uma honra estar sentada a esta Mesa 
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novamente, a convite desse jovem, que faz a 
diferença pela sua delicadeza, pela sua forma de 
tratar as pessoas. Eu, de uma forma especial, 
tenho sido... Assim, um carinho muito grande. E, 
com o deputado Torino, não é diferente, ambos 
muito carinhosos. 

Então, muito obrigada por esta 
oportunidade. E peço compreensão, carinho e 
contribuição do setor para com a nossa 
presença na diretoria de Turismo na CDV - 
Companhia de Desenvolvimento de Vitória. 

Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Obrigado!  

Minha amiga, Luzia, eu queria te dizer que 
a honra é nossa de tê-la aqui conosco. A 
senhora, que já presidiu de forma brilhante esta 
comissão, tenho certeza também que vai 
desenvolver um trabalho muito bonito na 
cidade de Vitória agora, como diretora da CDV, 
não é isso? (Pausa) 

Diretora de Turismo da CDV. Então, muito 
obrigado, mais uma vez aqui, por sua presença! 
Pode ter certeza de que abrilhanta muito a 
nossa reunião. 

Eu queria aproveitar agora e fazer de uma 
forma, já que a gente está aqui no plenário, 
Márcia, e nós temos um microfone ali, próximo 
dos convidados... Eu estou aqui com a lista de 
comparecimento, e, conforme eu for dizendo o 
nome, a pessoa, se puder ir até ao microfone e 
se apresentar, fazer uma saudação. (Pausa) 

É, porque ali, no caso, está mais próximo. 
Só se quiser também; se não quiser, dê um alô 
aí, um tchau, e a gente já está apresentado. 

Então, vou começar aqui por essa mulher 
guerreira, que está sempre aqui conosco – eu 
acho que foi a campeã de presença de todas as 
reuniões aqui –, que é a Berenice de 
Albuquerque Tavares. 

 

A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES – Bom dia a todos, bom dia a todos 
vocês! Eu sou para frente mesmo, sempre fui. 
Vocês me conhecem há muito tempo, e outros 
aqui já me conhecem também há muito tempo, 
sabem que eu participo mesmo, de tudo. 

Eu sou Berenice de Albuquerque Tavares, 
sou membro da ABBTur Nacional, membro do 

Comitê Consultivo da Nacional; faço parte da 
ABBTur Espírito Santo, de projetos especiais; 
faço parte também do Grupo da Paisagem 
Capixaba, que é uma das coisas pela qual a 
gente vai perturbar você, Carlos Von – você 
sabe disso, porque já passamos isso para você –, 
e da ABBTur também, nós já passamos tudo 
para você também. E vamos perturbar a Luzia 
Toledo também, aqui, em Vitória. 

Eu faço parte da Academia de Letras e 
Artes dos Trovadores Capixabas e da Academia 
de Letras e Artes do Município de Serra, e 
outras mais – não vou falar mais, porque senão 
vou ficar aqui falando, exagerada. Mas é um 
prazer estar aqui novamente com vocês, com 
todos vocês presentes. E estamos na luta e 
estamos à disposição para fazer todos os 
trabalhos. Eu faço parte do Conselho de Vitória, 
sempre participei, estou ali ativa também; e 
estamos aí, na luta! 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado! Muito obrigado, 
Berenice, a campeã de comparecimento! 

E não por acaso, em segundo lugar aqui, 
está ele, que deve estar em segundo também 
em comparecimento aqui, que é o nosso amigo 
Leonardo Lares. Obrigado pela presença, 
Leonardo, sempre nos prestigiando! Mais uma 
vez, muito obrigado! 

 
O SR. LEONARDO LARES – Obrigado ao 

deputado Carlos Von; deputado Torino; nossa 
ex-deputada aqui da Casa, agora diretora de 
Turismo de Vitória; nossa amiga Márcia 
Abrahão, associada, inclusive, da ABBTur 
Espírito Santo. 

Então, Leonardo Lares, presidente da 
ABBTur Espírito Santo; diretor administrativo da 
ABBTur Nacional; também jornalista e, quando a 
pandemia permitir, voltarei também a ser 
cerimonialista – a maioria me conhece como 
cerimonialista. 

A ABBTur Espírito Santo está em diversos 
conselhos municipais, com sua cadeira, e 
também no conselho estadual, onde temos uma 
cadeira como titular; e, não diferente, a 
Berenice, é minha suplente lá. Então, de 
qualquer forma, a ABBTur, que é a Associação 
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Brasileira de Turismólogos e Profissionais de 
Turismo está à disposição desta Casa de Leis e 
de todos os conselhos, principalmente do 
Conselho Municipal de Vitória. 

Obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado, Leonardo! 

Mais uma vez, muito obrigado pela sua 
presença! E ele também, que está sempre nos 
prestigiando, Gustavo André Alves – todos nós o 
conhecemos como Gustavo da Capixaba 
Receptivo, não é isso, Gustavo? Muito obrigado 
pela sua presença! 

 

O SR. GUSTAVO ANDRÉ ALVES – 
Obrigado, presidente! Nós somos gestores lá, da 
Capixaba Receptivo. Para ter referência, o 
ônibus de turismo. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Aquele ônibus bonito! 

 

O SR. GUSTAVO ANDRÉ ALVES – Aquele 
ônibus vermelho que circula pela cidade. 
Estamos como presidente do Instituto Capixaba 
do Turismo, que é a entidade que faz ações de 
promoção e divulgação do Espírito Santo fora do 
Espírito Santo. Então, alguns têm dificuldade de 
ver nossas ações, mas a gente faz um trabalho 
fora do Espírito Santo de trazer o turismo 
nacional para cá. 

Obrigado pela presença ao deputado 
Torino! Luzia, seja bem-vinda de novo ao 
turismo de Vitória! Conte conosco, as entidades, 
estamos organizados. Existe uma organização 
de presidentes de entidades que está à sua 
disposição, para ajudar. Márcia, obrigado pelo 
convite de hoje. Você, sempre solícita. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Gustavo! E 
parabéns pelo trabalho que você vem 
realizando. 

Gostaria de convidar agora, anunciar a 
presença de José Olavo Medici Macedo. Li certo 
aqui, Olavo? (Pausa) 

Eu li certo? (Pausa) 
Isso aí! Ele, que é secretário de Turismo, 

Esporte e Cultura da cidade de Viana, é isso? 
(Pausa) 

O SR. JOSÉ OLAVO MEDICI MACEDO – 
Isso! Exatamente! Está sendo uma honra para a 
gente estar aqui presente. Esta oportunidade 
que a gente está tendo agora em estar fazendo 
parte de uma gestão pública está sendo muito 
importante. 

Acho que estamos em um momento 
extremamente especial, exatamente por esse 
conceito que os municípios... Hoje, estamos 
falando aí do Paulo Renato em Vila Velha, a 
Luzia em Vitória, o Thiago em Serra. Acho que é 
um momento muito especial, com olhar 
diferente, realmente, para o turismo, na Região 
Metropolitana. Acho que podemos criar e já 
estamos criando o Fórum de Secretários de 
Turismo da Região Metropolitana, já fizemos a 
primeira reunião. E hoje eu queria fazer um 
pedido especial para esta comissão: fazer um 
olhar muito próximo do setor de eventos, que 
está sofrendo muito, muito, muito, com isso 
tudo que está acontecendo, com a pandemia da 
Covid. Outros segmentos do turismo estão 
conseguindo ainda levar. A hotelaria ainda 
consegue, ainda está fazendo alguma coisa. 
Mas, o setor de eventos realmente está parado.  

Tenho uma empresa que - é uma das 
empresas, talvez, com vinte e cinco anos de 
atividade - há doze meses não faz um evento. E 
a gente precisa realmente... É um setor 
extremamente importante, que emprega 
milhões de trabalhadores, sejam eles diretos e 
indiretos.  

Quando a Luzia falou do Festival de Jazz 
de Santa Teresa, por exemplo, para vocês terem 
ideia, durante o festival são seiscentos empregos 
diretos, fora toda a movimentação que o festival 
gera com a rede hoteleira, com os táxis, com os 
traslados, com toda a movimentação do comércio, 
pois praticamente todas as lojas acabam 
admitindo temporariamente funcionários para 
atendimento. Então, é um movimento muito 
grande que é feito através de um evento e a gente 
precisa realmente procurar fazer alguma coisa, 
porque está muito, muito difícil.  

Esse é o meu pedido especial! Há uma 

vontade muito grande e determinação para a 
gente fazer um trabalho bem bacana aqui.  

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado, José Olavo.  
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Realmente, todos vêm sofrendo muito 
com essa pandemia, mas nenhum setor sofre 
mais que o setor de eventos. Então, de fato, a 
gente precisa ter um olhar especial.  

Na falta dos eventos, o que a gente vem 
acompanhando no Brasil inteiro, não só no 
Espírito Santo, são as festas clandestinas. Tenho 
certeza de que, de fato, é isso aí que realmente 
está propagando esse vírus por todo o nosso 
país.  

Então, olhar com bastante carinho a 
questão dos eventos, seguindo rigorosamente a 
questão sanitária, de higiene, acho que pode ser 
o caminho, talvez, para até evitar essas festas 
clandestinas que vêm ocorrendo. Não é isso, 
deputado Torino Marques?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – O 

filho do Dória que o diga, né? 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Vamos lá! O próximo da minha lista 
é Elcimar Teixeira de Paula, presidente do 
Convention Bureau. Não é isso? Valeu, Elcimar! 
Obrigado pela presença.  

 
O SR. ELCIMAR TEIXEIRA DE PAULA - 

Bom dia a todos!  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Bom dia! 
 
O SR. ELCIMAR TEIXEIRA DE PAULA – 

Quero agradecer. É a primeira vez que estou 
nesta comissão. Assumi o Convention Bureau 
agora, em janeiro deste ano.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Bacana.  
 
O SR. ELCIMAR TEIXEIRA DE PAULA – É 

uma missão bem difícil de a gente procurar 
desenvolver o turismo durante a pandemia. A 
gente não pode parar o turismo. Acho que não 
pode parar! Temos que respeitar todos os 
protocolos, seguir a orientação do Governo, mas 
acho que a gente tem que caminhar porque o 
turismo em si, conforme Olavo já falou, os 
eventos estão totalmente parados. Mas o 

turismo, se a gente fizer um esforço, um 
trabalho bem-feito, a gente pode dar 
continuidade com segurança.  

Queria me colocar à disposição. Sempre 
que esta comissão precisar, estarei às ordens 
para estar contribuindo com o que for possível.  

Obrigado.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Eucimar, por sua 
presença.  

A próxima da lista é Carmem Célia, 
escritora, que está presente. Muito obrigado 
pela sua presença, Carmem. Quer falar alguma 
coisinha? Fica à vontade.  

 
A SR.ª CARMEM CÉLIA - Bom dia! Muito 

obrigada! Sou escritora não só de livros, como 
de projetos sociais. Estou, inclusive, elaborando 
um para o setor de turismo, mas ainda não está 
pronto. Assim que estiver, estarei protocolando 
com a nossa querida diretora de Turismo Luzia 
Toledo.  

Muito obrigada.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Está ótimo! Obrigado, Carmem.  
O próximo da lista é Renato Barbosa. 

Obrigado pela presença, Renato. (Pausa) 
Camila Ramalho Antunes. (Pausa) 
Se não me engano, é diretora de 

Turismo, Esporte e Cultura de Viana, que veio 
acompanhando José Olavo.  

Obrigado pela presença, Camila.  
 
A SR.ª CAMILA RAMALHO ANTUNES 

NEPONUCENO - Bom dia, deputado! Bom dia a 
todos! Estou diretora de Turismo em Viana com 
o secretário José Olavo, em uma missão muito 
desafiadora e muito gratificante por estar agora 
integrado ao turismo, à cultura e ao esporte 
também. Mas a gente sabe que o turismo e a 
cultura precisam caminhar juntos, 
especialmente nos municípios onde os dois 
conversam mutuamente.  

Sou formada em Turismo, sou 
turismóloga, e já tive uma longa estrada. Já 
trabalhei aqui, com muitos que estão aqui, 
direta ou indiretamente. Tive uma boa escola no 
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Governo do Estado, uma das minhas 
professoras foi Márcia Abrahão Guimarães da 
Costa, com muita alegria hoje se tornou uma 
amiga. Empresários aqui também conhecem o 
meu trabalho e, tenho certeza, juntos vamos 
caminhar para transformar o turismo em Viana, 
para gerar emprego, para gerar renda, para 
passar por cima desse período turbulento de 
pandemia e conseguir trazer ânimo àqueles que 
realmente vivem do empreendedorismo, do 
artesanato, que vivem do turismo, que vivem do 
turista, para gerar emprego e renda em uma 
localidade.  

Estou à disposição da Casa com o 
secretário José Olavo, assim como dos demais 
secretários, especialmente os da Região 
Metropolitana, representando, aqui, a nossa 
sempre querida deputada Luzia Toledo. É até 
difícil a gente tirar essa deputada, já estivemos 
juntas e permaneceremos juntas aí, porque 
temos coisas para fazer.  

Viana e Vitória têm coisas aí, né, 
deputada? A Rota Imperial, a gente precisa 
retomar isso, precisa afinar essa conversa a fim 
de que o turismo retome o seu protagonismo e 
venha viver um novo momento, que é o que 
acreditamos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Camila, conte 
conosco, conte com esta comissão para poder 
alavancar o turismo de Viana, que é uma cidade 
que tem muita história, tem uma região rural 
também belíssima, tem tudo realmente para 
levantar o turismo de lá. Conte conosco!  

Agora vou pedir ajuda à Luzia. Na minha 
lista, aqui, de comparecimento, não constam as 
pessoas que foram chegando depois. (Pausa) 

Quem está aí, Marcinha? Vai chamando.  
 
A SR.ª MÁRCIA ABRAHÃO GUIMARÃES 

DA COSTA – Rosa Maioli, por favor, fique à 
vontade, o microfone está ao seu lado.   

 
A SR.ª ROSA MAIOLI – Bom dia a todos! 

Estou presidente da Associação Federativa 
Comunitária Italiana do estado do Espírito 
Santo. Muitos aqui a conheceram como Acic - 
Associação da Cultura Italiana de Cariacica. Meu 

ramo é um pouco mais ligado à cultura, porque 
creio que cultura e turismo precisam andar 
juntos.   

Márcia e Luzia me conhecem muito bem, 
e muitos aqui também me conhecem, sabem do 
meu trabalho, do alavancar da cultura no estado 
do Espírito Santo. Todo esse meu trabalho é 
voluntário, tudo, há mais de vinte anos; é 
voluntário. Trabalho na Rádio América, que é a 
rádio da Arquidiocese de Vitória, e estou à 
disposição para colaborar porque adoro turistar.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Rosa Maioli, muito obrigado.  Na 
minha cidade, Guarapari, a família Maioli é 
muito grande. Você é de lá, por acaso, ou não? 
Pode falar.  

 
 A SR.ª ROSA MAIOLI – Rio Calçado, 

município de Guarapari. Capricha lá porque só 
falam de Buenos Aires, né?  

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Isso.  

 

 A SR.ª ROSA MAIOLI – Fazer o quê, né? 
Fui lá conhecer esses dias aquela cervejaria, 
Cervejaria Speranza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) –  Em Boa Esperança, né?  
 
A SR.ª  ROSA MAIOLI – Muito bacana lá. 

Isso mesmo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Valeu, Rosa! 
 
A SR.ª ROSA MAIOLI – Entra na Rota da 

Ferradura e sai lá.  
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) –  Na Rota da Ferradura, isso aí.  

 
A SR.ª MÁRCIA ABRAHÃO GUIMARÃES 

DA COSTA – Faz parte da diretoria da Movive, 
Iracema Hossman.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Obrigado pela presença, Iracema. 
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 A SR.ª IRACEMA HOSSMAN – Bom dia a 
todos. Vou ser breve. Sou turismóloga, 
produtora de eventos, parada há algum tempo. 
Agradeço pelo convite de estar aqui. Bom dia! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado, Iracema, que está 
sempre conosco aqui presente também, mais 
uma vez. 
 

 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Maria 
Amália Queiroz Bello, da Prefeitura de Vila 
Velha. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Maria Amália, obrigado pela 
presença. Está sempre aqui nos prestigiando, 
mais uma vez. Muito obrigado! 
 
 A SR.ª MARIA AMÁLIA QUEIROZ BELLO 
– Obrigada! Bom dia a todos. Maria Amália 
Queiroz Bello. Sou turismóloga também. Estou 
aqui representando o nosso secretário 
municipal de Turismo, Esporte e Cultura, o 
senhor Paulo Renato Fonseca Junior, que enviou 
um abraço fraterno para todos na Mesa e aos 
participantes. 
 Está aqui também presente o nosso 
subsecretário de Esportes, Fábio Luiz, que se 
encontra ao fundo. Chegou agora, também 
prestigia esta reunião. 
 Nós estamos em Vila Velha 
desenvolvendo turismo com o secretário, com 
uma equipe técnica em que a Carla Rezende é 
subsecretária, e eu e mais uma equipe técnica. 
Estamos trabalhando o turismo de maneira 
inovadora, criativa, porque estamos vivendo um 
momento único, de muita criatividade e muitos 
desafios. 
 O turismo foi um dos setores mais 
impactados nesta pandemia. Aviões parados nos 
pátios, hotéis fechados, receptivo, guias. Então, 
a gente conta com esta comissão para poder 
desenvolver o turismo na Região Metropolitana, 
em Vila Velha, em especial, de forma coesa e 
unida. 
 Obrigada pela oportunidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Nós que agradecemos sua presença. 

Manda um abraço para o Renato. E desde já nos 
colocamos à disposição também da cidade de 
Vila Velha, que a gente tem um carinho especial. 
Tive a oportunidade de trabalhar junto com a 
Marcia lá – né, Marcia? –, e nós já estamos nos 
colocando à disposição para estar ajudando 
todos vocês também. 
 
 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Nosso 
campeão, Fábio, por favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Grande Fábio, campeão Fábio, quer 
dar uma palavra? 
 
 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Fábio, nosso 
campeão, representando o esporte de Vila 
Velha. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Subsecretário de Turismo de Vila 
Velha aqui presente. Muito obrigado! 

 
 O SR. FÁBIO LUIZ – Bom dia a todos, 
bom dia à comissão. É um prazer enorme estar 
aqui representando o secretário Paulo Renato, 
da Secretaria de Vila Velha, Esporte, Turismo, 
Lazer. É uma supersecretaria do nosso prefeito 
Arnaldinho Borgo. E parabenizar esta comissão. 
É claro que a gente vê essa dificuldade do 
turismo, da cultura e do esporte. Eu falo que 
estão muito integrados. Eu acho que é a pasta 
perfeita. Essa dificuldade que está havendo na 
cultura e no turismo está no esporte também. 
Nós não estamos podendo fazer eventos, 
grandes eventos não estão conseguindo vir para 
o estado devido a esse problema, a essa 
pandemia. Espero que, futuramente, possa se 
resolver essa situação. 
 E que esta comissão olhe um pouco mais 
para o desporto também, que dê uma atenção 
maior a esses eventos, aos atletas. 
 Acho importante – vou falar um pouco 
como atleta – não só chamar aqui em período 
de entregar alguma comenda ou coisa assim, 
mas que escute os atletas, escute o esporte, as 
federações. É importante, porque eles são 
protagonistas do esporte no estado do Espírito 
Santo, os atletas, os presidentes das federações. 
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Há muitos presidentes de federações aqui que 
estão hoje em situações difíceis porque não 
conseguem trazer os eventos para cá. 
 E me coloco à disposição para que a 
gente possa fazer essa intermediação. Já fui 
subsecretário de Esporte do Estado, sei como 
trabalhar com as federações. Que a gente possa 
trabalhar em conjunto para que o esporte, o 
turismo e a cultura possam crescer cada vez 
mais. 
 E parabéns pela comissão. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado! Obrigado, Fábio. A 
gente procura sempre estar revezando. A 
Comissão é Turismo e Desporto, então, uma 
reunião é de turismo e a outra a gente sempre 
traz um tema relacionado ao esporte também, 
para poder dar oportunidade para todos. 
 Muito obrigado. É importante sua fala. 
 

 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Aproveito 
para convidar a presidente da Federação de 
Kung Fu, que já esteve na comissão. E é bom 
todos conhecerem, que o esporte também está 
alinhado junto à nossa comissão. 
 
 A SR.ª PAULA MACIEL – Cumprimento 
todos. Agradeço o convite feito pela Marcia. É 
uma honra falar logo depois do Fábio Luiz. Fábio 
conhece de perto a nossa federação, o nosso 
trabalho. Nosso esporte é muito transversal, 
porque o kung fu traz o peso da cultura e do 
turismo também. Porque o kung fu, na verdade, 
é um conceito chinês de vida. É aquisição de 
habilidade, virtude, através de muito trabalho 
árduo e tempo. Então, a gente tramita pelo 
esporte, mas traz a cultura chinesa junto. Então, 
a gente consegue dialogar com muitas frentes 
possíveis. Inclusive, o nosso grande interesse é 
trazer um grande evento para cá, porque 
estrutura temos, e aí, sem dúvida nenhuma, a 
gente está movimentando também o turismo 
local. A quantas capitais que eu já não fui por 
conta do esporte; não só eu, como tantos 
atletas. 
 Então, agradeço a oportunidade de estar 
aqui. E certamente espero por diálogos mais 
profundos para poder apresentar melhor a 
nossa modalidade. 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Presidente da federação, não é isso? 
 
 A SR.ª PAULA MACIEL – Federação de 
Kung Fu Wushu aqui do estado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – E o nome? 
 
 A SR.ª PAULA MACIEL – Paula Maciel. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Paula Maciel. Muito obrigado pela 
sua presença, Paula! 
 
 A SR.ª PAULA MACIEL – Obrigada a 
você! 
 
 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Convidar 
nossa colega Ana Paula Tongo, representando 
nosso senador da República Contarato. Pode se 
apresentar, Ana Paula. 
 
 A SR.ª ANA PAULA TONGO – Bom dia a 
todos. Meu nome é Ana Paula Tongo. Eu estou 
como senadora 1.ª suplente e estou muito 
satisfeita em receber o convite através da 
deputada Luzia Toledo para estar aqui, e como 
turismóloga. Minha formação é turismóloga. 
 A gente sabe o quanto é importante o 
turismo para o desenvolvimento e geração de 
renda para a nossa cidade. Estou muito 
satisfeita de estar tendo essa conversa, esse 
início de conversa, como o colega colocou aqui. 
Que a gente possa se aprofundar nesse diálogo 
para, de fato, aproveitar todo potencial que a 
nossa cidade, o nosso estado tem, para gerar 
renda, oportunidade, emprego, e mostrar a 
beleza do nosso estado, de fato, para o Brasil e 
para o mundo. 
 Obrigada! Estou à disposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Muito obrigado, nossa 1.ª suplente 
senadora, não é? Ana Paula, é isso? (Pausa) 
 Muito obrigado! Manda um abraço para 
o nosso senador Contarato. E, na próxima 
reunião, se ele puder estar presente aqui 
também, é sempre importante. 
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 Obrigado! 
 

 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Convidar 
nosso colega responsável pela organização da 
Festa da Penha. Gostaria de falar um 
pouquinho. Ele é o responsável pela Festa da 
Penha, pelas mudanças. Seria até interessante 
falar um pouquinho, se for possível. 
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Antes 
da fala, Festa da Penha, que hoje é um feriado 
estadual. Isso que é muito bom! 
 
 O SR. RAIMUNDO NONATO – Isso 
mesmo! 
 É um prazer estar aqui. Meu nome é 
Raimundo Nonato. Eu sou também o presidente 
da Abeoc, que é a Associação Brasileira das 
Empresas Organizadoras de Evento. 
 Além da Festa da Penha, a gente ajuda 
um pouco também o Carnaval de Vitória. São 
dois grandes eventos que em 2021 já não vão 
acontecer de forma tradicional. Essa Festa da 
Penha, que envolve, em momentos normais, 
dois milhões e meio de pessoas nas ruas. Quer 
dizer, é um grande impacto na nossa economia. 
 O setor de eventos, muito bem 
defendido pelo José Olavo aqui, já disse nosso 
vice-presidente na associação, passa por um 
momento ímpar. Realmente, é o mais 
impactado. E, assim, é importante discutir o 
futuro do turismo pós-pandemia, mas é 
importante também talvez abrirmos um 
discurso de como manter essas empresas vivas 
até lá. Quer dizer, como que essas empresas vão 
estar pós-pandemia? Vai existir alguma empresa 
de eventos ainda aberta? Não é? Falo de 
eventos, mas a gente vê aí o setor de hotelaria 
sofrendo demais. Enfim, isso é importante. 
Talvez se a gente puder abrir um discurso, um 
diálogo sobre esse assunto. 
 Obrigado pela oportunidade. 
 A Festa da Penha, Marcia, vai acontecer 
ainda no formato de 2020, quer dizer, grande 
parte dela virtual. Se permanecer toda a 
pandemia do jeito que está, quer dizer, o grau 
de risco, devemos ter algumas missas 
presenciais limitadas ao decreto de trezentas 
pessoas. Mas essa é uma programação que 
depende muito de o decreto estar ativo. 

 Então, a programação toda está sendo 
feita de acordo com o ano passado: virtual, rede 
social, TV, rádio, dando ampla cobertura e 
pedindo para as pessoas realmente não saírem 
de casa. 
 Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Raimundo Nonato, muito obrigado. 
Estivemos juntos lá em Vila Velha também na 
organização da Festa da Penha. Foi a primeira, 
eu acho, salvo engano, que foi terceirizada, não 
é? E foi realmente um grande sucesso. Então, 
parabéns pelo trabalho que você vem fazendo. 
 
 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – O vice-
presidente da Federação de Kung Fu gostaria de 
falar, se apresentar? (Pausa) 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Só agradecer a presença, então. 
Muito obrigado! 
 Seu nome é? (Pausa) 
 Carlos Alberto? (Pausa) 
 Obrigado, Carlos. 

Tem mais alguém que a gente aqui não 
chamou? (Pausa) 

Eu esqueci o seu nome, mas pode se 
apresentar aqui, por favor. Representa aqui o 
setor hoteleiro também.  

 

O SR. LUIZ AUGUSTO DE MELO – Bom 
dia! Eu sou o Luiz Augusto, sou proprietário da 
Solin, sou um fornecedor da hotelaria capixaba. 
Concentro representações de empresas de 
muito conceito aqui no estado e, durante a 
pandemia, nós trabalhamos na forma de 
minimizar os custos de manutenção de hotéis, 
trabalhar com eles os conceitos de higienização. 
Auxiliamos no protocolo de higienização 
nacional, da Associação Brasileira de 
Governanças. Como químico e pós-graduado em 
Meio Ambiente eu pude fazer essa colaboração. 
A nossa missão é justamente oferecer aos hotéis 
produtos e serviços de excelência com custos 
baixos, para que a cada dia mais o turista que 
vem para o Espírito Santo tenha uma 
experiência muito agradável ao se hospedar no 
hotel e leve boas impressões e repasse para os 
demais. 
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A maioria dos gerentes e CEOs das 
empresas que eu represento que não conhecem 
o Espírito Santo e vêm para cá acham o estado 
maravilhoso – e é um estado maravilhoso. Nós 
estamos pertos de qualquer grande centro com 
passagens aéreas mais baratas, nós temos mar, 
montanha, temos um custo de alimentação 
barato. Então, como parte do mesmo time de 
todos que estão aqui, eu me sinto muito grato 
por estar aqui na oportunidade de colaborar, 
também, de alguma forma. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Obrigado, Luiz Augusto! Obrigado 
pela presença! 

Queria, agora, aproveitar este momento 
e passar a palavra para o nosso deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Obrigado presidente de Carlos Von, da Comissão 
de Turismo e Desporto. 

Luiz Augusto, a fala de V. Ex.ª foi muito 
proveitosa. O Espírito Santo é um local aprazível 
para todos. O setor de turismo aqui você tem de 
tudo: voo livre, praia, você tem agronegócio, 
agroturismo, tem tudo. Agora, o que eu falo 
sempre. É muito bom o turismo explorar o 
turismo, e não o turista. Geralmente os valores 
são exorbitantes, não tem condição. Acho que 
tem como você fazer uma coisa que agregue e 
agrade a todos com certeza. 

Sabemos que a pandemia do 
coronavírus, devido à necessidade de adoção de 
medidas de distanciamento social, como nós 
estamos vivendo hoje em dia – às vezes até 
desesperado demais –, tem impacto 
diretamente no setor de turismo aqui no 
Espírito Santo, no Brasil também, em tudo, com 
grandes prejuízos aos diversos segmentos da 
cadeia do turismo, como, principalmente, a rede 
hoteleira, os sistemas de transporte, os bares e 
restaurantes e as demais atividades de bens e 
serviços, podendo se destacar os profissionais 
que atuam como guias de turismo. Jamais, acho 
que ninguém presenciou, só nos livros de 
História as pandemias que aconteceram nos 
séculos passados, ou neste século mesmo, no 

início, presenciei uma crise tão severa como 
esta que estamos vivenciando no mundo. 

A dificuldade para manter os 
estabelecimentos em funcionamento é visível 
por toda a sociedade capixaba. A cada momento 
presenciamos mais estabelecimentos fechados, 
mais empregos sendo perdidos, fechando as 
portas. Desde o início de 2020 que os eventos 
de lazer, e também de negócio, tanto de 
pequeno, médio e grande porte têm sido 
cancelados, com grande impacto em toda a 
cadeia do turismo, comprometendo, assim, a 
geração de emprego e renda. Muitos 
profissionais ligados a este setor, deputado 
Carlos Von e público que nos assiste em casa, 
também os convidados que estão aqui, passam 
por sérias dificuldades financeiras, e as 
incertezas para que as atividades possam ser 
retomadas são muito grandes, são imensas. 

Sabemos, também, que os empresários 
desse ramo estão se adequando e adotando os 
protocolos sanitários de segurança necessários 
para a convivência nesse período de pandemia e 
pós-pandemia. Todos nós estamos conscientes 
do que está acontecendo e o setor de turismo 
está muito bem preparado para esse momento 
agora, seguindo todos os protocolos. Mas, 
mesmo assim, estão sendo sangrados na alma. 
As famílias, depois de todo esse tempo em casa, 
estão sim em busca de destinos mais isolados. 
Por isso, o turismo rural, o agroturismo, tem se 
mostrado uma boa alternativa para esses 
investidores e esse investimento. 

Temos que nos reinventar sim, 
presidente Carlos Von, Luzia, Marcia Abrahão, 
público que nos assiste em casa. Temos que nos 
reinventar sim. Com toda cautela, é preciso 
retomar as atividades progressivamente e o 
mais rápido possível. 

Obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabéns pelas palavras, deputado 
Torino Marques. 

Eu costumo dizer que toda a nossa 
sociedade, o mundo inteiro vem sofrendo muito 
com essa pandemia, mas, realmente, o turismo 
é, sem dúvida, o setor mais impactado. Então, a 
gente precisa ter um olhar especial para esse 
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setor que tem perdido empregos e está vivendo 
um drama muito grande. 

Eu sou de uma cidade turística, uma das 
principais cidades turísticas aqui do nosso Espírito 
Santo, Guarapari. Tive a oportunidade, em 2017, 
de trabalhar na Prefeitura de Vila Velha, junto 
com – eu a chamo de professora –, Marcia 

Abrahão, que me ensinou muito sobre turismo. 
Já gostava muito do turismo e ali eu passei a 
gostar mais ainda. Conhecia Vila Velha, mas não 
sabia que Vila Velha, por exemplo, tinha tanta 
vocação para o turismo como de fato tem. 
Então, nós tivemos acesso a algumas pesquisas 
internas lá da Prefeitura de Vila Velha, pesquisas 
até antigas, que diziam que mais de noventa por 
cento dos turistas que frequentavam Vila Velha 
aprovavam a cidade e indicariam a cidade que 
seus parentes e para os amigos.  

Então, a gente identificou ali que, na 
verdade, aqui no Espírito Santo o que faltava, 
obviamente, além de infraestrutura, mas o 
principal seria, realmente, a divulgação. Foi 
quando a gente teve a ideia de criar, 
primeiramente, o Descubra Guarapari, que é um 
projeto que nós criamos para mapear todos os 
atrativos turísticos da cidade de Guarapari. 
Tiramos fotos deles, descrição e transformamos 
isso numa revista. Então, poucas pessoas 
sabiam, por exemplo, que Guarapari tinha 
cinquenta e duas praias – a gente conhece no 
máximo dez, quinze praias de Guarapari. Então, 
a uma população e todos os turistas tiveram a 
oportunidade de conhecer todas as praias de 
Guarapari, as cachoeiras de Guarapari, e assim 
por diante. 

Em Vila Velha nós fizemos uma parceria 
interessante com município, em que o 
município mapeou os atrativos turísticos, tirou 
as fotos, fez a descrição, e a gente apenas, 
realmente, transformou todo esse material 
numa revista. A gente quer ampliar esse 
projeto, deputado Torino Marques, para todo o 
Espírito Santo, porque a gente entende que 
praticamente todas as cidades capixabas têm 
vocação para o turismo, só que a gente quer 
dividir isso por região, e as regiões turísticas já 
foram criadas aqui no nosso Estado. Então, nós 
temos a Região Metropolitana, a Região das 
Montanhas Capixabas.  

Região Metropolitana, quais são as 
cidades? Aqui fica fácil, né. Mas, a Região das 
Montanhas Capixabas, Marcinha? Luzia pode 
ajudar também. 

 
A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Domingos 

Martins, Marechal, Venda Nova, Castelo, 
Conceição do Castelo, Afonso Cláudio, Vargem 
Alta. Santa Teresa faz parte de outra região 
turística, dos Imigrantes.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Aí tem a Metropolitana 1, das 
Montanhas Capixabas 2.  

Região do Verde e das Águas. 
 
A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Aí pegamos 

o Norte, né. Aracruz, Linhares, São Mateus, 
Ibiraçu, Conceição da Barra, que pega mais a 
parte de litoral. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Isso. 
Região da Costa e da Imigração. 
 
A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Que pega o 

Sul, pegando Anchieta, Rio Novo, Alfredo 
Chaves, Itapemirim, Piúma, Presidente Kennedy, 
Marataízes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Região dos Vales e do Café. 
 

A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Aí pega 
Muqui, Mimoso, Cachoeiro de Itapemirim, que 
pega esse Centro-Sul, que também temos 
grandes atrativos dessa região. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Região dos Imigrantes, que a nossa 
deputada Luzia conhece bem também. 

 
A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – A Região 

dos Imigrantes tem Santa Teresa, Santa Maria, 
Santa Leopoldina, São Roque, Itarana e 
Itaguaçu. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Região do Caparaó, que todos 
conhecem também. Não é Marcinha? 
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A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – São os dez 
municípios. Nossa deputada sabe muito bem 
como foi essa luta, também, para estar 
desenvolvendo o Cama & Café da Região do 
Caparaó. Se não houvesse o Cama & Café as 
pessoas poderiam até passar.  

Dois grandes projetos que ficam no 
marco da história do turismo do Caparaó: o 
Cama & Café e a Estrada Real. Rota Imperial. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Rota Imperial. 
 Região Doce Pontões Capixabas. 
 
  A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Nova 
Venécia. (Pausa) Não, Afonso Cláudio é... 
(Pausa) Colatina, Pancas. Quem puder me 
ajudar aí.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Águia Branca. 
  
 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Águia 
Branca. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Isso aí.  
 Região das Pedras, Pão e Mel. Essa 
região é interessante. 
 

 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – É. Aí, 
desculpa, Nova Venécia entra nessa região. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Pedras, Pão e Mel. 
 

 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – É. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – E Região Doce Terra Morena.  
 Conhece essa região, Luzia? 
 

 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Pancas. Aí 
pega Pancas e pega essa parte da região. É uma 
região, também, que tem desenvolvimento 
bastante, deputado, por causa também dos 
voos. Temos campeonatos, eventos 
internacionais que acontecem nessa região. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Então, é isso. Nós vamos visitar... 

 Já vou passar a palavra para você, 
Berenice. (Pausa) Está bom! 
 Nós vamos visitar todas as regiões 
turísticas do Espírito Santo, a Comissão de 
Turismo e Desporto. Nós vamos mapear - aí a 
gente precisa muito do apoio de todas as 
prefeituras -, mapear todos os atrativos 
turísticos. Nós vamos tentar tirar as fotos, mas 
também precisar do apoio das cidades, para que 
possam disponibilizar as fotos, as inscrições dos 
atrativos turísticos. E para cada região nós 
vamos desenvolver uma revista, como um 
presente que eu, o deputado Torino e toda a 
Comissão de Turismo quer dar para a sociedade 
capixaba, uma forma de a gente poder ajudar a 
divulgar o turismo no nosso estado do Espírito 
Santo. 
 Passar a palavra para você, Berenice. 
 
  A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES – É só para falar que Cachoeiro não 
está mais onde você falou. Cachoeiro está na 
Costa da Imigração agora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Cachoeiro foi para Costa da 
Imigração. 
 
 A SR.ª BERENICE DE ALBUQUERQUE 
TAVARES – Da Imigração. É que faço parte, 
também, dessa comissão toda, por isso que 
estou falando. 
 
 A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Deputado, o 
mapa da regionalização do turismo do estado 
todo ano ele tem alterações, atualização. Por 
exemplo, no ano passado, houve alteração; por 
exemplo, Rio Novo do Sul, ele não está dentro 
do mapa da regionalização do turismo. E este 
ano, estamos aguardando o Governo do Estado 
mapear, fazer esse encontro dos municípios, 
para poder implantarmos o Programa de 
Regionalização, e, dentro do projeto também, 
para os municípios receberem recursos de 
emendas parlamentares, um dos critérios que 
esteja dentro do Programa de Regionalização. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Dizer que esta comissão tem 
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algumas ferramentas que a gente pode utilizar, 
que acho que pode ser importante para todo o 
setor do turismo, como as indicações. Então, 
caso vocês tenham alguma ideia, algo que possa 
ser feito para melhorar o turismo, que o 
Governo do Estado possa fazer, vocês podem 
estar passando essas ideias para a gente, a 
gente transforma isso numa indicação, que nada 
mais é do que um requerimento, uma 
solicitação ao Governo do Estado, e o Governo 
do Estado vai ter que dar os encaminhamentos 
em relação a todas essas indicações que a gente 
faz. 
 Também os projetos de lei são 
importantes. A gente pode criar projetos de leis 
que vão beneficiar todo o setor do turismo aqui 
do Espírito Santo. Então, quero deixar claro que 
a Comissão de Turismo, o meu gabinete, o 
gabinete do deputado Torino, estão de portas 
abertas para todos vocês que querem colaborar, 
realmente, dessa forma, com o turismo 
capixaba. 
 Quer falar mais alguma coisa, meu amigo 
deputado Torino Marques? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Só 
agradecer, agradecer a Deus por existirmos e 
estarmos aqui querendo o melhor para o 
turismo do Espírito Santo. 

 Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Chamar de deputada. Deputada 
Luzia! (Pausa)  

Claro, fica à vontade. 
 
 A SR.ª LUZIA TOLEDO – Apenas fazer um 

convite. Hoje, como é o Dia Internacional da 
Mulher, vamos fazer, às 18h, um encontro, pela 
nossa plataforma Zoom, com a juíza Hermínia 
Azoury, com a nossa senadora Rose de Freitas, 
com a nossa Brunela Vincenzi, professora da 
Universidade Federal do Espírito Santo, e eu, 
como presidente do MDB Mulher, do Estado do 
Espírito Santo, vamos fazer uma reunião na 
plataforma Zoom. 

A Marcia tem o link, tem o convite, e, 
depois, nós vamos ter, às oito horas, outra 
reunião, na plataforma Zoom, também, com a 

Simone Tebet, juntamente com a nossa a 
presidente Fátima Pelaes e o nosso Baleia Rossi. 

Acho que é importante, hoje, dizer que a 
gente está o dia inteiro fazendo um movimento, 
discutindo, debatendo a violência contra mulher 
no Brasil. É uma violência que, na pandemia, 
cresceu demais. E a gente quer só pedir que nós 
tenhamos respeito, tenhamos parceria. Os 
homens são extremamente importantes, mas 
nós queremos, assim, igualdade, de 
absolutamente de tudo, de pensamento, de 
comportamento, enfim, respeito. 

Então, quero agradecer, mais uma vez, 
essa oportunidade. A Marcia tem os dois links, 
tanto o nacional, como o estadual. E, no mais, 
eu quero me colocar à disposição. 

Quem não tem meu telefone, meu 
telefone é o mais fácil que tem, porque eu 
tenho desde que eu fui vereadora. Desde que 
foi instalado o celular no Espírito Santo e no 
Brasil, eu tenho mesmo é 99989-1010. Todo 
mundo tem. Quem quiser ligar para mim, eu 
posso não resolver, mas conversar, a gente 
tentar e buscar, a gente vai fazer isso. 

No mais, quero parabenizar novamente 
esses dois baluartes do turismo, aqui, na 
Assembleia Legislativa, o presidente, que está 
fazendo um trabalho extraordinário, e também 
o vice-presidente. Então, são dois deputados 
importantes para nós, para a gente levá-los lá 
para fora para discutir, para a gente ver o que a 
gente pode fazer. 

Ele tem a caneta na mão aqui, da 
Assembleia. Eu sei o quanto é importante, 
Carlos Von, a sua presença no turismo e a 
presença do Torino, do nosso deputado Torino, 
no turismo. 

E, de vocês, nem se fala. São os vetores, 
e nós temos o maior respeito e vamos tentar 
fazer o que for possível para gente melhorar os 
nossos corações. Muito obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, deputada Luzia. 
Dizer, mais uma vez, é importante dizer de 
novo, que, para gente, é uma alegria imensa tê-
la aqui conosco. E sempre que puder venha 
participar da reunião com a gente, porque 
abrilhanta muito a nossa reunião. 
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Passar a palavra para a nossa 
coordenadora Marcia Abrahão. 

 
O SR. LEONARDO LARES – Deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Ah, desculpe, Leonardo. O Leonardo 
Lares. 

 
O SR. LEONARDO LARES – Não, sem 

problemas. 
Eu só queria aproveitar e agradecer, que 

eu acabei não agradecendo no momento de 
minha apresentação, o acolhimento que V. Ex.ª 
deu, por meio desta comissão, aos três pedidos 
da ABBTur, que é a solicitação do Dia do 
Turismólogo e Profissional de Turismo; também 
do Dia do Turismo em si; e também, aí a 
solicitação de estar encaminhando junto a esta 
comissão, por meio de V. Ex.ª, e, também, do 
nosso vice-presidente, a solicitação da lei de 
utilidade pública. 

Então, a ABBTur agradece esse 
acolhimento. Muito obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Bem lembrado, Leonardo. 

Foi o que eu acabei de dizer, as melhores 
ideias, de fato, realmente, parte de vocês que 
estão aí vivendo o dia a dia, sofrendo as 
angústias, as dificuldades. Então, com certeza, 
foi passado, através da ABBTur, e nós 
conseguimos dar seguimento, prosseguimento a 
todas as ideias e sugestões que foram dadas por 
vocês. 

Muito obrigado pela participação.  
Marcia. 
 

A SR.ª MARCIA ABRAHÃO – Boa tarde! 
Mas agradecer imensamente ao presidente da 
Comissão e ao nosso vice-presidente, Torino, 
por terem sido reconduzidos à Comissão de 
Turismo, nesse biênio 2021 e 2022, em estar 
supervisora da comissão, acompanhando vocês 
dois. Tenham certeza de que têm uma 
profissional, aqui, amiga, ética e, acima de tudo, 
sempre criando unidade entre o setor do 
turismo e do esporte. 

Uma vez, eu brinquei com a Neymara 
que eu preciso aprender a andar de bodyboard. 

Fábio, me ensina também o seu esporte, a 
minha colega do kung fu. E tenho certeza de 
que nós vamos trazer belíssimas pautas do 
esporte também, porque é o que presidente e o 
vice me cobram. Intermediárias, uma reunião de 
turismo e uma reunião de esporte. 

E, presidente, desejo boa sorte no seu 
mandato como presidente da comissão, e ao 
Torino, também. 

E, por favor, vocês que estão nos 
assistindo, nos ouvindo, preparem o município, 
que, tenho certeza, nós vamos circular e rodar 
muito esse estado do Espírito Santo, que existe 
uma grande carência. E nós vamos estar lá. 

Tenho certeza de que o deputado Von, 
ele é muito querido, ele é muito amável, ele vai 
ter a sensibilidade de ouvir o povo capixaba. É a 
nossa maior carência no turismo. Precisamos ser 
ouvidos, e, de qualquer maneira, executar 
também as nossas ações. Não adianta a gente 
ficar aqui pensando, reclamando e precisando 
de ação. Agora, com novos secretários que 
assumiram o mandato este ano, vai ser uma 
bela oportunidade. Os parlamentares vão estar 
nas regiões ouvindo os fóruns dos secretários 
regionais. Acho que é uma bela oportunidade. 
Não fizemos no ano passado porque tivemos 
eleições e não poderíamos fazer porque 
teríamos mudanças, mas o deputado logo no 
início do ano me cobrou que essas visitas 
técnicas têm que acontecer. 

Então, acolham-nos com muito carinho 
porque vamos trabalhar! O carro dele já trocou 
pneu, a gasolina é dele, enfim, vamos fazer uma 
boa viagem e, se Deus quiser, chova menos, por 
favor! Queremos viajar! Obrigada, presidente e 
vice-presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Muito obrigado, Marcinha! 
Dizer que às vezes tenho vergonha de 

dizer que não conheço todo o Espírito Santo. 
Então, tive uma conversa com a Marcia dizendo 
que este ano quero ter essa oportunidade de 
conhecer todo o nosso estado e poder, com 
isso, ajudar o turismo do Espírito Santo. 

Aproveitar para desejar sucesso à nova 
secretária de Turismo Lenise Loureiro. Não é 
isso? (Pausa) 
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Lenise Loureiro, que foi secretária em 
Vitória, estava como secretária de Recursos 
Humanos do Estado. Não é isso? (Pausa) 

Secretária de Administração, isso 
mesmo. Então, desejar sucesso a ela e nos 
colocar à disposição também para poder ajudá-
la em tudo o que for preciso aqui nesta 
comissão e na Assembleia Legislativa. 

Quero aproveitar para agradecer a você 
que nos acompanhou até agora pela TV 
Assembleia, pelas nossas redes sociais. 
Agradecer aos servidores aqui da Casa e, 
principalmente, agradecer a todos os 
convidados. Mais uma vez dizer que as nossas 
portas estão abertas, o gabinete 301 e gabinete 
o gabinete 803, do Torino Marques. E as portas 
da comissão também, através da nossa 
coordenadora Marcia Abrahão.  

Muito obrigado a todos vocês! 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão.  
Que Deus abençoe o nosso Espírito 

Santo! 
 

(Encerra-se a reunião às 
12h23min) 

 

_______________________________________ 
 

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos! 
Invocando a proteção de Deus, havendo 
número legal, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento.  

Dispenso a leitura das atas, considero-as 
aprovadas, e solicito à Secretaria da comissão 
que encaminhe cópia aos deputados membros 
da nossa comissão. Se algum deputado, no caso 
o Dr. Emílio Mameri ou o doutor Luciano 
Machado, tiver alguma alteração a fazer na ata 
poderá propor a alteração hoje e na próxima 
reunião faremos as retificações ou 
naturalmente apreciá-las.  

Peço à Leila que faça a leitura do 
Expediente. 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
E-mail da Secretaria de Estado da Saúde, 

encaminhando Boletim Epidemiológico com as 
informações semanais das ações realizadas pela 
Sesa no combate à Covid-19, conforme ajustado 
na 6.ª Reunião Ordinária Virtual da Comissão de 
Saúde, da 2.ª Sessão Legislativa Ordinária da 
19.ª Legislatura, por solicitação do 
excelentíssimo senhor deputado Dr. Emílio 
Mameri. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
E-mail da Presidência da Unale, recebido 

na Presidência desta Casa de Leis e remetido a 
esta comissão, divulgando a Campanha do 
Março Roxo: Epilepsia sem preconceito, e 
convidando para participar da segunda edição 
do Fórum Nacional de Combate ao Preconceito 
contra as Pessoas com Epilepsia, que será 
realizado no dia 25 de março, às 19h, on-line, 
com transmissão pelos canais oficiais da Unale. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 

A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
E-mail da Assessoria de Comunicação do 

Conselho Regional de Enfermagem do Espírito 
Santo, recebido na Presidência desta Casa de 
Leis e remetido para esta comissão, 
encaminhando nota dos Conselhos de 
Enfermagem alertando sobre a necessidade de 
bloqueio total das atividades não essenciais em 
todo o território nacional que atingirem 
bandeira vermelha. 

 

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

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
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PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Obrigado, 
Leila. 

Então, neste momento vamos passar à 
Ordem do Dia. Hoje a comissão está recebendo 
com muito prazer a visita de doutor Lauro 
Monteiro Vasconcellos Filho, chefe do serviço 
de nefrologia do Hucam, Hospital Universitário 
Cassiano Antonio Moraes, e doutor José Tadeu 
Marino, médico e subsecretário de 
Planejamento e Transparência da Saúde, e 
Juliana Pitanga Brandão, enfermeira, para 
discorrer sobre o tema Vivendo Bem com a 
Doença Renal em Tempos de Pandemia.   

Essa solicitação foi feita por mim, eu 
solicitei e pedi ao doutor Lauro. Ele tem sido, na 
verdade, um baluarte, um lutador, um 
missionário na questão da doença renal. 

Também quero felicitar o nosso ex-
secretário Tadeu Marino, que é subsecretário 
hoje. Para nós o Tadeu foi um dos melhores 
secretários de Saúde de todos os tempos que 
nós temos aqui no Espírito Santo. Pelo menos 
esse tempo todo que estou na Comissão de 
Saúde, quatorze anos, eu nunca vi um secretário 
tão dedicado apesar das dificuldades que ele 
passou e que continua passando, mas que ele 
passou até fazer o transplante renal. Então, 
Tadeu, receba o nosso reconhecimento e o 
nosso abraço por tudo que você fez pela saúde 
pública em nosso estado.  

Vamos ouvir, então, a palavra do doutor 
Lauro Vasconcellos Filho. 

 
O SR. LAURO MONTEIRO 

VASCONCELLOS FILHO - Bom dia a todos!  É 
com muita satisfação que a gente vê os amigos 
nesta Comissão de Saúde perseverando em 
função da qual o senhor falou. Todos os anos 
nós temos essa participação, fazemos questão 

de participar para difundir, dar visibilidade a um 
trabalho que nós fazemos há muito tempo.   

Hoje o nosso deputado Emílio Mameri é 
um testemunho desse trabalho, porque 
também, enquanto diretor do Hospital das 
Clínicas, ele nos deu muito apoio na 
continuidade desse trabalho que às vezes tem 
uma fase melhor e algumas fases mais difíceis, 
que nem essa que nós estamos passando. Isso já 
faz parte, então, desse trabalho há muitos anos 
e que dá à Sociedade Brasileira Internacional de 
Nefrologia procurando dar visibilidade à grande 
epidemia de doenças clínicas, que é a doença 
renal que agora mascarada por essa pandemia 
que nós estamos enfrentando, criou em 2006 o 
Dia Mundial do Rim. Esse dia é comemorado na 
segunda quinta-feira do mês de março e, por 
uma iniciativa do nosso deputado Hércules, nós 
criamos no estado do Espírito Santo a Semana 
do Rim, que vai de segunda a domingo dessa 
semana na qual nós temos várias programações 
que nem essa programação de hoje. 

Nós procuramos dar uma sequência às 
nossas programações em consonância com a 
orientação da Organização Mundial de Saúde, e 
o tema que nós usamos este ano é Vivendo Bem 
com a Doença Renal, a exemplo do que 
acontece no mundo todo em tempos de 
pandemia. Por isso que hoje nós estamos aqui 
de máscara, exatamente para poder mostrar 
quais os tempos em que nós estamos vivendo. 

Então, surgiu a ideia, melhor do que 
nunca, de que as pessoas que passaram pelo 
processo, e os que estão passando pelo 
processo da doença renal, se expressem como 
estão e o que têm feito para poder viver bem 
com a sua doença renal. Daí tomei a liberdade 
de compartilhar essas nossas conotações, esse 
nosso depoimento, com duas pessoas que 
passaram e que estão passando por isso. E aí eu 
tenho uma surpresa para o Doutor Hércules: que 
toda vez que eu lembro desse Dia Mundial do Rim 
ele lembra de uma criança, que eu citei, que 
nasceu sem rim funcionando. E hoje eu vou 
mostrar como ela está. 

 Então, para iniciar eu gostaria que, por 
favor, a Leila projetasse o primeiro slide. 

 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
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Vejam bem, esses são nossos temas. 
Nosso tema inicial, Vivendo Bem com a Doença 
Renal, e agora nós vamos ter a apresentação da 
enfermeira Juliana Pitanga: Como Cuido da minha 
Doença Renal em Tratamento Conservador e em 
Diálise. Ela está em diálise à espera do 
transplante. Doutor Tadeu, já citado, ele também 
usará um depoimento: Como Viver Bem com o 
Transplante Renal. E aí finalmente complemento 
com aquela interrogação: Nascer com a doença 
renal irreversível, crescer e ter uma vida normal é 
possível? Ou seja, uma doença renal tratada desde 
o berçário.  

E aí, como havia dito, essa nossa historia 
tem a ver com o Dia Mundial do Rim, que 
começou desde 2006. Naquela ocasião a questão, 
a pergunta que se fazia era se os rins estavam 
legais para as pessoas notarem que os rins têm 

funções importantes. Depois, ao longo dos anos, 
o que que nós observamos? Nós observamos a 
mudança dos temas relacionada ao rim: Proteja 
o seu Rim Mantendo a Pressão Baixa; Proteja 
seu Rim Controlando o Diabetes; Proteja seu 
Rim e Salve seu Coração; Rins em Defesa da 
Vida, no caso dos transplantes renais (Inaudível) 
Cuidado com medicamentos que podem lesar o 
rim, cuidado com a vida irregular não saudável! 
Doença Renal Crônica e Envelhecimento; o rim 
envelhece, as pessoas envelhecem, quais são os 
cuidados que devemos que ter com o 
envelhecimento? A campanha para rins 
saudáveis, prevenção, doença renal começa na 
infância. 

Esse caso que vou mostrar é importante 
porque naquela ocasião, já em 2006, nós 
falávamos da importância, inclusive de se tratar, 
de fazer diagnóstico da doença renal 
intrauterina. A prevenção da doença renal na 
infância começa intrauterina, ainda com exames 
intraútero. Doença renal e obesidade, um dos 
grandes problemas do estio de vida, do estilo de 
vida saudável, rins saudáveis. E aí cabe uma 
pergunta: Se o paciente, o cliente, não consegue 
se livrar daquilo que causa mal à doença dele, à 
saúde dele, por que os médicos têm que tratar? 
É o grande desafio que ainda até hoje existe. É 
preciso que a pessoa se cuide para evitar a 
doença. 

Rins e a Saúde da Mulher; Saúde para 
Todos; Amar seu Rim, foi o do ano passado. 

Dosando a sua creatinina. Creatinina! Repito: 
creatinina! Com a creatinina a gente pode saber 
se o rim está com algum problema. Foi o tema 
do ano passado. Exame de rotina: acrescente a 
creatinina. A creatinina como exame de rotina, 
às vezes as pessoas se preocupam com 
colesterol, com razão, mas o colesterol vai 
mostrar uma coisa que vai acontecer, a 
creatinina já está acontecendo. 

E agora: Vivendo Bem com a sua Doença 
Renal. Várias coisas vocês estão vendo do lado, 
várias campanhas que nós fizemos. Nós fomos, 
então, distribuir panfletos na ponte Vitória-Vila 
Velha, fomos nas escolas, fomos nas praias, no 
exercício físico. Essa equipe toda que vocês 
veem aí bastante motivada foi formada lá no 
Hospital das Clínicas e está ainda ativa, só que, 
este ano, nós tivemos restrições e vamos, então, 
no Dia Mundial do Rim, fazer essa orientação 
que vocês estão vendo aí.  

Nós conseguimos arranjar o tema e 
vamos entrar em redes de telessaúde, em rede, 
discutindo os cuidados conservadores que nós 
temos que ter com a doença renal crônica, com 
a doutora e professora Danielle, que tem o 
programa Prevenir, desde 2006, no Hospital das 
Clínicas, já foi oferecido na Secretaria de Saúde 
e Secretaria Municipal de Saúde. O tratamento 
do paciente diabético com doença renal e, 
vivendo, pacientes em hemodiálise.  

Então, nós estamos agora tentando nos 
adequar à nossa realidade e vamos adequar a 
realidade fazendo as nossas comunicações on-
line.  

E, daí então, feito isso, eu quero convidar 
a enfermeira Juliana Pitanga para já começar 
com o seu depoimento, primeiro depoimento, 
de como cuido da minha doença renal em 
tratamento conservador e em diálise, 
agradecendo, e muito, esse convite que nos foi 
feito.  

 
A SR.ª JULIANA PITANGA BRANDÃO – 

Olá, pessoal. Bom dia. Eu tenho quarenta e dois 
anos, descobri minha doença renal tem dois 
anos, que eu descobri a doença, e fui pega de 
surpresa.  

Eu sou enfermeira, estava atuando na 
área, trabalhando normalmente, tinha uma dor 
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de cabeça insuportável e fui à minha médica, 
que é a doutora Alice Pignaton, e a gente fez 
vários exames e descobri que tinha uma 
glomerulonefrite bem avançada. Fiquei no 
conservador durante acho que nove a dez 
meses e não conseguiu segurar e fui para a 
hemodiálise.  

Não é uma vida fácil para uma mulher 
jovem como eu. Sou casada, meu marido é 
médico e tenho um filho de quatro anos. Então, 
não é uma situação fácil, mas eu tento, o 
máximo que eu posso, viver da melhor forma 
possível. Minha vida é normal, eu faço minhas 
atividades normais, faço esporte, faço tênis, tem 
um ano e meio, já até competi como 
profissional; estudo, agora, vou fazer uma outra 
faculdade, cuido do meu filho. Então, assim, eu 
tento, o máximo que eu posso, levar a minha 
vida normal.  

Eu falo que isso é independente de 
classe social. Claro que algumas pessoas têm um 
pouco mais de, como é que eu posso dizer, 
oportunidades, lógico, mas isso depende muito, 
não depende de classe social, porque o que 
ajuda muito é a parte de alimentação. Eu sou 
bem enjoada com alimentação. Não como 
aquilo que eu não posso comer, que vai me 
complicar futuramente, sou supercontrolada 
com o fósforo, com o potássio. Então, isso ajuda 
muito futuramente. Mas eu tento, o máximo 
que eu posso, levar a minha vida normal. Vivo 
superbem.  

Eu falo que eu dialiso para viver, mas eu 
não vivo para a diálise. A minha vida não se 
resume à diálise. Eu vou lá, faço o meu 
tratamento. Quando eu descobri a doença, eu 
preferi fazer na Clínica Capixaba do Rim, porque 
lá a gente tem um tratamento diferenciado. Não 
desmerecendo as outras clínicas, mas lá a gente 
tem um tratamento diferenciado. É uma clínica 
com muita responsabilidade com os pacientes. 
Eu, enquanto enfermeira, e eu sou enfermeira 
há dez anos de controle de infecção, eu vejo o 
comprometimento que os técnicos de 
enfermagem têm com os pacientes. 

Então, o que eu tenho para dizer, e eu 
tenho muita vontade de passar isso para as 
outras clínicas, para os outros pacientes que 
dialisam, é que realmente dá para se viver 

fazendo diálise, independente de classe social. 
Pode fazer esporte ao ar livre. Nós estamos 
vivendo um momento muito difícil durante essa 
vigência de pandemia, mas dá para fazer 
atividades ao ar livre, caminhar, correr, fazer 
uma terapia ao ar livre, ioga, o que seja, mas dá 
para viver sim bem fazendo hemodiálise. 

Esse é o meu depoimento. 
 
O SR.  PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Juliana, uma pergunta. É o 
Doutor Hércules. Você faz hemodiálise quantas 
vezes por semana? Três vezes? 

 
A SR.ª JULIANA PITANGA BRANDÃO – 

Então, eu faço três vezes, segunda, quarta e 
sexta, na parte da manhã, e eu ainda urino 
normal. Eu não perdi minha diurese. Minha 
diurese é normal. Eu faço três vezes na semana, 
três horas. 

 
O SR.  PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ok. Obrigado. 
Agora, quem quer falar? Tadeu, por 

favor, doutor Tadeu Marino. Pode falar, Tadeu. 
 
O SR. JOSÉ TADEU MARINO - Bom dia. 

Bom dia ao nosso companheiro, Doutor 
Hércules, sou amigo do deputado e também 
médico Emílio, doutor Lauro, que me 
acompanhava quando eu fazia diálise e que me 
acompanha hoje, e foi nosso professor de 
Nefrologia na faculdade, na Universidade 
Federal. Saudar a Leila, a Juliana e estou vendo 
ali o Edson, enfim, saudar as pessoas que estão 
fazendo parte desta live. 

Bom, eu sou médico, vou fazer agora, em 
março, sessenta e dois anos de idade, e eu nasci 
com uma doença, uma má formação do trato 
urinário, foi um refluxo vésico-ureteral. Eu fui 
descobrir, na verdade, quando eu estava me 
formando na faculdade, em 1982. Eu comecei a 
ter um edema nos membros inferiores e fui 
investigar, na época, e já tinha até passado na 
residência médica, e eu tinha glomerulosclerose 
segmentar focal, ou seja, eu perdia muita 
proteína. Na investigação, na imagem, eu vi que 
eu tinha refluxo vésico-ureteral, já com a função 
do rim esquerdo terminal. Eu tinha já um rim 
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que compensou a vida inteira, na verdade, esse 
rim que funciona mal.  

Fui para o Rio, eu fiz uma nefrectomia, 
tirei o rim esquerdo, e fiquei em tratamento 
conservador, levando a minha vida sabendo que 
eu poderia ter uma insuficiência renal terminal. 
Eu consegui, desde essa época, em 1983, 84, 
chegar até os cinquenta e quatro anos fazendo 
o controle ambulatorial, medindo a pressão, 
controlando infecção urinária, essas coisas 
todas.  

Infelizmente, eu entrei para fazer a 
diálise, eu fiz, na verdade, um tratamento de 
diálise peritoneal contínua durante três anos. Eu 
entrei nesse processo de diálise peritoneal 
contínua. Perdi, porque eu fiz uma infecção no 
cateter, na época, uma peritonite com 
pseudomonas, e fui obrigado a mudar a 
metodologia e comecei a fazer o que a Juliana 
falou aí, hemodiálise, em junho de 2010. Eu fiz 
hemodiálise até 2014, quando eu tive, na 
verdade, a felicidade e a graça divina de receber 
um rim, um transplante renal em junho de 2014.  

A gente queria aproveitar e falar que 
sem doação, sem doador, não existe 

transplante. Então, a gente tem sempre que 
agradecer às famílias doadoras e sempre 
trabalhar... Eu, antes de chamar para falar, 
faço esse testemunho porque é um caso de 
respeito, de agradecimento às famílias que 
são doadoras. É um ato de amor e a gente tem 
que fazer sempre esse testemunho de 
agradecimento. Lógico que tem gente aí, a 
equipe médica que nos acompanha, a equipe 
médica que me transplantou, o hospital onde 
faço acompanhamento até hoje, que é o 
Hospital Meridional, mas a gente tem sempre 
que fazer esse pedido para que as pessoas 
possam fazer as doações, se comunicarem 
com as famílias, porque se não tivesse uma 
família doadora, eu não estaria transplantado.  

A gente vive numa fase que já não era 
boa, o Lauro pode abordar melhor isso, de 
doação, e a gente piorou muito na pandemia. 
Infelizmente, caíram muito os transplantes 
durante a pandemia, de todos os órgãos, e o 
nosso rim, ou seja, é o que a gente tem maior 
fila.  

Mas, então, eu vivi isso que a nossa 
companheira ali testemunhou. Também fiz 
hemodiálise. Não é fácil, mas quando você tem 
uma boa equipe, quando você começa a se 
autocontrolar, receber e aceitar a sua patologia, 
a sua doença, quando você segue as normas, a 
dieta, o controle que ela falou do potássio, do 
fósforo, uma dieta legal, você consegue viver, 
trabalhar fazendo a hemodiálise. Então, isso, de 
fato, eu concordo plenamente com ela, tanto é 
que fui secretário estadual de Saúde, fazendo 
hemodiálise durante quatro anos, praticamente 
dois anos e meio. E muitos - Lauro se lembra - 
muitos números e entrevistas eu dava por 
telefone para os jornais, e as pessoas nem 
sabiam. Muitos processos da Secretaria eu 
levava para lá e despachava fazendo 
hemodiálise. Então, assim, é possível você viver, 
lógico, com restrições, cuidados, fazendo 
hemodiálise até que possa, justamente chegar o 
transplante. 

Com o transplante, toda essa questão 
que a gente coloca, uma disponibilidade de 
tempo maior - você faz hemodiálise quatro 
horas, como citei, três vezes por semana; então 
tem aí a questão do tempo. Você tem, como 
falei, restrições muito maiores para as pessoas 
que estão fazendo hemodiálise do que para as 
pessoas que são transplantadas, mas não quer 
dizer que você que está transplantado, que você 
tem liberdade total! Você tem que ter a 
responsabilidade do autocuidado, ter uma dieta 
legal, uma vida ao ar livre, fazer exercício físico, 
nós vamos tomar remédios imunossupressores 
que controla o transplante, mas também 
diminui um pouco a nossa imunidade, mas a 
gente tem que ter um cuidado redobrado; 
cuidado com a pele; cuidado com o corpo; 
infecções respiratórias; as vacinas - fazer uma 
série de vacinas; o controle. Ou seja, você tem 
que ter um cuidado muito grande, porque é 
uma vida nova, sem restrições daquele tempo. 
Lógico, evidente, que você disponibiliza dar 
liberdade de você viajar, de viver mais 
intimamente com a sua família, te dá uma 
capacidade física maior. 

Então, eu hoje tenho uma vida plena, 
tanto é que estou aqui na gestão da Secretaria 
de novo, cuidando aqui da Subsecretaria. 
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Trabalho, chego na Secretaria normalmente às 
oito horas da manhã e saio daqui às seis da 
tarde.  

Então, assim, felizmente, agora estou 
muito bem, bem acompanhado, fisicamente 
bem, sem anemia, disposição completa. Então, 
é uma vida, de fato nova. O que uma família 
quando faz doação, na verdade, está te dando 
uma vida nova, uma vida plena, de novo! Tem 
que respeitar as restrições que a doença possa 
te dar.  

Então, seria esse testemunho. Vou fazer 
agora sete anos de transplante - em junho 
agora, são sete anos, quase uma década! Eu 
queria aproveitar aqui para agradecer nosso 
médico, doutor Lauro, que me acompanha e me 
orienta; e parabenizar o Hércules, sempre com 
essa preocupação com a saúde! Faz essas leis 
que são fundamentais para a sociedade, como é 
a questão do mês de outubro, que a gente 
comemora a questão do transplante, o estímulo 
à doação, agora essa questão, já que a doença 
renal, ela é muito prevalente, a doença renal 
crônica. Doutor Lauro sempre ensinava e 
continua ensinando. Falo aqui na Secretaria, 
sempre coloco a minha experiência de vida, aqui 
na Secretaria. Não adianta a gente só ficar 
credenciando clínicas de hemodiálise, estamos 
trabalhando no final da história, igual a enxugar 
gelo. Tem que cadastrar clínicas, porque tem 
muita gente precisando de fazer hemodiálise, 
mas esse trabalho que a Hucam faz muito bem, 

que é justamente lá (Inaudível) que é quantas 
pessoas que estão iniciando insuficiência renal 
crônica numa fase 1, fase 2. Se você for 
acompanhar essas pessoas, a nível de atenção 
primária, essas pessoas vão viver muito bem, 
muito tempo antes de entrar na hemodiálise. 
E quando for entrar na hemodiálise, entra 
muito bem, entra sem anemia, entra sem 
desnutrição, entra com os eletrólitos em dia.  

Então, eu acho que essa semana se 
comemora, uma semana do alerta! E é esse o 
testemunho que eu dou, na verdade, 
agradecimento pleno a Deus, à família, 
agradecimento aos médicos que nos dão essa 
possibilidade de estar, inclusive, 
testemunhando esse bem. 

Então, seria essa a declaração. Estou 
sempre à disposição! Muito obrigado pelo 
convite. Quanto mais eu puder estar em 
qualquer local para testemunhar, acho que é 
(Inaudível) Muito obrigado! 
 

A SR.ª JULIANA PITANGA BRANDÃO - 
Aproveitando a fala aí do Tadeu - desculpa, 
Doutor Hércules... 
 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Não, pode falar! 

 
A SR.ª JULIANA PITANGA BRANDÃO - Eu 

também deixo... assim, pode me convidar para 
falar. Se for preciso falar para outros pacientes, 
dar o meu depoimento, mostrar que é possível, 
dentro de uma limitação de um paciente renal 
crônico dialítico, que é possível viver e ser feliz, 
fazendo diálise. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Juliana! Obrigado. 
Eu não posso perder a oportunidade de 

falar, eu sei o comportamento do Tadeu, mas só 
para a população saber e ficar despreocupada. 
Tadeu era secretário de Estado da Saúde: 
Tadeu! Você furou a fila para fazer o 
transplante, ou você esperou na fila, chegar a 
sua oportunidade? Por favor! 

 
O SR. JOSÉ TADEU MARINO - Eu fiquei 

na fila sete anos! Fiquei três anos fazendo 
diálise peritoneal, mais quatro anos fazendo 
hemodiálise. Na verdade, foram sete anos no 
processo de dialítico. Comecei a fazer diálise 
peritoneal, lá ainda em Colatina. Fiz três anos de 
diálise peritoneal. Aí, em junho de 2011 - não, 
2007. Em junho de 2010, eu comecei a fazer 
(Inaudível) Em junho de 2014, quatro anos 
depois, da hemodiálise, eu fiz o transplante, lá 
no Meridional. Num sábado à noite, que foi uma 
plena felicidade quando o doutor Lauro me 
falou: olha, tá chegando… chegou o seu dia! 
Vem aqui, acho que chegou o seu dia aqui! A 
gente foi para lá, à tarde e à noite, dez horas da 
noite, a minha cirurgia tinha acabado. 
Felizmente, no outro dia, não tive intercorrência 
nenhuma, já estava urinando no outro dia, foi 
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assim: sensacional! Fiquei lá, Hércules, penso 
que como Juliana está fazendo a gente tem 
sempre que se preparar, orar e pedir a Deus que 
no melhor momento físico e psicológico, logo 
que esteja, ele possa trazer o grande milagre 
para a gente. E foi uma época, apesar de 
algumas intercorrências que a gente tinha, mas 
foi uma época que eu estava equilibrado, estava 
bem psicologicamente, fisicamente, sem 
infecção nenhuma prévia e recebi o rim e foi 
assim, uma benção.  

A família, uma senhora jovem na época, 
acho que ela teve uma eclâmpsia, na verdade, 
era uma jovem paciente, mas o filhinho dela... 
estava tendo o filhinho - da minha idade - vai 
fazer sete anos em junho - então a gente ora 
por essa família, que essa criança esteja bem. 
Esse ato aí, como falei, um ato de amor, 
abençoado, que fui agraciado! 

 
A SR.ª JULIANA PITANGA BRANDÃO - 

Acho que é uma espera de todos nós, não é, 
senhor Tadeu! Nós, renais dialíticos, estamos à 
espera desse telefonema chegar.  

Mas é o que você falou, realmente é um 
momento… ele vem na hora certa! A gente tem 
que estar preparado tanto fisiologicamente, 
saúde; mas, também mentalmente, não é! Que 
é um processo bem diferente, você muda 
totalmente sua vida, de uma hora para outra. 
Da mesma forma que você mudou para fazer 
hemodiálise vai mudar para virar um paciente 
transplantado. 

Eu recentemente recebi um telefonema 
também, tem mais ou menos um mês, eu estou 
inscrita em Campinas, São Paulo, e recebi o 
telefonema. Só não transplantei porque era eu e 
mais cinco para um rim, e a minha médica 
decidiu não transplantar, porque teria que fazer 
imunossupressor mais pesado, e em vigência de 
pandemia, ela achou melhor esperar mais um 
pouco. Então, não era o momento certo! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, Juliana! Obrigado. 
Eu fiz questão que o Tadeu falasse, 

porque eu sabia da luta do Tadeu, um grande 
colega, um grande secretário. Mas também, a 
importância dessas leis que a gente tem feito, é 

para chamar a atenção da população! Por 
exemplo: setembro, nós temos três leis, todas 
três da minha autoria: Setembro Dourado, que é 
o câncer infanto-juvenil, da Acacci, visitamos 
com frequência a Acacci, acudir sua 
necessidade; o Setembro Amarelo - prevenção 
de suicídio. Também, tem até, Lauro, foi um 
saudoso colega, o filho dele, Faroni, que foi meu 
colega de plantão na Promater, o filho dele tem 
um trabalho muito bom com relação a esse 
trabalho de Dou Valor à Vida, que é aquele CVV, 
que a pessoa está querendo se suicidar, então 
liga para lá. E é uma coisa interessante que eu 
ouvi, Lauro, que eu nunca tinha ouvido, foi que 
a pessoa liga para lá, quer suicidar e fica 
naquela, vamos dizer assim, no fio da navalha! E 
liga e não fala nada! E fica esperando o CVV 
falar, alguém de lá falar. Então, eles falam 
assim: Estou ouvindo seu silêncio! Aí a pessoa se 
encoraja para acabar falando da sua 
necessidade. E tem salvado tantas vidas. 

Outra lei da minha autoria também, essa 
é muito importante - são todas importantes, 
não é porque são da minha autoria - é porque 
são pessoas que vêm aqui, vem falar comigo me 
inspira essa questão. 27 de Setembro é o Dia do 
Doador de Órgão! Olha aí: doador de órgãos! 
Que fantástico! E, Tadeu, tão bom você se 
lembrar dessa família que por uma tristeza tão 
grande, acabou melhorando sua vida! Então, 
esse reconhecimento seu foi muito importante. 

Então, essas leis, a gente faz, Lauro, 
exatamente para chamar atenção, incentivar a 
doação de órgãos, nesse caso agora, do 
transplante renal. 

E dizer também que eu tenho uma lei da 
minha autoria – é bom até para algumas 
pessoas que não a conhecem –, a Lei n.º 
10.633/2017, que reconhece os indivíduos com 
doenças renais crônicas e transplantados, para 
fins de atendimento preferencial. Agora, então, 
parece que essa lei veio igual luva na mão, 
porque quem é transplantado tem que ter 
muito cuidado com aglomeração, tem que ter 
muito cuidado com afastamento. Então, não 
pode entrar na fila do banco igual eu entro, não 
pode entrar na fila do supermercado igual eu 
entro. Então, na verdade, essa lei também ajuda 
isso.  
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Por que eu perguntei à Juliana quantas 
vezes ela faz hemodiálise? Ela faz três vezes. Eu 
sei disso. São quatro horas, três vezes por 
semana. Ela ainda pode ir de carro. Quem não 
pode ir de carro vai de ônibus, entra no ônibus, 
enfrenta fila, depois volta para casa. São 
pessoas simples, com rendimento muito pífio. 
Naturalmente, essas leis vêm para incentivar 
isso. Então, é preciso que o povo conheça a Lei 
10.633, de 2017. 

Doutor Lauro, quer fazer mais alguma 
complementação? 

 
O SR. LAURO MONTEIRO 

VASCONCELLOS FILHO – Sim, Hércules.  
Eu tenho, ao longo desses anos, por sua 

iniciativa, comparecido aqui neste debate. E 
tenho citado que os desafios fazem parte da 
medicina. Aquilo que hoje pode ser impossível 
amanhã vai ser comum. Eu me lembro ainda 
quando eu estava no meu PhD nos Estados 
Unidos, em Harvard, eu fui a uma reunião em 
San Antonio, no Texas, e vai saber por que 
entrei numa reunião de transplante infantil e vi 
um médico mostrando as fotos de formatura na 
universidade de alguns americanos, jogando 
aquele cabelo, todos se vestem de preto e 
jogam aquele chapéu quadrado preto, que é um 
cabelo, para cima. E ele apontou: esse aí nasceu 
sem rim. Aí eu fiquei com aquilo: mas o que 
levou? Por que a gente não pode fazer o mesmo 
lá em Vitória?  

E vim com aquele desafio. Desafio esse 
que alguém, quando começou o transplante 
bem-sucedido de 1954, também teve no 
hospital inclusive que eu trabalhei nos Estados 
Unidos, o Peter Bent Brigham, na época e, hoje, 
Brigham and Women's Hospital. E daí eu fiquei 
com aquela coisa. Eu acompanho uma paciente 
transplantada há quarenta e um anos de 
transplante. Então, isso já entrou na nossa 
rotina, mas sempre está sendo um desafio. Aí, 
quando viemos para Vitória, nosso serviço lá no 
Hospital Hucam, nós montamos uma equipe – 
excelente equipe – comandada pela doutora 
Maria Isabel Lima dos Santos. Eu preciso falar o 
nome das pessoas. E também tem agora a 
doutora Patrícia Meirelles, que está ativa, e nós 
agregamos também a doutora Bruna Volponi, 

que é uma pessoa que veio para nós, estava 
ligada à Marinha e, é nefropediatra, e está 

trabalhando conosco ali. Mas essa equipe é 
uma equipe de apoio, além de nossas 
nutricionistas... (Inaudível). Então, eu senti 
esse clima. E eis que surgiu um caso desse 
tipo.  

Leila, por favor, o slide.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento)  

 
Isso foi uma criança que nasceu. E, nos 

exames, quando ela nasceu, no berçário, se 
demonstrou que ela tinha um problema de 
rim, a creatinina muito alta. Enfim, essa 
criança, no berçário, aos quatro dias de 
nascimento necessitou fazer diálise. Quatro 
dias de nascimento e ela necessitou fazer 
hemodiálise. Quatro dias. E daí ela tinha uma 
doença congênita: uropatia obstrutiva por 
válvula de uretra posterior, e ficou entre fazer 
a diálise, vocês veem ela tomando mamadeira 
e fazendo diálise. Mamadeira e diálise. Ficou 
durante quatro anos fazendo diálise. E depois 
fez um transplante aos quatro anos e quatro 
meses de idade. E agora vocês estão vendo aí: 
essa criança teve uma evolução normal e está 
com onze anos de idade, fazendo seu curso, 
sua vida normal, e graças ao transplante bem-
sucedido aos quatro anos e quatro meses de 
idade. Passou, antes disso, por algumas 
cirurgias tentando recuperar a função renal 
desse processo obstrutivo que tinha. Não 
conseguiu recuperar os seus rins. E eis que ela 
está com onze anos.  

Aí eu pergunto: o rumo dela vai ser a 
universidade? Quer dizer, a satisfação que a 
gente tem de enfrentar o desafio e trazer para 
a nossa terra a tecnologia que a gente tem e 
faz tudo para poder manter e progredir, com 
contato inclusive com o exterior e outras 
facilidades e amigos que a gente construiu. 
Trazer essas vantagens faz com que a gente dê 
uma satisfação de estar no rumo certo, de 
estar vencendo os obstáculos e num mesmo 
caminho da alta tecnologia dos Estados 
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Unidos. Ou seja, uma vontade, uma 
determinação, um ideal remove montanhas de 
dificuldades. 

Eu não vou gastar um minuto para me 
lamentar do que nós estamos vendo hoje em 
dia. Os fatos estão aí. Mas vejam: esse trabalho 
é trabalho que dá uma missão para cada um de 
nós, médicos, enfrentar os desafios, porque o 
que é difícil pode passar a ser fácil à medida que 
a gente desenvolve o trabalho.  

Daí, Hércules, eu estou mostrando esse 
caso, porque eu já citei para vocês há algum 
tempo, está aí uma criança sadia, voltando aos 
seus estudos, no curso normal, com sua família 
e a caminho da universidade, a exemplo de 
todas as crianças normais.  

Desafios? Desafios são estímulos para 
quem sabe lutar. É aquela coisa que eu sempre 
falo com você: água mole em pedra dura tanto 
bate até que acabe a água. Então, é preciso a 
gente sempre estar mantendo perseverança, 
sempre enfrentando, não saindo, criando as leis 
que você cria, vocês criam. A sociedade tem que 
estar sabendo que existe coisa séria e tem gente 
zelando pelos nossos valores humanitários, com 
a solidariedade humana. E a gente está fazendo 
a nossa parte.  

O Tadeu fez uma referência aos nossos 
transplantes. Ele sabe como ninguém. Todo 
mundo sabe o que todo mundo sabe. As 
soluções estão muito mais próximas do que a 
gente pensa. A ciência e tecnologia é o que vai 
mudar o rumo, já mudou, e vai mudar o rumo 
das histórias, que vai nos permitir vencer 
quaisquer desafios, inclusive o que nós estamos 
enfrentando hoje.  

Com a pandemia, nós reduzimos o 
número de transplantes. No auge da pandemia, 
nós paramos o transplante de doador vivo. A 
Juliana fez a referência disso. Ela esteve lá em 
Campinas, com um serviço enviado por uma 
amiga minha, doutora Marilza Basílio. E lá, como 
em todo o Brasil e toda a América do Sul, nós 
paramos com transplante de doador vivo. 
Passamos a fazer só os transplantes com doador 
falecido. Pensamos que estava melhorando e 
agora vamos ter que retomar a restrição. 

As nossas filas de espera estão cada vez 
aumentando mais. Eu fiz um levantamento. Nós 

estamos com três mil pacientes em hemodiálise, 
sendo que mais de mil desses pacientes, mil e 
cinquenta pacientes estão prontos para o 
transplante, e não tem doação. Os transplantes 
diminuíram cerca de quarenta por cento. Foram 
suspensos por causa da pandemia. Mas nós 
persistimos, apesar disso. Nós não podemos 
deixar a alma do transplante cair. Nós temos 
que manter a alma do transplante sempre ativa.  

Eu não quero falar de dificuldades, mas, 
no ano passado, quando eu estive aqui nesse 
mesmo debate, nós apontamos algumas 
soluções, algumas delas já colocadas pelo 
doutor Tadeu. Nós temos que fazer a prevenção 
para os pacientes não entrarem nesse ciclo da 
doença renal crônica, mas temos que incentivar 
cada vez mais a doação de órgãos, cada vez 
mais os transplantes, porque é uma saída que 
permite uma vida normal, a exemplo do que nós 
estamos vendo com essa criança que eu mostrei 
no berçário, o nascimento, e com quatro dias de 
vida precisou de diálise e, agora, está aí no seu 
curso normal, aberto para a vida. E, quem sabe, 
leve a esperança de dias melhores que todos 
nós desejamos. 

Também tem uma mensagem clara: 
paciente que tem doença renal cuide-se, não 
espere que o médico trate alguma coisa que 
você, paciente, cada um de nós sabe muito bem 
o que tem que fazer para poder levar uma vida 
saudável, exercício físico. Essa pandemia trouxe 
isolamento. Uma grande maioria acabou 
adquirindo peso, mas temos que enfrentar isso. 
Mas temos que conviver com essa situação 
absolutamente anormal. Nós vamos ter que 
usar nossas máscaras. Infelizmente, no nosso 
país especialmente, nós não vamos tirar essas 
máscaras até o final do ano. E tem mais: com a 
mutação dos vírus, com o maior alastramento 
da doença, nós não sabemos quando nós vamos 
ficar libertos disso. 
 O que mais nós desejamos hoje é uma 
festa sem máscara. Imaginem, todos nós aqui 
dentro participando de uma festa sem máscara? 
Um Carnaval sem usar máscara? Isso é o que 
todos nós queremos, mas antes disso temos que 
fazer a nossa parte.  

Nós estamos vivendo um período muito 
crítico e seguramente os transplantes também 
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estão enfrentando esse problema. Mas aí 
sempre fica uma mensagem que nós sentimos e 
sabemos disso: Não há mal que sempre dure, 
mas nós temos que fazer a nossa parte. 
 Então, para ir – estou terminando – 
esperando perguntas, mostrando a criança que 
nasceu sem rim, sem os rins funcionando e está 
aí rumo à universidade. Quem sabe vai ser até 
um de nós, no futuro. Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Lauro. Esse é 
um exemplo de luta e de missão. 

Eu sempre cito esse fato dessa criança 
que nasceu sem rim, porque é uma coisa 
praticamente incompatível com a vida, a pessoa 
nascer sem os dois rins, com agenesia renal. E 
você mostra esse trabalho tão importante, por 
isso a gente faz essas leis, a gente luta para isso 
também. 

Uma das últimas leis que eu fiz aqui 
também, Lauro, foi com relação ao mês que 
dedica ao albinismo. Pouca gente sabe disso, o 
albino, aquele que é todo branquinho, tem uma 
aversão muito grande à luz solar e também uma 
fotofobia muito grande, ou seja, não pode ver a 
luz direito. E nós estamos vendo aí coisas 
simples que podem ser tomadas providências e 
muitas vezes não se toma porque não conhece. 
Então, a nossa luta é mostrar que isso existe. 
Por exemplo, na sala de aula, o albino não pode 
ficar na beira da janela exposto demais à luz, 
tem que ficar na sala mais no canto. Nós fomos 
lá com o albino, com o secretário da Educação, 
para que ele passe isso para os professores, 
para os diretores da escola, porque têm pessoas 
cegas, tem uma pessoa com dez por cento da 
visão só porque não teve esse cuidado de ter 
óculos escuros. Talvez não pode comprar, mas o 
Governo tem que dar.  

É a mesma coisa com relação ao filtro 
solar, ele tem que usar filtro solar, mas é caro e 
usa muito. O Governo tem que dar. O Governo 
que estou falando é o de todos os três níveis: 
Governo Municipal, Estadual e Federal. E aí a 
pessoa tem albinismo, toma muito sol, acaba 
tendo um tumor, o tumor fica maligno. Então, 
são muito complicadas essas questões. Daí, a 
nossa luta também para mostrar que isso existe. 

E as nossas leis, não se fala em comemorar, fala 
em lembrar para discutir essas questões. 

Dr. Emílio, por favor. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Bom dia a todos os presentes. As pessoas que 
chegaram depois, eu não tive a oportunidade de 
cumprimentar. Já havia falado com a Juliana, 
com o Edson, Tadeu que eu não tinha tido a 
oportunidade de falar ainda, doutor Lauro. 

Eu acho essa divulgação do trabalho 
muito importante. O doutor Lauro já teve a 
oportunidade de falar do trabalho que 
realizamos em conjunto, no Hospital 
Universitário. O doutor Lauro foi meu professor 
– é porque sou novo, doutor Lauro –, 
trabalhamos juntos. Eu também logo virei 
professor da universidade e tive a oportunidade 
de ser diretor do hospital durante oito anos. 

Tadeu Marino é uma pessoa que eu 
admiro muito pelo seu trabalho, pela sua 
dedicação, sua garra, sua vontade de fazer as 
coisas, de fazer a diferença, uma pessoa 
totalmente transparente que eu tenho orgulho 
de dizer que foi meu aluno. É uma pessoa que 
tem uma vida dedicada à saúde pública do 
estado do Espírito Santo. 

À Juliana, também eu quero agradecer a 
participação. Eu vi seus comentários muito 
pertinentes, a importância de se cuidar do rim, a 
importância da hemodiálise, a paciência de 
estar numa fila para transplante, como o Tadeu 
ficou sete anos. E fazer uma colocação da 
importância com relação à insuficiência renal. O 
doutor Lauro já comentou sobre o controle da 
hipertensão, o controle do sal, o controle sobre 
o uso de anti-inflamatórios de uma maneira 
indiscriminada e outras situações que são muito 
nefastas à saúde do rim e nós precisamos 
sempre estar atentos, dosando a creatinina, 
dosando a ureia, para que a gente possa iniciar 
um tratamento precoce e que muitas vezes 
impede até que a pessoa evolua para uma 
situação de hemodiálise, uma situação de entrar 
numa fila de transplante. 

Outra coisa importante que quero 
colocar neste momento, a importância do 
transplante e, infelizmente, o doutor Lauro já 
colocou, o transplante de rim é uma coisa que 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



106 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

funciona muito bem, os resultados são ótimos, 
mas nós poderíamos estar fazendo muito mais 
transplantes. 

Na época em que eu estava no hospital 
junto com doutor Lauro, a gente sempre 
trabalhou no (Inaudível) a nossa luta era de 
fazer um transplante por mês no Hospital das 
Clínicas e atingimos essa meta em vários 
momentos, em vários anos. E aí eu queria até 
fazer uma pergunta ao doutor Lauro: como está 
o nosso programa de transplante renal lá na 
nossa instituição, na Universidade Federal do 
Espírito Santo? É uma pergunta que quero fazer 
para o doutor Lauro. 

Mas agradecer a todos, ao nosso 
presidente Doutor Hércules, por esse trabalho 
brilhante que faz na Comissão de Saúde; às 
pessoas que estão conosco, estou observando o 
Edson, o Chamun, o Apólogo, são pessoas que 
estão sempre juntos com a gente; a Leila, um 
baluarte do trabalho da Comissão de Saúde. E 
pedir ao doutor Lauro que pudesse nos fazer 
uma pequena colocação a respeito dessa 
pergunta que eu acabei de fazer. 

Um abraço a todos. 
  
O SR. LAURO MONTEIRO 

VASCONCELLOS FILHO – Emílio, você, mais do 
que ninguém, sabe da luta que a gente tem em 
um hospital público, universitário, com as 
dificuldades que você passou, que agora já não 
existem mais. Mas, durante a época que você 
passou, nós enfrentávamos de frente o 
problema, criávamos situações e elas 
aconteciam. Infelizmente, hoje, com todos os 
recursos que aconteceram, o nosso programa 
de transplante foi desativado há anos e todas as 
iniciativas que nós temos de reativar elas não 
têm eco. 
 A Secretaria de Saúde sabe que precisa 
de novos centros de transplantes. É obvio, nós 
somos hospital universitário, precisamos 
oferecer essa tecnologia para os nossos alunos 
que fazem hoje em dia seus estágios em outro 
hospital. 
 Nós temos pacientes na fila de 
transplantes, o nosso serviço de hemodiálise 
está um modelo. Eu acho que você já esteve lá 
depois que nós conseguimos colocar o modelo. 

Eu posso dizer que se não é o melhor está entre 
os melhores centros de diálise. A nossa equipe é 
excelente, foi extremamente bem selecionada. 
 Nós que tínhamos o desafio, naquela 
ocasião, de manter um programa e fazer 
transplante de criança, o nosso objetivo era 
criar um sistema de criança. Criamos a 
nefropediatria e agora, Emílio, as notícias não 
são boas. Recentemente, eu voltei de férias 
agora, de recesso, e certifiquei a desativação do 
programa de hemodiálise infantil – desativação. 
 Os nossos nefropediatras, que tanto 
contribuíram, têm esse trabalho que eu mostrei, 
eles estão desmotivados e sem incentivos. As 
nossas equipes, que são ainda equipes de 
formação técnica importante, acabam tendo 
que fazer transplantes em outro lugar.  

Então, você sabe muito bem, o doutor 
Gustavo Peixoto, com transplante de fígado, é o 
nosso professor lá, ele trabalha lá, e estamos 
fazendo transplantes em outros lugares, sendo 
que nós temos por obrigação, como 
funcionários públicos dentro de uma 
universidade, de incentivar esse transplante. 

Mas é aquela história: nós somos 
incansáveis, nós sempre batemos, você sabe 
disso, insistimos para poder conseguir levar para 
frente. Essa pausa que está existindo agora é 
injustificável. Nós temos, inclusive, conseguido 
há anos o nosso credenciamento e ficou 
esperando dois anos para fazer um transplante 
e não conseguimos. Então, essa determinação 
que a gente espera que volte aos nossos 
gestores do Hospital Universitário, da 
universidade e mesmo da Secretaria de Saúde, 
que nos incentivem para isso, porque é 
necessidade, não é Emílio? 

Nós, quando fizemos aqueles 
transplantes com aquele esforço, eu me lembro 
de você mesmo ligando de madrugada para 
alguém fazer ultrassom em paciente que 
precisava fazer ultrassom para ser liberado para 
cirurgia. Você lá pedindo a alguém, ligando para 
os particulares, etc. Tudo isso a gente sabe 
disso, é uma luta diuturna. 

Infelizmente, agora, nós não estamos 
tendo muito eco nessa nossa reivindicação. Ao 
contrário, a gente vê inclusive certa morosidade 
nos processos, as nossas solicitações não são 
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bem agilizadas. Mas a necessidade fala mais 
alto, nós somos otimistas e esperamos, quem 
sabe, reverter já este ano. Nós estamos 
persistindo, nós temos uma equipe lá, que você 
conhece bem, foi mudado um pouco, os nossos 
profissionais mudaram (Inaudível) cirurgias, os 
profissionais da clínica e da equipe estão 
motivados, estão lá. Eu mesmo sou gestor da 
unidade de gestão de transplantes sem 
transplantes. Então, quando precisa de 
transplante, eu tenho que ser o gestor de 
transplantes de outros hospitais, que a gente 
tenta incentivar e tudo. Mas essa é uma meta 
que nós temos determinação de retomar os 
transplantes no Hospital das Clínicas, 
continuando aquele esforço que você fez e, 
depois daquela época, a gente ficou sem 
continuidade. Mas, enfim, os bons exemplos 
ficam e a necessidade mais ainda. E nós somos 
otimistas. Quem sabe a gente consiga este ano 
reativar o nosso programa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, doutor 
Lauro. 

Já estamos quase chegando ao final. Dr. 
Emilio, quer complementar mais alguma coisa? 

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

quero sugerir que nós da Comissão de Saúde 
possamos ser um intermediário entre essas 
reivindicações e a Secretaria, atuando de uma 
maneira efetiva para que nós possamos resolver 
algumas pendências, porque o serviço de 
transplante renal, que era realizado na 
Universidade Federal do Espírito Santo, prestou 
um grande serviço à comunidade. E não só na 
atenção como também na formação dos 
profissionais, porque a universidade tem um 
tripé. Nós temos que trabalhar com esse tripé, 
que é ensino, pesquisa e assistência. Esse tripé 
forma o grande objetivo da formação de um 
hospital universitário. 

Então, mais uma vez, professor Lauro, 
muito obrigado por tudo, pela explanação. E nos 
colocar, Doutor Hércules, que é o nosso 
presidente, à disposição para que nós possamos 
trabalhar juntos em prol do restabelecimento 
daquilo que nunca deveria ter parado. Eu acho 

que realmente podemos trabalhar esse tema e 
acredito que possamos obter sucesso. Esta é a 
minha sugestão, Doutor Hércules. E que nós 
possamos juntos com o doutor Lauro e outras 
pessoas interessadas no assunto seguir aí como 
um elemento facilitador para que a gente possa, 
sim, caminhar para o retorno dos nossos 
transplantes. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado. 
Quer falar alguma coisa mais, Juliana? 
 
O SR. JOSÉ TADEU MARINO – Posso 

fazer um comentário, Doutor Hércules? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não, Tadeu. 
 
O SR. JOSÉ TADEU MARINO – Eu acho 

que essa pergunta do Emílio foi extremamente 
importante, e é necessário que eu testemunhe o 
esforço do doutor Lauro, que esteve desde o 
começo da sua gestão, onde inicialmente na 
gestão ele estava na Subsecretaria de 
Regulação, onde está o (Inaudível) hoje. Nós 
chegamos a conversar mais de uma vez da 
necessidade não só da questão do transplante, 
mas nenhum hospital no Espírito Santo que 
tenha essa (Inaudível) infantil. Estou falando na 
ótica do ambulatório, da hemodiálise, da 
prevenção. E isso foi trazido para a nossa mesa 
algumas vezes a preocupação de não poder 
perder o serviço de nefrologia pediátrica do 
Hucam, que faz lá tanto diálise peritoneal como 
a hemodiálise. E está aí o resultado da criança 
que o Lauro mostrou. 

Eu trouxe propostas que o doutor Lauro 
fez, por exemplo, o hospital tem uma expertise 
fantástica na questão da diálise peritoneal, já se 
colocou à disposição inclusive vinte e quatro 
horas para fazer diálise peritoneal nas 
emergências, isso é importante.  

Então, a Secretaria tem que discutir de 
novo nefrologia de um trabalho que deixou 
pronto aqui do Rodrigo. O Rodrigo era a nossa 
referência de nefrologia aqui na Sesa e que foi 
para Cachoeiro. Ele deixou praticamente estrito 
aqui a rede de nefrologia, ou seja, a questão do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



108 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

cuidado. Aí é que cuidado da nefrologia que 
entra, como o doutor Lauro falou, desde a 
prevenção, uma (Inaudível) na atenção primária 
até, lógico e evidente, a hemodiálise e depois o 
transplante. A gente não pode esquecer 
justamente da infância, que existe um vazio 
muito grande. E é um sonho meu, pessoal, como 
paciente e, além disso, eu sou pediatra de 
formação há mais de trinta e oito anos, eu sei 
essa dificuldade que é a questão da nefrologia 
pediátrica no Espírito Santo.  

Então, penso, Emílio, que o que você 
colocou é muito importante, a Comissão de 
Saúde, junto com o Doutor Hércules e você 
ajudarem nessa intermediação junto ao 
gabinete do secretário e a Subsecretaria de 
Regulação, e conte comigo aqui. Isso já foi, volto 
a dizer, trazido para a mesa mais uma vez essa 
preocupação da Hucam e principalmente do 
Lauro, o doutor Lauro, com essa questão da 
nefrologia. Eu só queria colocar isso, que de fato 
precisa de uma intermediação, principalmente 
de vocês, médicos e deputados. Com a 
qualidade que vocês têm, eu acho que nos 
ajudaria muito. Eu também faço esse pedido 
para que possam nos ajudar.  

Então, eu queria testemunhar isso, que 
essa preocupação chegou na Secretaria e ela 
precisa diante de todos os problemas que a 
gente tem aqui– veio a pandemia –, mas ela 
precisa ter de fato uma discussão muito real. 
Esse posicionamento, esse testemunho aqui que 
eu queria colocar e se faz necessário, Emílio. A 
pergunta sua foi muito importante neste 
momento para que a gente possa trazer isso 
para a mesa de discussão. Seria essa colocação, 
muito obrigado pelo espaço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Tadeu, nós 
vamos continuar com o Dr. Emílio discutindo 
essa questão junto com o doutor Lauro, 
também o deputado Luciano Machado. Ele 
apareceu, é membro efetivo da nossa comissão. 
Ele apareceu na tela ali, mas depois 
desapareceu, deve estar com alguma 
dificuldade para mostrar o vídeo. 

Eu quero ainda aproveitar e pedir à 
Juliana se quer fazer alguma complementação. 

A SR.ª JULIANA PITANGA BRANDÃO – 
Não, eu só quero agradecer a oportunidade de 
estar aqui falando sobre a minha experiência e 
estou disponível aí para ajudar, para divulgar, 
para qualquer coisa aí que ajude tanto os 
pacientes e ajudar também as famílias a 
entenderem a importância do transplante para 
o paciente renal. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, obrigado, 
Juliana. 

Doutor Lauro, para esclarecer a 
população, seria importante ou não fazer 
rastreamento, um simples exame de sangue, de 
dosar creatinina e ureia, mesmo que a pessoa 
não tenha sintoma? As pessoas adultas, por 
exemplo, você acha que é válido, tem algum 
alcance ou não? 

 
O SR. LAURO MONTEIRO 

VASCONCELLOS FILHO – Com toda certeza, 
Doutor Hércules. A grande questão é que a 
doença renal é silenciosa e traiçoeira. Se nós 
não fizermos nada para um diagnóstico precoce, 
independente dos sintomas, porque, se esperar 
que a pessoa tenha inchaço, edema, anemia, 
pressão alta e refratária, infecção urinária de 
repetição, (Inaudível) repetição e outras coisas, 
aí já está num estágio que pode ser um estágio 
mais avançado. Então, a prevenção é 
fundamental. E é muito simples. Eu nem vou 
colocar a ureia, vou colocar só a creatinina e um 
exame de urina. Se quiser fazer mais uma coisa, 
creatinina e exame de urina faz parte da rotina. 
E ultrassom de rins, que já vem num estágio a 
seguir. Creatinina e exame de urina faz parte da 
rotina. Todos os médicos e todas as pessoas 
devem fazer pelo menos uma vez por ano, 
principalmente acima de trinta anos e 
obrigatoriamente acima de cinquenta anos, que 
envelhecimento é causa de piora da doença 
renal. Diabético e hipertenso tem que fazer isso 
rotineiramente. E lembrar o seguinte: a doença 
renal tem cinco estágios. O primeiro estágio é 
quando a função renal está em torno de 
noventa por cento; o segundo estágio é de 
sessenta a noventa por cento, estágio dois. 
Estágio três é de trinta a sessenta; estágio 
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quatro é de quinze a trinta e estágio cinco é 
abaixo de quinze. A hemodiálise surge em torno 
de dez por cento da função dos dois rins. O 
estágio um, noventa, e o início do estágio dois 
às vezes são reversíveis se for procurado um 
médico. Aí, tem que se ver a perda de proteína 
na urina e com algum medicamento a gente 
reverte. Estágio um, estágio dois, no estágio 
inicial do dois, certamente a gente pode ter 
recuperação. Fora disso, não. Estágio três em 
diante é manter o paciente com todos os 
sintomas, com a vida normal, tentando 
estabilizar a doença renal já estabelecida, 
porque uma doença renal é uma lesão renal por 
mais de três meses. Lesão renal por mais de três 
meses é considerada doença renal 
independente da função total do rim, que é 
visto pela dosagem da creatinina e uma forma 
que a gente sabe o percentual. 

Então, você está extremamente correto. 
O seu ponto é muito importante, que é fazer o 
diagnóstico da doença renal independente dos 
sintomas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Doutor Lauro, eu 
acrescentaria também mais uma coisa: a 
pressão arterial não é importante também a 
pessoa observar? É uma coisa tão simples medir 
a pressão. Exame de urina, EAS, coisa simples. E 
o exame de sangue simples, que é a ureia e a 
creatinina, que não tem... Inclusive, até você faz 
tudo pelo SUS. Isso aí é só você ter um cuidado. 
Eu sempre falo: as pessoas dão um presente 
para elas mesmas, lembrar no mês do 
aniversário de fazer todos os exames que for 
necessário de acordo com a idade, de acordo 
com o sintoma que a pessoa tenha. Mas faça no 
mês do seu aniversário, dê um presente para si 
mesmo, fazendo todos os exames de rotina. 

Muito bem, estamos chegando ao final 
da nossa reunião. Quero parabenizar todos os 
participantes: Tadeu, Juliana, doutor Lauro, nem 
se fala. Doutor Lauro tem sido realmente um 
missionário, é um batalhador e nós temos muito 
orgulho de doutor Lauro, de tê-lo aqui sempre 
na Comissão de Saúde para alertar à população. 
O que você tem feito, nada mais nada menos 
que salvar vida. Isso é missão. Não é qualquer 

um que se dedica a tratar, principalmente os 
menos favorecidos peculiarmente. Você para 
nós é um baluarte, e nós tiramos o chapéu para 
você. Você não é Roberto Carlos não, mas é o 
cara. Tá bom, Lauro. 

 
O SR. LAURO MONTEIRO 

VASCONCELLOS FILHO - Eu só me vejo fazendo 
a minha função: professor universitário. Já estou 
na fase do Zagallo, não é? Ou seja, vão ter que 
me engolir. Não tem aquela história? Mas é 
porque a gente não cansa de falar as mesmas 
coisas, sendo que você sabe, todos nós 
sabemos, Tadeu é testemunha disso, o Emílio 
também. É uma função e a gente tenta fazer o 
que tem que ser bem feito. Sobra para a gente 
fazer isso. E na minha função, como professor 
universitário de uma universidade que já 
formou tantos médicos para todo o estado, para 
o país, acho que, na minha função, não me cabe 
fazer outra coisa a não ser isso. É minha 
obrigação fazer isso.  

Agradeço muito a ajuda de todos vocês 
e, quem sabe a gente consiga, no ano que vem, 
falar em outros termos e, se possível, sem 
máscara. Quem sabe, vamos ser otimistas. 

  
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR ÉRCULES - 

MDB) - É isso aí. Foi bom mostrar esse sorriso 
bonito. 

Nós estamos chegando já ao final da 
nossa reunião, mas eu não posso deixar de 
registrar que o Lauro falou: Agua mole em pedra 
dura tanto bate que acaba a água. No nosso 
caso não acabou e não vai acabar, e dele 
também. 

Mas eu gostaria de lembrar, fazer um 
registro que de tanto bater - o Tadeu ajudou 
muito nesse ato e o Governador Renato 
Casagrande assim como o secretário Nésio. As 
crianças com lábio leporino e fenda palatina iam 
ser operadas em São Paulo, lá em Bauru. Hoje, 
do ano passado para cá, o que aconteceu? Por 
interferência de Tadeu, do Nésio, por ordem do 
Governador Renato Casagrande, as crianças 
estão sendo operadas aqui no Hospital Infantil 
Nossa Senhora da Glória. É uma coisa tão fácil 
para ser operado aqui. Você imagina uma mãe 
que tem mais filhos, saí daqui para São Paulo, 
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enfrentar ônibus, enfrentar fila para levar uma 
criança e deixar a família, os outros familiares 
em casa. Então, é uma conquista de muito 
tempo. Lutamos nisso aí há mais de dez anos. 

Agora estamos lutando para o implante 
coclear, que é o ouvido biônico. Não tem 
sentido as pessoas irem para Campinas. Pode 
ser operado aqui também. E o governador falou 
que vai lutar. Fui lá, pedi a ele, pedi ao Nésio 
também para lutar para que, o mais breve 
possível, essas crianças possam fazer o implante 
coclear aqui. Quem tem que pagar isso é o SUS, 
é o Governo Federal que tem que pagar. Então, 
na verdade, é uma luta grande que vamos 
travar. 

 

O SR. LAURO MONTEIRO 
VASCONCELLOS FILHO - Você me desculpa, 
preciso falar uma observação: esses 
transplantes dessas crianças foram feitos em 
São Paulo, no Hospital Samaritano, que tinha 
um convênio especial do Governo Federal, não 
só para fazer os transplantes, como também 
para formar as equipes. Nós mandamos os 
profissionais para se treinarem nessa equipe, 
quando voltaram para Vitória, não conseguimos 
manter o transporte de criança aqui. E, agora, 
como Hospital Samaritano foi vendido para uma 
dessas redes que estão comprando todos os 
hospitais no Brasil, eles não têm mais interesse 
em manter o programa de transporte criança. 
Ou seja, nós estamos sem referência para enviar 
as nossas crianças para fazer o transplante.  

Recentemente, nós mandamos uma 
criança por causa dos contatos que nós temos 
com o Hospital das Clínicas de São Paulo, mas 
não podia oficial. Então, é mais grave do que a 
gente pensa. Nós temos que resgatar, pelo 
menos, uma referência para poder dar 
oportunidade a essas crianças de fazerem o 
transplante fora de Vitória, mas pelo menos 
fazer, dar a oportunidade de fazer o transplante.   

Nós não temos como inscrever essas 
crianças, tem grande dificuldade. Então, nós 
estamos perdendo as nossas chances, quando 
nós estávamos no caminho de fazer todo esse 
transplante aqui em Vitória, com os nossos 
recursos; e temos equipe formada para isso.  

Desculpa, mas eu preciso falar isso 
também. 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Nós vamos continuar nessa batalha. 

Doutor Edson queria fazer uma 
pergunta? 

 
O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Bom 

dia, Doutor Hércules e todos que fazem parte... 
 
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Bom dia! 
 
O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Foi 

falado muito sobre doadores, pessoas que 
salvam vários pacientes acometidos de vários 
tipos de doenças. Eu gostaria de perguntar ao 
senhor, só para tirar a dúvida e, também, das 
pessoas que nos assistem, a pessoa que foi 
acometida com Covid é potencial doador ainda 
de órgãos ou de alguns ou de outros?  Como é 
que essa pessoa acometida de Covid que é 
doador, como é... 

 
O SR. LAURO MONTEIRO 

VASCONCELLOS FILHO - A pergunta é dirigida a 
mim, né? 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - É, com certeza. 

 

O SR. LAURO MONTEIRO 
VASCONCELLOS FILHO - Então, primeiro fato, 
nós temos a grande preocupação com as 
pessoas que tiveram Covid, porque nós temos 
que monitorar, principalmente até não só às 
pessoas vivas, mas, também, as falecidas que 
são doadores. Então, os doadores falecidos no 
CTIs, nós precisamos primeiro ter certeza, 
excluir Covid, porque nós não podemos dar um 
rim e, também, uma infecção para o receptor. 
Esse é o primeiro ponto. Então, tudo tem que 
ser feito nesse sentido.  

Agora, se alguém da família tem ou teve 
a doença, nós temos que dar o tempo de 
negativar, de ter todos os exames para, então, 
resgatá-la como doadora viva para um familiar. 

  
O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 

- MDB) - Muito bem, doutor Lauro, obrigado. 
Acho que respondeu, né doutor, Edson à 

pergunta? 
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O SR. EDSON MOREIRA FERREIRA - Com 
certeza. Só para tirar um pouco da dúvida das 
pessoas que, às vezes, estão com esperança de 
receber um órgão, e ficam imaginando será que 
estou recebendo um órgão de uma pessoa 
infectada? Só tirar essa dúvida. Obrigado. Eu te 
agradeço. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) – Obrigado, doutor Edson, doutor Lauro, 
Juliana, Tadeu, Paulo, Júlio, Leila, muito 
obrigado pela participação na nossa comissão. 

Estamos chegando ao final, e eu quero 
fazer algumas comunicações:  

A Comissão de Saúde estará recebendo a 
visita de Marcos Tadeu Orlando, físico nuclear, 
pesquisador e professor do Departamento de 
Física da Universidade Federal do Espírito Santo 
- Ufes -, na reunião ordinária virtual desta 
comissão, no dia 16 do Março, na próxima 
terça-feira, portanto, às 9 horas da manhã, por 
vídeo conferência, para discorrer sobre o tema: 
Propriedade da Areia Monazítica em Guarapari, 
por minha solicitação. 

Também a Comissão de Saúde convida 
todos para participarem da audiência pública e 
prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Estado da Saúde, do terceiro 
quadrimestre de 2020, a ser apresentada pelo 
excelentíssimo senhor doutor Nésio Fernandes 
de Medeiros Junior, em conformidade com o 
disposto no § 5.º do art. 36, da Lei 
Complementar n. º 141, de 2012, a realizar-se 
dia 19 de março, às 9 horas da manhã, por 
videoconferência. Podendo ser acompanhados 
ao vivo pela TV Assembleia, canal 3.2; NET 12; 
RCA 23; Sky 519.2; pelo YouTube também: 
youtube.com/ales comunicação e pelo site da 
TV Assembleia: al.es.gov.com.br. 

Também a Comissão de Saúde estará 
recebendo a visita da doutora Roseane Valério 
Bicalho Ferreira Assis, médica 
gastroenterologista, numa reunião virtual desta 
comissão, no dia 23 de março, terça-feira, às 9 
horas da manhã, para discorrer sobre o tema: 
Prevenção do Câncer Colorretal, por solicitação 
do excelentíssimo senhor, nosso deputado vice-
presidente, Dr. Emílio Mameri. 

Então, são esses os convites que estou 
passando para todos, não só para quem está na 

nossa reunião, mas também para os que estão 
em casa assistindo pela nossa competente TV 
Assembleia. 

Agradecemos a Deus, ao gabinete, à 
Comissão de Saúde e à Presidência da 
Assembleia, nosso presidente Erick Musso; à 
Diretoria das Comissões Permanentes, Pedro 
Henrique, aos servidores da Engenharia e 
Tecnologia, aos repórteres da TV Assembleia e à 
Taquigrafia, que registrou pacientemente, até 
agora, toda a nossa fala. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da comissão. E convido 
os senhores e as senhoras para a próxima, que 
será às 9h, também, na terça-feira. 

Obrigado, bom dia a todos! 
Mais uma vez, doutor Lauro, eu tiro o 

chapéu pelo seu trabalho. Tadeu, você também 
um brilhante trabalho; Juliana, você também 
mostrando todo esse sacrifício, mas, também, a 
alegria de viver e mostrar que você é um 
exemplo de vida, assim como Tadeu também 
lutou muito. Era secretário de Estado da Saúde, 
aguardou na fila sete anos por um rim e, teve, 
também, a lembrança muito justa, Tadeu, de 
agradecer aquele que com sacrifício da sua vida, 
ajudou você ter uma vida melhor. 

Muito obrigado a todos e bom dia! 
Vamos em paz e com Deus! 

 

A SR. ª JULIANA PITANGA BRANDÃO – 
Obrigada. Fica com Deus também.  

 

 (Está encerrada a reunião) 
 
_______________________________________ 
 

TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 08 DE MARÇO 
DE 2021. 

 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Declaro aberta a reunião da Comissão de 
Educação da Assembleia Legislativa, 
cumprimento a todos os presentes e todos os 
servidores da Assembleia Legislativa. Quero 
cumprimentar o deputado Sergio Majeski, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



112 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

membro desta comissão; os nossos convidados 
de hoje, doutor José Tadeu Marino, 
subsecretário de Planejamento e Transparência 
da Secretaria de Saúde de Estado, que eu 
gostaria de convidar, por favor, que ocupasse 
um assento à Mesa conosco.  

 Cumprimentar a doutora Marta Rossoni, 
neuropsicóloga, vai nos agraciar aqui hoje com 
um belo aprendizado; doutor Raphael Rangel, 
que é neuropediatra, quero agradecer muito, sei 
que na rotina de vocês, no dia a dia de vocês, 
reservar uma hora para esta comissão... Mas é 
um tema que mexeu com o nosso coração, que 
é importante nós tratarmos e eu agradeço 
muito.  

De igual forma a Sônia Damasceno, que 
eu já conheço da sua luta, da sua história, é 
mãe, e representa aqui um grupo de pais e 
mães que se tornarão a associação A Curar. Nós 
vamos tratar as questões de TDAH, TOD e 
Dislexia. Na pessoa da Sônia agradeço a todos os 
membros que solicitaram essa reunião, sem 
esquecer do representante de Aracruz, o 
Alisson. Mandar um abraço para o Alisson. Nós 
estamos ao vivo. A Mariana, também, de Vila 
Velha. Nós estamos incentivando muito que 
esse grupo se organize enquanto associação 
para que nós possamos trazer mais qualidade de 
vida e trazer esse assunto, que é o foco aqui 
hoje, tornar público esse assunto. Nós estamos 
ao vivo para todo o estado através da 
Assembleia Legislativa. 
 Eu quero, apenas como informe, dia 15 
de março nós definimos aqui, por solicitação do 
deputado Sergio Majeski, requerimento 
aprovado por esta comissão, o debate sobre as 
escolas de tempo integral e os demais assuntos 
que constam no ofício protocolado pelo mesmo 
e aprovado por esta comissão. 
 Então, nós vamos inverter a pauta. Nós 
vamos dar a palavra aos nossos convidados, aos 
nossos palestrantes e, em seguida, nós voltamos 
às deliberações do roteiro da terceira reunião 
extraordinária desta sessão legislativa da 
Assembleia. 
 Então, eu passo a palavra, neste 
momento, ao secretário Tadeu Marino, para 
suas saudações iniciais, em seguida para o 
deputado Sergio Majeski e já vamos para os 

nossos palestrantes. Existe uma sugestão de 
sequência ou nós podemos fazer aqui? Então 
nós vamos para a Sônia, doutor Raphael e, em 
seguida, para a doutora Marta. Ok? 
 Muito obrigado! A palavra está com o 
subsecretário Tadeu Marino. 
 
 O SR. TADEU MARINO – Boa tarde ao 
nosso companheiro Bruno, deputado estadual, 
Sergio. Parabenizar pelo mandato que vocês 
fazem, principalmente em defesa da educação. 
 Eu sou trabalhador do SUS, sou médico, 
pediatra, há cerca de quase quarenta anos. Vou 
fazer quase quarenta anos de pediatria e esse 
assunto que se tratará hoje aqui é um assunto 
muito frequente nos nossos consultórios e 
muitas dessas crianças chegam como se fossem 
verdadeiros, desculpe a expressão, capetinhas 
ou levadinhas e existe uma forte medicalização 
desse fracasso, vamos chamar assim, escolar e 
essas crianças e suas famílias ficam, às vezes, 
perdidas aonde ir, aonde encontrar um 
diagnóstico real. 
 E a gente tem uma dívida, que é o que eu 
falei com a Sônia, muito grande, uma dívida 
social, eu falo como política pública da educação 
especial e, dentro da educação especial, essas 
crianças são especiais. Então, elas merecem 
uma atenção especial, principalmente da 
Educação, mas, lógico, dentro de uma visão de 
intersetorialidade, a saúde tem um papel muito 
importante de ajudar no acompanhamento, 
mas, principalmente, no diagnóstico dessas 
crianças, desse transtorno,  

Porque como, nas duas reuniões que nós 
tivemos agora, recentemente, retratando o que 
já tinha conversado previamente com vocês, eu, 
surpreendentemente, não sabia que tinha uma 
lei estadual de 2019, final de 2019, que tratava 
justamente sobre o olhar mais prioritário dessas 
crianças dentro da rede escolar, tanto privada 
como pública.  

E lá põe claramente nos seus artigos a 
necessidade do diagnóstico dessas crianças. O 
Raphael eu acho que vai falar muito bem sobre 
isso – o Raphael é nosso amigo – o que é e como 
se diagnostica. Então ali tem uma necessidade 
de fato do poder público, da política pública 
estar tendo a sua presença muito forte na ajuda 
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a essas crianças, porque o relato são mais de 
duas mil crianças que estão na fila esperando 
um laudo definitivo de diagnóstico para poder 
justamente a própria lei ser cumprida para 
essas crianças, ter o cumprimento legal de ter 
esse lugar especial na educação delas. 

Então, eu estou aqui representando 
também a Secretaria de Saúde. Nós estamos 
de uma maneira muito forte, neste momento, 
na secretaria, discutindo a política da pessoa 
com deficiência, mas também o que fazermos 
para, justamente, atingirmos as crianças com 
autismo, as crianças com esse tipo de 
deficiência neurobiológica que, de fato, a 
gente tem uma carência muito grande de 
profissionais especializados nessa área e a fila, 
o acesso é muito grande, infelizmente, para os 
neuropediatras, para os psiquiatras infantis e 
a secretaria tem se angustiado com isso, tem 
trabalhado muito para isso e eu acho que veio 
uma discussão num momento muito 
importante, num momento que existe essa 
prioridade e essa necessidade.  

Então, aqui eu estou agradecendo o 
convite. É preciso para que a gente possa 
ouvir e levar, de fato. Eu vou chamar de 
sofrimento, porque é um sofrimento de 
algumas famílias que têm crianças, 
principalmente, nós estamos falando aqui 
muito de crianças, porque a maioria desses 
diagnósticos começam na primeira infância 
mesmo, é um sofrimento cuidar dessas 
crianças porque são crianças que, às vezes, 
vão ficar a vida inteira com esse transtorno. 

Então, quero ouvir muito. No final, de 
repente, eu posso dar algumas opiniões, mas 
eu penso que essa sequência é interessante, aí 
eu posso fazer a complementação no final e 
até trazer alguma coisa que a gente já está 
pensando para essas questões. 

Muito obrigado e que a gente tenha 
uma boa reunião. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Eu que agradeço muito. 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Só para 
cumprimentar aqui V. Ex.ª, que preside esta 
comissão, o doutor Tadeu, o doutor Raphael 
também, a Marta e a Sonia, que eu tive o prazer 
de conhecer.  

Assim, eu prefiro ouvir o que é que as 
pessoas nos trouxeram para depois fazer a 
minha manifestação, que é algo que não só 
nessa questão de assistência às crianças e 
jovens com esses transtornos, mas nós temos 
uma infinidade de outros problemas 
relacionados a outras questões, sobretudo as 
questões relacionadas à pessoa com deficiência. 
Então, eu prefiro ouvir para depois manifestar, 
ok?  

E é um prazer recebê-los aqui. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nós que agradecemos.  
Quero registrar a presença do Luiz e 

convidar para estar conosco aqui. O Luiz é 
proprietário de uma escola particular da 
educação infantil, interessado no assunto 
também e se faz presente. 

Com a palavra, então, a representante 
da associação e mãe, Sonia Damasceno. 

 
A SR.ª SONIA DAMASCENO – Boa tarde 

a todos. Quero cumprimentar a comissão na 
pessoa do presidente Bruno Lamas e do 
deputado Sergio Majeski. Obrigada pela 
oportunidade. Eu acho que a gente está dando 
um importante passo aqui hoje. 

Eu, como mãe, tenho visto e presenciado 
essa demanda com muita cautela e também 
uma preocupação muito grande. Eu tenho um 
filho de cinco anos diagnosticado com TDAH e 
com TOD, e a gente vê muito se falar na questão 
do autismo, da síndrome de Down, e a gente vê 
uma movimentação muito grande com relação a 
essas duas síndromes, mas a gente tem, como 
eu aprendi a falar, uma sopa de letrinhas que 
mexe com a vida de toda a família, não só da 
criança, mas de toda a família que cuida dessa 
criança.  

Hoje, a nossa preocupação maior é 
porque a criança diagnosticada cedo consegue 
com que haja uma intervenção mais cedo e isso 
ajuda muito na vida dessa criança em sociedade. 
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Então, quanto mais cedo a gente passa esse 
diagnóstico, mais cedo entram as intervenções 
e, nas escolas, elas vão poder ser atendidas com 
um diferencial e com o cuidado que elas 
merecem. 

Hoje, a gente tem percebido muito nas 
escolas que essas crianças não têm o cuidado, 
não porque a escola não queira, não porque o 
professor não queira, mas é porque eles não 
entendem e não conhecem a fundo do que se 
trata essas crianças ditas atípicas. Aí, como 
atípicas, entram várias síndromes, não só o 
TDAH, não só o TOD, não só dislexia, mas outras 
várias questões também. Então, essas crianças 
ditas atípicas, hoje, são consideradas crianças 
levadas, arteiras, crianças que não prestam 
atenção, crianças que atrapalham a sala de aula. 
Aí o professor prefere mandá-las para a 
coordenação, onde elas ficam lá sentadas 
enquanto a sala de aula está toda fazendo dever 
e tal. 

Então, a nossa preocupação enquanto 
pais é dizer o seguinte: essas crianças, costumo 
dizer que são como marcas de celulares. A gente 
está acostumado com uma marca de celular e aí 
acaba que você ganha um outro com uma 
configuração diferente e você tem que aprender 
a lidar com aquela outra configuração. Então, 
essas crianças são isso, elas são com uma 
configuração diferente. Então, a gente tem que 
aprender, a forma de ensiná-las tem que ser 
uma forma diferente. Não é mais aquela forma 
tradicional.  

Aí eu volto a dizer: o que é a forma 
tradicional? É a forma tradicional de que a 
criança tem que ficar sentada na cadeira, o 
professor passar a tarefa e ela ter que fazer? Ela 
não quer ficar sentada na cadeira, ela quer ficar 
em pé! Então deixa que ela fique em pé, mas 
fazendo o dever ou aprendendo. Então, eu acho 
que essa visão diferente, essa forma de ver tem 
que ser transformada numa educação inclusiva. 

 Aí, eu volto a dizer: qualificação dos 
profissionais da educação, os professores, com 
os pedagogos, com aquela pessoa que está do 
lado ajudando. Porque, vou dizer no caso do 
TDAH e do TOD, que é o caso do meu filho, ele 
perde o foco muito rápido! Então, assim, cinco, 
dez minutos para ele, é uma eternidade! Então, 

tem que ter um do lado, para na hora que ele 
cansar de fazer a tarefa, nem que seja levantar 
ele da cadeira um pouquinho, dar uma rodada 
na sala e voltar com ele, de novo, para ele 
sentar, mas ele precisa desse tempo! 

Então, é isso que a gente está aqui, hoje, 
Bruno, pedindo: um olhar diferenciado para 
essas crianças, junto à educação. A gente 
reconhece, os professores já estão 
sobrecarregados, baixos salários e tudo mais, 
mas a gente quer que seja feito. E tem muita 
gente boa no mercado! Tem muito professor 
que, de coração, vai e acaba fazendo e 
ajudando. Mas a gente também sabe que tem 
outros que... A gente entende que a sala são 
muitos alunos, são vinte, trinta alunos dentro de 
uma sala. E uma criança dessa, na sala, ele faz a 
diferença, com certeza, porque tem que ter um 
cuidado maior e tudo  mais. 

Então, o que a gente está querendo na 
Comissão de Educação hoje, o que a gente veio 
solicitar a essa Casa de Leis é um olhar 
diferenciado! É um olhar diferenciado para 
essas crianças, a inclusão delas, realmente, na 
educação.  

E a gente entende que, para haver isso 
também, parte pela saúde. Hoje, nosso estado, 
a gente não consegue uma marcação, um laudo 
para essas crianças e aí acaba que a criança que 
poderia sofrer uma intervenção com quatro, 
cinco anos, Majeski, acaba ficando dois, três 
anos na fila de um exame para poder conseguir. 
E aí, quando você consegue o laudo, que você 
vai para a escola, a criança já está com oito, 
nove anos. A alfabetização começa com seis. 
Então, a gente tem todo esse tempo aí que se 
perde, por conta, de repente, de um diagnóstico 
que não foi dado e aí você não sabe como lidar. 

Então, a gente entende essa parte da 
dificuldade do Poder Público também, mas a 
gente quer uma ajuda nisso para poder agilizar 
esses laudos, agilizar esses diagnósticos para 
que essa criança possa realmente ser incluída 
mais cedo com tratamento, para que ela consiga 
evoluir e ter uma vida tranquila em sociedade, 
normal como todo o outro, porque são crianças 
muito inteligentes, elas têm habilidades 
excepcionais para outras coisas, mais fáceis. Por 
exemplo, o Davi fala inglês. Ele está falando 
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inglês melhor do que muita gente, para você ver 
que têm um foco. O foco deles vai para outro 
lado, entendeu? 

Então a gente precisa do apoio desta 
comissão para fazer com que essas síndromes 
sejam mais divulgadas e mais comuns nas 
escolas e saber tratar.  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado à mãe, a ativista Sonia 
Damasceno.  

Eu, particularmente, estou aqui 
aprendendo, estivemos aprendendo, tivemos a 
sensibilidade de ouvir e de promover esse 
evento com aprovação. Durante a fala de vocês, 
tenho bastante humildade para entender o que 
é o TDAH, o que é o TOD, o que é dislexia, quais 
são os desafios de vocês, como a escola deve se 
preparar para receber esse aluno, onde estão as 
maiores dificuldades, conforme você colocou, 
em relação ao laudo, e o que vocês esperam 
desta comissão, que é o que você acabou de 
responder. 

Então, com a palavra, o doutor Raphael 
Rangel, que é neuropediatra. 
 

O SR. RAPHAEL RANGEL – Mais uma vez, 
obrigado pelo convite ao deputado Sergio 
Majeski, ao deputado Bruno, ao professor 
também, antes de deputado, tem a honra. 

Eu sempre falo que o que muda uma 
nação é a educação! Eu estou aqui hoje, graças 
a professores que puderam me qualificar, me 
ensinar e eu poder ser convidado para estar 
prestando serviço para a sociedade. 

O senhor, quando abriu a Mesa, falou 
como é difícil liberar uma hora da minha agenda 
para poder vir aqui, para poder ajudar. No 
ponto de vista de educação e mudar, fecharia 
uma tarde, um dia, sem problema nenhum, para 
a gente poder discutir isso daqui. 

Hoje, dia 8 de março, Dia Internacional 
da Mulher, saudar as mulheres aqui presentes. E 
talvez fosse um dos maiores presentes que 
essas mães pudessem receber: um plano 
estruturado em relação ao  TDAH – essa sopa de 
letrinhas! 

O primeiro conceito que é importante a 
gente entender do TDAH é que o TDAH é o 
Transtorno do Déficit de Atenção com 

Hiperatividade. Ela não é classificada como uma 
deficiência intelectual. Daí já é um grande 
diferencial na questão de saúde pública. As leis 
que determinam para deficiência e as leis que 
não vão abordar as crianças com TDAH. 

No nosso estado, acredito que talvez seja 
pioneiro – posso estar errado na informação –, 
mas talvez seja um dos primeiros estados que 
tem uma lei que foi publicada em 2019. Nos 
meus slides depois, se eu puder passar, só para 
eu poder explicar um pouquinho, eu cito isso. E 
a gente não conseguiu implementar porque no 
ano de 2020 veio a pandemia. Então, a gente 
não tem nem como crítica nem como sugestão 
avaliar o projeto que foi aprovado aqui. Mas eu 
acho que é uma iniciativa muito grande. 

Então, assim, essa sopa de letrinhas a 
gente precisa primeiro entender o que são 
conceitos. É um tratamento relativamente 
simples. Não fácil, mas simples. É um 
tratamento barato. É um tratamento que 
também o Estado do Espírito Santo, de forma 
até pioneira no Brasil, já disponibiliza via 
Secretaria de Saúde o tratamento 
medicamentoso para o TDAH. Então, isso, eu 
acredito que não iria gerar nenhum ônus 
adicional de custo para o Estado, e sim uma 
organização. A questão de capacitação dos 
professores eu acho que é uma coisa 
extremamente simples de ser feita. 

No final do ano de 2019, fui convidado 
pelo secretário de Saúde de Serra e eu fiz uma 
palestra durante uma manhã para os diretores 
de educação infantil em Serra, lá na Sedu. E eu 
falo que a gente vai ensinar e, na verdade, você 
sai aprendendo muito mais, porque foi uma 
reunião extremamente proveitosa. A ideia era 
implementar isso para os outros professores. 
Uma coisa extremamente simples. Foram aulas 
apresentadas durante duas horas para explicar 
o que é o problema, as definições, como 
funciona, baseado em literatura científica e 
tratamento. E esse caminho muda, porque isso 
muda realmente a perspectiva. 

Um grande problema do TDAH... Se 
puder... Tem uns slides que eu tinha pedido para 
colocar, por gentileza. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Por favor. Os slides estão disponíveis aí? 
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O SR. RAPHAEL RANGEL – É. Está lá. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Nós vamos providenciar. 
 
 O SR. RAPHAEL RANGEL – Tudo bem. Eu 

já vou mostrando algumas coisas. Uma das 
coisas que a gente observa muito no TDAH é um 
ciclo econômico que acaba influenciando nessas 
famílias. Uma das questões que a gente 
observa, por exemplo, você tem um ponto 
inicial daquele paciente até então criança que é 
diagnosticado com TDAH e não recebe o 
tratamento. Durante a evolução, devido a uma 
série de questões comportamentais de baixa 
autoestima, de baixo rendimento escolar, de 
falta de apoio, essa criança perde o interesse na 
escola, a escola se torna chata, pouco produtiva. 
Então, quando chega na adolescência, muitas 
vezes ele abandona a escola. Abandonando a 
escola, a próxima geração, ou seja, os filhos 
desse paciente com cinco, seis anos, com TDAH, 
ele acaba tendo empregos que acabam sendo 
de remuneração inferior. 

Então, esses filhos acabam tendo uma 
dificuldade maior no acesso à educação. E isso 
vai se tornando um ciclo econômico também 
que a gente observa nas gerações futuras. 
Então, isso tem implicações também tanto 
sociais quanto econômicas extremamente 
importantes. Então, assim que estiver passando, 
a gente vai podendo falar. 

O que é o TDAH? É o Transtorno do Déficit 
de Atenção com Hiperatividade, um transtorno 
neurobiológico descrito já desde... As primeiras 
descrições datam de 1780. A primeira descrição 
científica no início dos anos de 1990 por um 
médico inglês. A descrição dele é fantástica. O 
filho dele ele descreve. Tem umas imagens que 
são bem características desse primeiro poema 
que ele descreve: a história de Philip, 
descrevendo exatamente uma criança com 
comportamento de hiperatividade e 
impulsividade. 

Qual a diferença do déficit de atenção 
para a hiperatividade? Já é o primeiro 
diagnóstico que a gente precisa entender. Na 
verdade, são padrões comportamentais, ou seja, 
a criança, no início, predomina com um padrão 

de hiperatividade e, posteriormente, com o 
crescimento, com um padrão de desatenção. Na 
verdade, essas duas crianças acabam tendo o 
mesmo problema: uma queda no foco de 
atenção e concentração. Essas crianças passam 
a não aprender não por não serem inteligentes, 
por terem algum tipo de deficiência, e sim por 
não terem uma atenção concentrada e 
sustentada. 

O transtorno opositor desafiador, que é o 
TOD, entra classificado como uma comorbidade 
do TDAH, ou seja, são crianças que têm o TDAH 
e apresentam um comportamento com 
desafios, um comportamento conflituoso, 
diagnóstico clínico. Nenhuma dessas patologias 
nós vamos ter custo e necessidade de exames 
complementares na grande maioria das vezes. O 
diagnóstico é baseado em critérios clínicos 
referendados pela Academia Americana de 
Pediatria, pela Sociedade Brasileira de Pediatria, 
pela Sociedade Brasileira de Neurologia. Então, 
é um diagnóstico relativamente simples e 
barato de ser feito por uma pessoa que tenha 
qualificação.  

A dislexia entra também no grupo dos 
distúrbios de aprendizado e é um transtorno 
neurobiológico no processo de leitura e escrita. 
Então, é importante a gente entender a 
definição dessas três palavras para a gente 
poder entender o que a gente vai estar 
tratando. Todos os três, na verdade, eles entram 
no mesmo grupo de problemas e transtornos. O 
que a gente vai ter um tratamento 
medicamentoso é o TDAH, é o que vai ter a 
maior prevalência e incidência na população é o 
que vai ter melhor resposta no tratamento. 

Existe uma discussão muito grande do 
excesso ou não de medicação, como o 
subsecretário doutor Tadeu citou. Concordo 
também, mas a grande questão é um 
diagnóstico adequado, o tratamento 
medicamentoso faz parte da tríade. Que tríade é 
essa? É uma tríade muito simples: é família, é o 
papel da escola e a terapia medicamentosa com 
profissionais da equipe de saúde. A equipe 
multidisciplinar muitas vezes precisa estar 
associando um psicólogo, um neuropsicólogo. 
Nem todos os casos há necessidade de a gente 
estar fazendo. 
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Só aparecer ali que a gente vai ficando 
mais visual, acho que fica mais fácil. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Estão aí as definições que eu citei para 

vocês, da Academia Americana e da Sociedade 
Internacional de Dislexia. O transtorno de 
desenvolvimento de aprendizado de origem 
neurobiológica por problemas de leitura e 
escrita na fluência de palavra. 

Aí são algumas características, não vou 
entrar nesse detalhe. 

Então, como eu havia citado, em 1798, foi 
a primeira descrição na literatura do subtipo 
desatento do TDAH. 

Em 1854. 
O poema da história de Philip. Esse poema 

aí está descrito, é um marco que a gente tem 
que descreve exatamente uma criança com 
essas características. Essa família senta para 
poder fazer um jantar, essa criança começa a 
mexer, puxar, ele movimenta, ele não para 
quieto até que ele puxa e joga todos os talheres 
e toda a alimentação no chão. Esse é o padrão 
de hiperatividade e impulsividade. Esse relato é 
histórico, é muito, muito, muito sedimentado na 
literatura, e é um clássico do TDAH. 

Lá, então, por volta dos anos de 40, um 
pediatra britânico ele descreve, então, como um 
déficit mórbido de controle moral, tal ponto que 
a gente chega dessas crianças com esses 
subadjetivos que eles acabam recebendo. 

Esse médico italiano, durante a Segunda 
Guerra Mundial, ele sintetizou, então, a 
substância chamada metilfenidato. Ele 
trabalhava num laboratório, ele utilizou, 
descreve. O metilfenidato é o princípio ativo de 
uma das medicações até então utilizadas. Então 
é uma medicação que nós temos com mais de 
cinquenta anos de estudos e de aplicabilidade 
clínica, mostrando a sua segurança, a sua 
eficácia em relação ao tratamento de TDAH. 
Lógico que ao longo dos anos foram feitos 
estudos de segurança, de doses, de posologia, 
que hoje a gente consegue bem isso daí. 

Ao longo da história, o TDAH recebeu 
diversos nomes. A primeira descrição científica 

de nome foi caracterizado como lesão cerebral 
mínima e era classificado até então como 
deficiência mental, em 1966. 

Em 1968, o Manual Estatístico de Doenças 
Mentais da Academia Americana de Psiquiatria, 
ela descreve como uma reação hipercinética da 
infância e adolescência, um DSM- II. 

Atualmente, nós estamos na quinta 
edição, em que o DSM-5 classifica então o TDAH 
como um transtorno de déficit de atenção com 
hiperatividade com predomínio de desatenção, 
hiperatividade e impulsividade. Aí, um 
pouquinho da história em resumo nesse slide.  
 A incidência, estima-se em torno aí de 
cinco a quinze por cento das crianças em idade 
escolar. Então, um número extremamente 
elevado. Dados americanos falam aí em torno 
de oito por cento até. No Brasil, a gente tem 
alguns poucos estudos mostrando uma 
incidência aí de seis a doze por cento. Essa 
prevalência desses estudos são estudos 
principalmente no Sul, que foram feitos, mas 
são estudos com n pequeno. 
 Então, aqui a gente tem algumas 
características, que são extremamente 
importantes para o diagnóstico. Na idade pré-
escolar, ali até os cinco, seis anos de idade, a 
gente tem a predominância dos sintomas de 
hiperatividade e impulsividade. Aquela criança 
que acaba recebendo uma série de adjetivos, de 
comportamento agitado, de não aguentar 
aguardar a vez para as atividades, a 
impulsividade, o risco maior de acidentes na 
infância. Com o crescimento, para a idade já 
mais avançada, a escolar e a adolescência, você 
começa a ter uma diminuição dos sintomas de 
hiperatividade – não para todos –, e começa a 
ter destaque a desatenção extremamente 
grande. Como eu já havia citado, o problema 
continua o mesmo. O foco atencional acaba 
sendo extremamente prejudicado, ora com 
comportamento hiperativo, ora com um 
comportamento desatento. Isso pode persistir 
durante toda a vida adulta, trazendo prejuízos 
tanto do ponto de vista acadêmico, casamento, 
trabalho, convívio social, porque são pessoas 
normalmente extremamente desorganizadas, 
que acabam sendo taxadas como pouco 
colaborativas no trabalho, pessoas 
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irresponsáveis. Na verdade, pela desatenção, 
eles acabam cometendo muitos erros também 
no trabalho. 
 Acho que esse slide aqui, para mim, é um 
dos mais importantes e utilizo até muito no dia 
a dia para explicar para as famílias. Isso é um 
estudo que foi separado em dois grupos. O 
grupo de cima recebeu o tratamento, e o grupo 
de baixo não recebeu o tratamento. Então, 
quando a gente observa naquela linha superior, 
a gente percebe uma manutenção ali de média 
de notas, de oito a dez. No final, essas crianças 
concluem o ensino superior. Por quê? Você tem 
uma regularidade tratando precocemente essa 
criança. No slide embaixo, é o grupo que não 
recebeu o tratamento. Esse grupo começa, 
assim como as outras crianças, bem na escola, 
porém, com a perda de educação, que vai 
acontecendo ao longo dos anos – primeiro, 
terceiro, quinto, sétimo ano –, essas notas 
começam a ter uma queda. E, aí, começa essa 
sequência. Primeira coisa: queda de autoestima, 
bullying na escola, risco de evasão, aumento de 
drogas, porque a gente sabe que, quando essa 
criança sai da escola, a criminalidade aumenta. 
E, lá no final, a gente observa menos de 
cinquenta por cento dessas crianças, agora 
adolescentes, concluindo o ensino superior. Isso 
é aquela conseqüência, que citei no início, do 
respaldo econômico que isso acaba trazendo 
para as próximas gerações também. 
 Aí, as comorbidades, como eu havia 
citado. Quarenta por cento dos pacientes, 
algumas séries falam a respeito do transtorno 
opositor-desafiador como uma comorbidade. 
Isso, um apoio muito grande da equipe de 
psicologia, vou deixar um pouco a cargo da 
doutora Márcia para estar falando um 
pouquinho do TOD, acho que fica melhor. 
 E, aí, aquele tripé: escola, família e 
saúde. Qual é o papel de cada instituição? Eu 
sempre falo que é uma mão dupla: escola 
depende da saúde, depende da família e vice-
versa. Então, o papel da escola, qual que é? 
Primeiro, ter a capacitação para poder trabalhar 
com essas crianças de forma organizada, de 
forma precoce, incentivando essa criança, 
trabalhando as dificuldades com programas de 
reforço, com um material que possa ser enviado 

para essa família estar estudando com essa 
escola. São coisas simples, baratas, mais que um 
apoio; a gente traz repercussão muito grande. 
Quando detectar essa criança, encaminhar para 
um centro de referência para um diagnóstico e 
um tratamento que é relativamente simples. 
 O papel da família: sempre falo que é a 
gestora; quem vai organizar essa criança em 
casa, quem vai levar para a terapia quando 
indicada, quem vai trabalhar o reforço, ou seja, 
se essa escola fornece um material de apoio 
simples e barato, essa criança consegue ter um 
desenvolvimento extremamente satisfatório. 
 E o grupo da saúde, aí entram os 
profissionais de pediatria, os psicólogos, o 
fonoaudiólogo quando indicado – nem todas as 
crianças vão precisar –, o neuropediatra e a 
terapia medicamentosa. 
 Então, vamos passar alguns slides. Isso 
daí eu utilizei na Secretaria: como lidar com essa 
criança em sala de aula. Isso eu acho que é mais 
importante até para os professores. Algumas 
dicas, na verdade, comportamentais, baseadas 
em literatura científica, né?    

 Em resumo, para não estender muito, o 
que a gente trabalha com essas crianças em sala 
de aula? Essa criança precisa ter atividades que 
chamem atenção. Atividades, muitas vezes, de 
tempo menor, ou seja, fragmentando um pouco 

essa atividade. Não precisa ter uma atividade 
especial em sala de aula, ela precisa ter um 
tempo maior, muitas vezes, nessas atividades; 
o posicionamento em sala de aula; colocar 
esse aluno para participar das atividades como 
tutor, auxiliando outras crianças para ele se 
sentir interesse pelo estudo.  

Era isso que gostaria de falar. Gostaria 
de, primeiro, parabenizar pela iniciativa. Acho 

que o que a gente espera, agora, um 
pouquinho deste ano de 2021, assim que a 
gente conseguir controlar essa pandemia, é 
implementar a lei que a gente tem já; acho que 
não precisa inventar uma coisa, né, Bruno? A 

gente já tem isso daí, já apliquei, e ir avaliando 
a funcionalidade dela, as críticas e sugestões 
para serem melhoradas, sim. Lembrando que 
é um tratamento - e sempre falo isso - 
simples, barato e com excelente resposta.  
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Acho que a gente querer mudar um 
pouquinho e isso realmente vai ser um grande 
marco para o estado do Espírito Santo. 
Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) -  Obrigado Doutor Raphael. 
 
 Doutor Raphael citou doutora Márcia: É 

Márcia ou Marta?  
 
A SR. ª MARTA ROSSONI - Marta. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) -  Marta.  
 
 A SR.ª MARTA ROSSONI - Tem 

problema não. 
 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) - Era mais fácil nós erramos do que o 
senhor. É doutora Marta Rossoni com a palavra, 
neste momento. E, corrigindo o ato falho aqui 
da Mesa, Doutor Raphael fez, com justiça, em 
nome da senhora, doutora. 

Hoje é o Dia Internacional das Mulheres! 
Parabéns a vocês! Que Deus as abençoe, está 
bom? Que possamos viver um país de mais 
igualdade, de mais respeito, com menos 
feminicídio, ou melhor, quem dera que 
estivéssemos sem violência doméstica. 

Esta Casa está prestes a implantar uma 
Comissão Permanente de Enfrentamento à 
Violência Doméstica e ao Feminicídio. Já 
discutimos em 3.ª sessão, e já vai para pauta, 
em relação a vocês. E esta comissão não soltará 
mais as mãos de vocês! Nós não soltaremos as 
mãos de vocês! Vamos avançar na pauta, se 
Deus quiser. 

Com a palavra a doutora Marta Rossini. 
 
A SR. ª MARTA ROSSONI - Rossoni. 
 
O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 

PSB) -  Rossoni. Rossini é o humorista, né? É 
Rossoni. 

 
A SR. ª MARTA ROSSONI -  Não sei. 

Tomo posse de todas as palavras. 

Está ligado, está não? 
Estão ouvindo? Está bom? 
Está ligado. 
Gente, boa tarde! 
Agradecendo o convite, estou 

extremamente à vontade.  Linda as suas 
palavras sobre o TDAH. 

Tenho vinte anos de trabalho e estou nas 
duas pontas, vamos dizer: clínica e formação de 
professor. Atuo também com formação de 
professor e posso dizer para vocês que não é 
fácil formar professor para atuar em sala de aula 
lidando com essas questões. Por quê? Com o 
TDAH, o TOD e todos esses transtornos 
neurodesenvolvimento, não é fácil lidar em sala 
de aula também. Por mais que a gente queira e 
forme professor, o dia a dia não é tão fácil, não 
é tão mágico, porque precisamos, sim, de 
políticas públicas efetivas que saiam do papel e 
vão para a prática; precisamos ter auxiliares de 
professor - que estejam lá, no dia a dia, com 
dois, três, alunos - que sejam efetivos. Porque, 
muitas vezes, o professor sabe trabalhar, sim, só 
que não pode estar com dois, três alunos, 
porque tem vinte querendo a atenção dele. 
Porque os atípicos, sim, eles também são tão 
inteligentes, porque todos os transtornos não 
atingem a inteligência dele, muito pelo 
contrário, os alunos com TDAH do tipo 
desatento ou combinado são inteligentíssimos 
também. Os disléxicos precisam ter mais 
atenção. Muitas vezes o ATE, o auxiliar de 
professor que está ali do lado de um autista ou 
do disléxico, ou seja lá do outro que precisa de 
atenção, mas temos sala de aula que tem cinco, 
seis alunos com especialidades, e o professor 
precisa dar conta. Então, é necessário, sim, que 
a Educação ande de mãos dadas com a Saúde. É 
bacana esse discurso. 

Então, capacitar professor, mas capacitar 
também os auxiliares de professores. Porque, o 
que eu vejo enquanto professor de ensino 
superior? Eu vejo que, muitas vezes, temos lá o 
auxiliar que recém formou no ensino médio, 
mas não tem essa capacitação, esse é um ponto. 
Então vamos pensar no TOD. O Transtorno 
Opositor Desafiador é o aluno que hoje a gente 
vê como? Além do preguiçoso ele também é 
aquele aluno agitado, o aluno que não tem 
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educação, que a família, tudo recai sobre a 
família. A família leva uma carga muito grande: 
eu preciso do metilfenidato, que é o Ritalina, eu 
preciso do Venvanse, eu preciso da risperidona 
para quê? Que é o nosso colega que faz esse 
papel, que medica para que o cérebro dele fique 
em paz para que eu, enquanto psicóloga, faça 
todo o trabalho de condicionamento, que não é 
fácil, não é mágica, quero deixar bem claro! É 
um condicionamento constante, constante, dia 
após dia. 
 Eu já tive paciente que bagunçou o 
consultório, jogou tudo para cima e falou: Eu 
quero ir embora agora! E a mãe lá fora louca 
para entrar, preocupada, porque também tem a 
questão social: o que meu filho está fazendo? 
Está com vergonha, né, Sônia? Com vergonha, o 
que meu filho, o que o outro colega do lado vai 
dizer? Então, eu preciso dessa medicação, a 
Ritalina, o Venvanse, a risperidona, entre outros 
psicóticos que são usados para acalmar o 
cérebro dele para eu poder entrar. 
 Então, precisamos de parceria e 
precisamos que a escola saiba disso! Tive alunos 
que saíram, enquanto professores, que não 
sabiam, não tinham condição de conhecer e que 
voltaram para a sala de aula enquanto projeto 
de extensão para poder entender o que são 
essas especialidades de sala de aula que são 
mais comuns do que a gente pensa. 
 O autismo já tem uma boa discussão, 
tem lei, né? O protocolo de Salamanca já é uma 
lei de educação especial, em nível de mundo, 
que trabalha sobre essas especialidades e traz 
hoje uma discussão, empresa trabalhando com 
especialidade, empregando, financiando a 
educação especial. Tem que abrir portas, 
inclusive é uma lei em nível de mundo, sim, que 
trabalha também as especialidades. 
 Eu não sei o nosso colega aqui, enquanto 
gestor de escola particular, até então as escolas 
particulares que eu tenho contato, para que um 
pai tenha um auxiliar de professor para essas 
especialidades, a família precisa desembolsar 
algum valor. Por quê? Porque não há também 
nenhuma política pública voltada para isso nas 
escolas privadas, mas o nosso foco é para essas 
crianças que levam até treze anos para um 
laudo. Eu tenho cortesias no meu consultório 

por uma questão social! Eu tenho um pé na 
militância social porque eu não consigo ver isso, 
eu não consigo ver uma criança sofrendo, 
quebrando tudo, vendo a falta de laudo, a falta 
de uma medicação e não ter condição de falar: 
Não, vamos lá! 
 Como eu moro numa cidade pequena 
onde todos se conhecem, a gente liga: Hein, eu 
preciso que você atenda fulano. O famoso 
jeitinho de amigos para poder fazer esse 
contato. Vamos atender por quê? Porque o TOD 
a criança está no supermercado, ele não escolhe 
lugar, o TOD, o TDAH.  
 Já a dislexia, por ser mais quieto, por ser 
mais tímido, é a famosa criança que, pelo 
menos, dá menos trabalho. Mas tem criança 
agitada, né, colega? De dislexo. Mas ele tem 
menos, porque ele tem condições, a 
comodidade que ele chega também é a questão 
psicomotora. Aí nós temos uma parceria com os 
psiquiatras que trazem algumas comorbidades 
psiquiátricas com o dislexo. Por quê? Baixa 
autoestima, ansiedade, porque quer ler, quer 
escrever e não consegue. 
 É a mesma coisa que eu pegar isso aqui e 
falar o seguinte: Leia! Leia! Como? Porque o 
disléxico tudo balança, as letras trocam de lugar, 
tem troca, letra espelhada. Eu leio, as letras 
trocam. Eu vou ler caderno, eu leio decarno. 
Como que eu compreendo uma frase? Eu vou 
ler so..., s e o, porque eu sou pobre em 
soletração. Imagina uma criança que está no 
período de silabação, de concentração, para ele 
compreender, para ele lembrar da letra e aí 
tudo balança e eu não consigo ler: Assembleia 
Legislativa. E eu estou com sete, oito anos. Até 
ele terminar a compreensão léxica – o dislexo, 
eu não tenho a compreensão léxica – isso já 
acabou o tempo. São quatro horas e meia de 
escola. Já acabou. Eu fiquei para trás. 
 Então, eu fico desalfabetizada no sentido 
literal da palavra e aí eu não tenho quem me 
acompanhe. Isso leva os duzentos dias letivos. 
Então eu preciso sim de alguém que me 
acompanhe, mais do que um laudo, gente. 
 O laudo, como a Sônia disse no início, é 
importante, mas, infelizmente, rotula a criança. 
Nós vivemos em um país, infelizmente, em que 
o laudo é importante, mas se a gente não 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 121 

trabalhar quem está a nossa volta, eu posso ter 
esse laudo como um laudo enfadonho. Algo 
como esse laudo poderia trazer benefício, 
deveria trazer benefício, traz: Olha lá o dislexo! 
Olha lá o capetinha! TDAH! Eu ouvi isso quando 
fui fazer visita de uma criança e me entristeci. 
 Então, que essa luta do TDAH, do TOD... 
Vocês sabiam que o TOD pode evoluir para um 
Transtorno de Conduta? E aí vem a questão 

social. Quantas mães não sabem, não 
conseguem, porque, também, por falta dessa 
informação, se perdem socialmente e o 
Transtorno de Conduta... 
 Eu tenho uma formação em 
psicopatologia e a psicopatologia: transtornos 
graves. Se nós pudermos evoluir para um estudo 
de Transtorno de Conduta e aí a gente não daria 
mais do que uma hora, a gente daria uma tarde 
inteira para discutir Transtorno de Conduta, 
saúde mental. Nós daríamos uma tarde inteira 
para discutirmos saúde mental de criança, que é 
realmente o que nós precisamos discutir. 
 Transtorno de Conduta que é uma das 
evoluções do TOD. Para quem tem a 
comorbidade de TDAH, pode evoluir para um 
Transtorno de Conduta; o Transtorno de 
Conduta pode evoluir para uma psicopatia, 
gente. Então, está tudo atrelado. Isso é muito 
sério para quem não está com essa luta 
engajada na saúde mental. Então, isso é saúde 
pública, isso é saúde mental. A saúde está 
atrelada com a escola; a escola está atrelada 
conosco, que estamos aqui voltados para 
decidir, para costurar o futuro das crianças. 
 Então, Transtorno de Conduta é muito 
sério, TDAH é sério, o TOD é sério. A escola 
precisa de nós, precisa de saúde. Saúde precisa 
de políticas públicas efetivas – indo aqui de trás 
para frente para voltar ao ponto central. Então, 
a dislexia, essa ausência de compreensão, 

ausência de lembranças das letras, trocas de 
letras. A criança ao invés de escrever pomba 
ela escreve tomba. Então, quando ela vai ler, 
ela precisa de alguém para ler para ela. Ela 
tem facilidade na memorização. Memorizar, 
eu preciso de alguém que leia. 
 O que eu falo para os meus pacientes? 
Peça a alguém para gravar para você. Grave. O 

paciente adulto, ponha – o professor da 
faculdade – um gravador. Ponha um celular para 
despertar de quinze em quinze minutos, o 
desatento, o TDAH. Na hora que desperta você 
dá uma levantada, você se liga que precisa algo 
para você se ligar ali no que o professor está 
falando. Grave a aula para você ouvir em casa. 
 O dislexo precisa de alguém para ler para 
ele repetindo, só que, ali quando o colega 
colocou o slide que a família tem que estar 
junto, acompanhando, lendo... E a família que 
trabalha o dia inteiro? 
 Nós precisamos de um CAPS que 
acompanha essas crianças. Um CAPS. Um CAPS 
que acompanhe... Aracruz não tem CAPS. 
Aracruz não tem CAPS – já vou pedindo logo 
também. Aracruz não tem CAPS que acompanhe 
essas crianças. 
 Então, assim, observe como que a gente 
precisaria de um CAPS que acompanhe as 
crianças que tenham TOD, que tenham TDAH 
para não evoluir para transtornos mais graves. 
Então, se for para pedir a gente vai pedindo, vai 
pedindo, vai mostrando, vai fazendo 
reivindicações. Por quê? 
 Porque o nosso trabalho de dentro de 
consultório é muito simples: descrever o tempo 
inteiro boas ações, conceitos, mas o que nós 
queremos são políticas efetivas, formação de 
professor, profissionais de qualidade, capacitar 
profissionais também da saúde, os psicólogos, 
porque nem todos   psicólogos tem formação, 
não porque eles não querem, não porque os 
professores não querem, porque é muito cara a 
área da saúde para o professor e para os 
psicólogos. É um curso muito caro esse tipo de 
treinamento de capacitação.  

A Sônia está aí, é sinal que meu tempo já 
se foi. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Mas foi muito bom. Está bom? 

Luiz, gostaria de fazer o uso da palavra? 
O microfone para o Luiz, por favor, caso ele 
queira. Precisa falar só no microfone porque nós 
estamos ao vivo, senão, não sai. Pera aí, vai 
levar o microfone para você ou senta aqui ao 
lado da Sônia. Chegou o microfone. Você tem 
até cinquenta minutos, viu? 
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O SR. LUIZ RODOLFO BARONI MAROZZI 
- Queria agradecer o convite. 

Eu queria só comentar a questão do 
laudo. O laudo ele é muito importante até para 
os pais aceitarem que a criança tem o TDAH, 
porque, na nossa instituição, nós tivemos alguns 
casos em que as mães não aceitavam. É 
detectado o TDAH, era conversado com a mãe, 
mas a mãe se negava, ela não queria aceitar 
aquela realidade. Então, só com muita conversa, 
com muitas reuniões, ela aceita fazer o laudo e 
o laudo vem. É um choque, é um baque, mas é 
uma situação que ela tem que aceitar e tem que 
abraçar, porque quanto mais ela postergar, mais 
a criança vai ser prejudicada. Era esse o ponto 
que eu anotei aqui que até pedi para comentar 
sobre isso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, Luiz. 

Eu passo a palavra ao deputado Sergio 
Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu ouvi 
atentamente as colocações da doutora Marta, 
do doutor Raphael e da Sônia e, assim, sempre 
tudo o que acontece em grande parte na 
sociedade, aquilo que vem sendo novidade e tal, 
vai se jogando para a escola. E eu falo isso 
porque sou professor, sou mestre em Educação, 
enfim, e vivenciei várias das coisas que aqui 
foram faladas.  

Então, no passado, você não tinha, pelo 
menos, o conhecimento. Por exemplo, eu, 
quando eu estudei no que equivale ao ensino 
fundamental, ninguém falava sobre isso, não 
existia esse conhecimento. E nós estamos 
falando de alguns transtornos. Vocês que são 
especialistas na área sabem que existem vários 
outros transtornos e síndromes para além 
dessas. Junto a isso, você tem problemas nas 
salas de aula e nas escolas que não estão ligados 
nem a transtornos nem a síndromes, que é a 
sexualidade precoce, o consumo de droga 
precoce, a desestrutura familiar, as crianças que 
apresentam realmente uma dificuldade de 
aprendizagem, não porque elas tenham 
problemas, mas existe a dificuldade de 
aprendizagem, existe a questão das crianças 
com deficiência intelectual.  

Então, é um emaranhado de problema 
que aí entra a questão que tanto se falou da 
qualificação e da formação do professor, que 
não existe a possibilidade, com todos esses 
problemas que explodem dentro das escolas e 
das salas de aula, você não tem como formar 
um profissional para dar conta disso. Você não 
tem como esperar que um professor vá tão bem 
preparado para a sala de aula que ele consiga 
ser um excelente professor na sua cátedra, na 
disciplina que ele tem que ensinar ou na 
alfabetização, no caso das crianças, e que ainda 
ele saiba lidar com todo tipo de transtorno, com 
a questão da violência, com a questão do 
consumo de drogas e etc porque esse 
profissional não tem como ser preparado para 
tudo isso ao mesmo tempo. Não existe. E as 
escolas, elas estão abandonadas à própria sorte, 
elas estão abandonadas à própria sorte. 

Até no passado, por exemplo, quando eu 
comecei a minha carreira como professor, e 
estudava, você tinha, na verdade, dois 
pedagogos em cada turno. Você tinha o 
supervisor e o orientador. Depois, acabou-se 
com isso e passou a ter um pedagogo. Então, 
você visita uma escola, você tem quinhentos 
alunos em um turno e tem um pedagogo que 
tem que dar conta do problema do professor, 
do problema do pai, do problema do aluno, do 
problema do não sei o quê, da burocracia da 
secretaria, e não sei mais o que, etc; e quem é 
que atende e ajuda esses professores 
efetivamente?  

Eu visitei duzentos e sessenta e quatro 
escolas da rede estadual, - e essa questão do 
laudo foi dita - a gente vai e faz um 
diagnóstico sobre essa escola: o que a escola 
tem, alunos, etc. Mas quando você chegava 
nessa questão de alunos com deficiência, com 
transtornos, etc, então, quase sempre, a 
resposta era a mesma do pedagogo, da 
diretora, do coordenador, de quem respondia, 
dizia assim: com laudo, nós temos cinco Mas 
se a gente for considerar, nós temos vinte e 
cinco, trinta, quarenta - sei lá quantos!  

E hoje cresce, por exemplo, nas 
escolas, o número de alunos com depressão. A 
tentativa de suicídio - e não só tentativa, mas 
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de chegar às vias de fato - é cada vez maior nas 
escolas, e não se sabe para onde encaminhar 
esses alunos. 

Então, por exemplo, aqui foi dito - a 
doutora disse - muitos pais trabalham o dia 
inteiro e nem têm a capacidade intelectual, 
também, para entender tudo isso; e aí você 
direciona, você conta com quem para ajudar no 
acompanhamento desse aluno? Hoje, nos 
municípios, tanto no município como na rede 
estadual, você quase não tem psicólogo 
disponível. 

Então, assim, como é que… eu tenho, sei 
lá, numa rede municipal você tem vinte, trinta, 
cinquenta escolas, e você detecta alunos com 
problema de depressão lá, adolescentes, pré-
adolescentes, e aí você vai fazer um 
acompanhamento com quem? Os profissionais 
da escola não têm capacidade para isso, porque 
isso é uma questão para serviço profissional, é 
uma questão para psicólogo; é uma questão 
para psiquiatra; uma questão para médico. Não 
é uma questão para professor, nem para 
pedagogo, por melhor que seja a preparação. 

Visitei uma escola no interior do estado, 
onde um aluno tinha se suicidado. Então, as 
professoras e a diretora disseram: olha, nós 
fizemos de tudo para ajudar. Aquilo que a gente 
pôde fazer, a gente tentou fazer de todas as 
formas. Mas esse menino quase não tinha 
acompanhamento psicológico, porque assim, 
não tem psicólogo à disposição na rede 
municipal, não tem na rede estadual. Então ele 
ia, fazia uma sessão com o psicólogo, e a 
próxima era só daqui a um mês, daqui a não sei 
quantos dias, etc… 

Então hoje, nós temos um problema 
seriíssimo que é a questão de pensar toda essa 
problemática envolvendo, como você falou, o 
triângulo família, saúde e escola, mas isso tem 
que funcionar, porque na verdade, muitas 
vezes, a escola está ficando sozinha nisso, 
porque a família não tem a estrutura suficiente, 
e o acompanhamento da saúde não está 
disponível para essas famílias e para esses 
alunos! 

Há muito tempo - e o deputado Bruno 
vai se lembrar disso - a deputada Eliana Dadalto, 
ex-deputada, começou com essa discussão. Nós 

levamos isso para a Secretaria de Educação que, 
talvez a criação de equipes multidisciplinares 
nas escolas pudessem amenizar esse problema.  

E a gente sabe que nós vivemos tudo o 
que você pensa, são custos; e que talvez não 
seja possível você criar uma equipe 
multidisciplinar por escola, com um psicólogo, 
com um assistente social, com não sei mais o 
quê, enfim; mas, de repente, podia se criar isso 
por secretaria, por superintendência para que 
você tivesse três, quatro, cinco equipes dessas 
que pudessem estar atendendo às escolas e 
apoiando os professores, de alguma forma.  

Porque uma questão, doutor, é eu fazer 
um curso para saber lidar com esse transtorno, 
seja o TDAH, seja o TOD, seja a dislexia; outra 
coisa é eu ir com esse meu preparo para a sala 
de aula e ter que lidar com os múltiplos 
problemas que eu tenho dentro da sala. Sem 
contar a questão salarial de um professor que 
tem que trabalhar, às vezes, dois, três horários e 
não tem o tempo necessário, também, para 
estar pensando alternativas, para estar 
pensando atividades para toda a problemática 
que ele encontra. 

 Porque quando você pensa assim:  hoje, 
qual é o professor que tem vinte alunos na sala 
de aula? Você quase não vê isso. Então, por 
exemplo, se você tem um aluno com transtorno 
assim, e que ele precisa de uma atenção 
especial, talvez o número ideal de alunos fosse 
dez, nessa sala, fosse doze, não sei! E a gente 
vê, muitas vezes, é uma sala de aula com trinta, 
trinta e cinco alunos, e ali tem dois ou três 
alunos que precisam de um atendimento 
específico.  

Então, assim, nós estamos muito 
preocupados, Tadeu, porque também o 
Governo algumas coisas... Aqui a doutora falou 
que não tem Caps em Aracruz, como não tem 
em vários municípios. E aqui em Vitória 
funcionava, até pouco tempo aqui no Paes 
Barreto, funcionava o Cas, o Cap e o Nas. O Cas 
não, porque ele já funcionava lá na Escola Oral 
Auditiva, lá perto do Tancredão. E, sem uma 
preparação prévia, isso foi findo. Não é 
relacionado a esses transtornos, mas o Cap é 
para assistência para baixa visão e para cegos; o 
Nas, para altas habilidades; e o Cas, para surdos. 
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E era um trabalho muito interessante, embora 
não atingisse todo mundo, e que era feito por 
esses núcleos, que agora foi extinto. Quer dizer, 
e dizendo que agora esses núcleos vão preparar 
os professores para atuar nas escolas. Espero 
que sim.  

Porque o que a gente vê, não sei se 
vocês conhecem as escolas, todas as escolas 
têm o AEE, aquela salinha e tal para atender os 
alunos, só que, assim, ali você em um professor 
para atender à escola inteira e com as múltiplas 
síndromes, deficiências, transtornos etc. Qual é 
a possibilidade que esse profissional tem de 
saber lidar com todos esses problemas que 
aparecem ali e fazer um trabalho realmente 
digno, de tal forma que isso contribua para o 
desenvolvimento dessa criança e o auxílio do 
professor na sala de aula?  

E aí entra a questão que a senhora 
mencionou: um profissional de apoio na sala de 
aula, porque hoje, por exemplo, os estados e as 
prefeituras contratam aquele... – eles têm um 
nome para isso – cuidador.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado Majeski, só uma questão de 
ordem. Nós precisamos concluir. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu já 

estou terminando.  
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Só para a gente não perder o ao vivo da 
TV Ales.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu já 

estou terminando.  
O cuidador, o nome já está dizendo, o 

cuidador é basicamente para acompanhar. O 
cuidador não é efetivamente uma pessoa 
preparada para lidar e aí isto eu acho que 
poderia fazer uma diferença: você ter 
profissionais, com algum tipo de preparação 
específica, para auxiliar o professor na sala de 
aula.  

Então, essas coisas precisam ser 
pensadas urgentemente como política pública 
porque o que a gente tem verificado muitas 
vezes é que muito disso é um faz de conta 

dentro das escolas e que não tem resultado 
prático ou final nenhum.  

Muito obrigado e desculpe por ter me 
alongado tanto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Não. Foi muito boa sua fala, deputado. 
Infelizmente é porque o tempo é curto mesmo. 
E é importante nós ouvirmos a Saúde. Então, 
com a palavra doutor Tadeu Marino, a quem 
nós agradecemos muito a sensibilidade. Eu sei 
que já ouviu inclusive as mães e que tem 
capacidade de nos orientar aqui e nos mostrar 
caminhos.  

 
O SR. TADEU MARINO – Bom, eu acho 

que já falei isto, Bruno: uma oportunidade 
ímpar, vamos chamar assim. Eu sou pediatra, 
como falei, há trinta e oito, quarenta anos. A 
gente esquece depois de trinta anos. Eu sou da 
época em que ainda era disfunção cerebral 
mínima. E quantas dessas crianças não sofrem 
bullying na escola dos próprios colegas, do 
próprio professor? Então, de fato, são crianças 
que passam por um processo muito difícil, não 
só suas famílias.  

Eu acho, com a minha vivência, eu sou 
de antes do SUS, antes do SUS. Eu fui médico do 
Inamps. Depois, o SUS entrou em 1990. Eu 
entrei em 85 no Inamps, até sou aposentado já, 
não pela idade, porque entrei muito cedo. Mas, 
de qualquer maneira, já foi muito pior.  

Não é por ser otimista, não. Em Colatina, 
eu fui praticante da medicina em Colatina e não 
tinha nem neuropediatra, Raphael, para indicar 
em Vitória. Eu sou da época ainda do Murilo 
Gimenes, antigo doutor Murilo, lá do Hospital 
Infantil. Então, nós contávamos nos dedos talvez 
um ou dois neuropediatras que existiam no 
Espírito Santo. Em Colatina, foi chegar 
neuropediatra há quatro anos, cinco anos. Eu 
era secretário. Que é a sua colega, que você 
sabe, Marcela Fraga, agora. Estou falando de 
uma cidade de cento e vinte mil habitantes que 
tem um neuropediatra.  

Então, na verdade, nós estamos com um 
processo de credenciamento aberto para 
neuropediatria há um ano e não aparece 
neuropediatra. Lógico, nós pagamos quarenta 
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reais a consulta. É o que o Estado pode 
colocar. Aí tem o dinheiro do município. E não 
tem muito dinheiro. E, assim, aparece 
neuropediatra? Não aparece.  

Então, existem algumas especialidades 
que nós estamos discutindo aqui que, 
lamentavelmente, elas não existem no 
mercado. Se eu for falar aqui de reumatologia 
e de outras especialidades médicas, você vai 
ter fila mesmo. É muito difícil.  

Na questão da psicologia, tem 
quantidade, mas é o que você falou, Mara, 
gente com especialização, com qualificação 
não é fácil também.  

Então, assim, eu acho que a rede de 
saúde mental, nós tivemos uma parada 
durante quatro anos. Não é crítica ao Governo 
A ou B, mas eu fui secretário até 2014, nós 
inauguramos dez Caps, pelo estado afora: 
Serra; CapsI de adolescentes; Colatina. 
Estávamos montando a nossa rede de saúde 
mental, e ela simplesmente acabou, a partir 
de 2014. Não estou falando que é bom ou 
mal, se era Casagrande ou não, mas era o 
governador Casagrande na época, e agora isso 
é um desastre, como o próprio deputado 
falou, é um desastre você não ter.  

Nós estamos falando aqui de crianças e 
adolescentes, mas nós temos dezenas e 
dezenas de pessoas adultas que precisam de 
um apoio, de um centro de atenção nessa 
questão da depressão, da ansiedade ou de 
diagnóstico, seja de alcoolismo, de droga. E 
essa, nós temos uma rede que está sendo 
rediscutida e está começando a ser montada 
de novo, que é essa questão da equipe 
mínima, do Caps tipo I, tipo II, um Caps maior, 
de cofinanciamento dessa política que o 
Governo quer fazer, ou seja, quer ajudar aos 
municípios cofinanciar para ver se eles 
conseguem contratar esses profissionais. 
 Então, isso são três redes essenciais, 
este ano, que o Governo discute na saúde: a 
rede de atenção à pessoa com deficiência, a 
rede de saúde mental e a saúde bucal, que são 
diagnósticos que a gente tem há muito tempo 
e que têm uma carência muito grande. Então 

isso aqui vocês vão ver essa discussão que a 
gente vai estar trabalhando muito para essas 
redes começarem de novo a funcionar e tudo 
mais. 
 Agora, 2014, eu falava como Bruno 
aqui, foi quando surgiu a legislação, em 
janeiro de 2014, das doenças raras. Você 
lembra? Porque ninguém falava nisso no 
Brasil. Nós temos mais de cinco mil doenças 
raras, entre cinco mil e sete, entre cinco mil e 
oito mil doenças raras. O autismo está lá entre 
elas, a fibrose cística. Olha, estou falando: tem 
muita gente aí, adulto ou criança, que tem 
doença rara e não sabe.  
 Então, a Dilma, presidente, lançou essa 
política em 2014, em janeiro. Estou falando de 
quatro anos. Imediatamente, quando eu era 
secretário, em abril, nós criamos uma portaria 
para discutir essa política de doenças raras no 
Espírito Santo.  

No Hospital Infantil, acho que tem 
cinco lá que são habilitadas. Cinco, estou 
falando de cinco mil. Nós temos cinco ou seis 
doenças que são acompanhadas no Hospital 
Infantil. 
 Então, nós deixamos pronto, no final 
de 2014 – eu falei isso com Sonia e as mães –, 
a criação de um centro de genética e doenças 
raras do Espírito Santo. Pronto. Pronto que eu 
falo, o termo pronto é a discussão pronta e 
até a área física pronta, que seria ali no 
Hospital Jesus Menino, onde hoje funciona o 
almoxarifado do Hospital Infantil. Quem sobe 
a colina ali sabe que tem um prédio branco do 
lado.  

Quando eu fui estudante no Hospital 
Infantil, sexto, quinto ano, aquele hospital 
funcionava, Hospital Jesus Menino que o 
Estado comprou, aquilo é nosso. E a gente ia 
fazê-lo ali, e ali sim, oitenta por cento das 
doenças raras são genéticas, você sabe disso, 
e setenta e cinco por cento das oitenta, são 
crianças. 
 Então, assim, nós temos que discutir 
fortemente a política da criança, da infância 
no Espírito Santo, com esse olhar intersetorial, 
e é o que a gente está tentando fazer.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003000300036003A00540052004100, Documento assinado 

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



126 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 15 de março de 2021 

 Você estava na Setades, você começou 
isso lá, o Programa da Primeira Infância, e 
agora nós estamos discutindo esse programa 
a ser lançado com replicação nos municípios. 
E, lógico, dentro dessa primeira infância, tem 
doenças, tem crianças doentes ali, ou seja, 
que precisam de diagnóstico, então tem que 
ter um olhar para essas crianças. E aí, essa 
discussão que a gente está fazendo aqui ela 
tem que se incluir na política da primeira 
infância do Espírito Santo, que é o que a gente 
tem discutido.  
 Uai, eu vou só cuidar das criancinhas 
teoricamente que crescem, fazem 
puericultura bonitinho? Não, mas eu tenho 
crianças com incidência forte. Quantos por 
cento de crianças tem TDAH? Três a cinco por 
cento da população, não é pouca coisa. 
Quantos alunos tem? Dá mais de duas mil, 
três mil pessoas, se você botar 
estatisticamente dentro da estatística. Então, 
o Estado tem que se preocupar sim, porque é 
uma quantidade enorme de pessoas.  
 Então eu acho que a secretaria precisa, 
sabe, Bruno, dessa equipe, porque nós não 
fazemos política sozinho. Então nós 
precisamos da ajuda. O Rafael já faz isso. Eu 
lembro da zika, Raphael? Você era um cara 
que estava lá na referência, na época do 
Hospital Infantil. Ou seja, quem são nossos 
neuropediatras, os nossos psicólogos? Quais 
são as associações que existem que discutem 
isso? É o momento importante para que a 
gente possa discutir isso. E como você falou, 
qual é a parte que cabe na saúde? É 
diagnóstico?  
 Outra coisa que eu vou colocar aqui, 
Bruno, que é uma proposta que eu tenho 
colocado na Secretaria, mas eu acho que nós 
estamos muito lentos, que é a telemedicina. 
Hoje você faz telemedicina para as pessoas 
que são remotas. Eu posso fazer atendimento 
de psiquiatria infantil, de psiquiatria, de 
neuropediatria, de neurologia por 
telemedicina. Países já fazem isso. Nos 
Estados Unidos, sabe, eu posso te dar 
trabalhos aí para vocês, já fazem assistência à 

distância dos adolescentes de risco, vamos 
chamar assim, por telemedicina. Professor 
capacitado, treinado naquela escola, identifica 
o cara à distância, é acompanhado.  

Nós temos de entender essas 
ferramentas novas, de inovação. 
Necessariamente nós não vamos mais ter 
profissionais ou ter necessidade de 
profissionais presenciais. Eu posso ter uma 
consulta com um neuropediatra uma vez, 
daqui a um ano voltar. E o Raphael 
acompanhar essa criança por telemedicina até 
de saúde. Essas ferramentas, existem milhares 
de plataformas.  

Nós estamos discutindo isso e eu acho 
que é uma forma interessante dessas 
especialidades que têm poucas quantidades e 
remotas, a gente atingir essas pessoas para a 
gente ter, é o que chamo, falo com o 
governador, ter que atravessar a ponte. O que 
eu quero na política da deficiência é ter CER, 
que são centros de especialidades em cada 
região, maravilhosos, bonitos. Nós estamos 
fazendo lá reunião com Apae, federações. 
Mas e até lá? As Apaes, as Pestalozzis vão 
fechar? Nós temos equipe mínima; precisa de 
ajuda. Agora, como é que eu posso fazer? Eu 
posso pegar a equipe mínima e colocar o 
Raphael, como ele falou, para fazer uma 
capacitação, um treinamento. Não para o cara 
ser neuropediatra, mas o cara ser um criador. 
E eu posso fazer isso à distância por 
telemedicina, telecurso, junto com a Esesp.  

Então, maneiras existem e nós temos 
muita ferramenta na nossa mão. Falta eu acho 
que é vontade política, decisão e 
conhecimento da necessidade premente que 
nós temos de algumas pessoas.  

A criança, nós estamos tratando aqui 
essas patologias. Se você for, como o Majeski 
falou, tem gente com depressão, nós estamos 
sendo governados por um insano aqui, que é 
o nosso presidente, na condução da 
pandemia. E a pandemia, não só pela má 
condução, mas o que ela nos leva a ficar 
restrito, aumentaram os suicídios 
barbaridade, depressão. Não só nos 
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adolescentes, mas em nós mesmos. Então, é 
um país doente, né? 

 

A SR.ª MARTA ROSSONI – Posso dar 
uma palavrinha? 

 

O SR. TADEU MARINO – Já estou 
terminando. Essa questão, isso é 
complemento aí, dependendo do presidente.  

Então, de fato, a saúde mental como 
você colocou, é fundamental, principalmente 
neste momento. Essas patologias, que são 
silenciadas na verdade, que dão sofrimento 
nas famílias, a gente precisa de auscultar, ter 
uma escuta apurada dessas pessoas para que 
a Secretaria possa tentar implantar com toda 
rapidez possível políticas públicas em parceira. 

Essa contribuição que eu queria dizer, 
Bruno, e dizer que nós estamos à disposição. 
Como eu abri a porta, abro, eu tenho feito 
essas conversas, porque, de fato, a Covid está 
absorvendo muito a parte lá executiva do 
secretário, do Reblin, estão lidando 
diretamente. Então, a gente tem feito esse 
meio de campo lá e eu estou à disposição para 
a gente discutir.  

Obrigado aí, está bom? 
E a doutora Marta queria 

complementar. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu vou conceder, sim, a palavra à 
doutora Marta.  

Quero te agradecer e dar um 
testemunho. Assim que eu recebi a demanda 
das mães, e nem foi eu que solicitei, 
imediatamente, doutor Tadeu Marino chamou 
as mães para conversar e se faz presente aqui 
hoje. É bom termos homens também no Dia 
Internacional da Mulher com alma sensível, 
com capacidade. Então, quero agradecer 
muito. 

Ao contrário da Sedu, que hoje não 
enviou o seu representante. Que tem um 
programa de educação especial, que está 
sendo aprimorado, que eu sei, que está tendo 
mais robustez, que eu sei, porque eu fui lá 
conversar. Então, que essa comissão noticie 

oficialmente a Secretaria de Educação sobre a 
ausência do profissional aqui da educação 
especial nesta tarde.  

Doutora Marta? 
 

A SR.ª MARTA ROSSONI – Quando fala 
em suicídio, eu fico muito preocupada. Só um 
adendo: eu sou coordenadora de prevenção 
de suicídio, é uma das minhas formações do 
mestrado, eu fundei uma pastoral da saúde 
mental para trabalhar com suicídio em 
Aracruz. Eu trabalho no meu consultório com 
saúde mental, suicídio e essas questões de 
educação. 

Então, se vocês precisarem para 
trabalhar também com prevenção de suicídio, 
querendo discutir em outro momento, eu me 
coloco à disposição, porque a pandemia e 
crianças com transtorno grave, também são 
automutiladas. Elas se automutilam e leva ao 
suicídio. A gente precisa olhar isso com muita 
sensibilidade. 
   

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) - Obrigado. Caminhando, então, para o 
encerramento desta nossa reunião da 
comissão, quero agradecer muito.  

Foi citado aqui pelo doutor Tadeu, e eu 
entendo que a Setades - Secretaria de 
Trabalho e Desenvolvimento Social, ela tem 
exemplos positivos a passar. É uma secretaria 
que cofinancia o serviço dos municípios e 
monitora isso. É uma secretaria que nos foi 
entregue como meta desenvolver um plano 
estadual da Primeira Infância, nós fizemos. 
Está aqui em pleno vapor.  

O Estado, a orientação era: Não 
ficarmos dependentes somente do Governo 
Federal, precisamos ter um programa. E o 
Estado já começa a ser premiado. Até então 
Roraima era referência para o Brasil; hoje o 
Espírito Santo também passa a ser uma 
referência. 

Lá, o cofinanciamento de Cras e Creas - 
quando nós falamos da assistência, nós 
falamos em Cras e Creas. Na saúde nós 
estamos falando de Caps e outros setores. 
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Semana passada, o governador 
Casagrande assinou uma autorização de 
investimento de quarenta e nove milhões de 
reais. Todos os municípios que quiseram, que 
se inscreveram nos editais para construção, 
reforma e ampliação de Cras e Creas, isso é 
bom! É porta de entrada para assistência. E lá 
vão entrar mães, também com essa demanda. 
A saúde precisa fazer isso. 

Doutor Tadeu falou no 
cofinanciamento, porque as coisas se fazem, 
se realizam com boa vontade, mas com 
recurso.  

E lá tem o Programa Incluir, por 
exemplo, que fez parte desse pacote. É um 
reforço lá na ponta, lá na assistência, lá na 
prefeitura para eles contratarem mais dois 
profissionais: psicólogos e assistentes para 
reforçar o trabalho da equipe. Aí vem ligado à 
compra direta de alimentos, que você 
fortalece a agricultura familiar e leva alimento 
de qualidade para dentro dos equipamentos 
públicos. Tem muita coisa lá para a gente 
conversar sobre a primeira infância. 

 Eu sou filho de professora, não sou 
professor, não sou mestre, não sou médico, 
mas eu gosto de trabalhar com muita 
objetividade, muito positivismo. Eu sou 
daqueles que torce para dar certo, trabalho 
para dar certo. 

Semana passada, tivemos um debate 
aqui, com Sindiupes, sobre a vacinação de 
professores. Era mais fácil eu ter ficado 
calado, mas eu gosto de desafios.  

Então, é preciso registrar que antes de 
o presidente da República anunciar que 
professor tem prioridade, agora, no Programa 
Nacional de Vacinação, o Estado tomou a 
decisão antes. Porque se preparou para 
comprar a vacina antes.  

Então, agora, da mesma forma, eu 
entendo aqui, o seguinte: Primeiro quero que 
a comissão oficie, também, professor Léo, 
sobre a questão da escola Paes Barreto - foi 
citada aqui. Nós sabemos que ela está sendo 
reconstruída, mas nós queremos saber onde 
foram parar os programas, aqui citados na fala 

o deputado Majeski. É importante; a 
contribuição dele é importante. É bom termos 
uma nova escola, aquela lá passou da hora. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Deputado Bruno, lembra que a gente votou um 
requerimento aqui, que era um pedido do CAS? 
Aí eu pedi para incluir o CAP e o NAAHS.  

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) – Ah sim. No dia 15? Nós vamos discutir 
isso. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – Não, 
esse é um outro... 

 

O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) – É um outro requerimento mesmo. Sim. 

 

Mas, voltando a falar de objetividade e 
positivismo, de tudo que eu ouvi aqui hoje, 
inclusive, esta sessão está sendo transmitida 
para o Espírito Santo inteiro, ela será 
reproduzida por várias vezes nos canais da TV 
Assembleia, nos demais.  

Esse material, doutor Raphael, se ele 
pudesse ser disponibilizado para esta comissão 
é importante, porque nós temos um link com a 
Adires, com o Sindiupes, com todas as entidades 
ligadas à educação, com a saúde. Seria 
importante.  

E, de tudo que eu ouvi, a questão do 
laudo, da capacitação e da voz e visibilidade ao 
assunto, são as questões prioritárias para nós 
avançarmos. E vocês podem ter certeza, vocês 
encontraram neste deputado, nesses deputados 
e nesta comissão um porto seguro. O tanto que 
nós vamos avançar, nós não podemos afirmar, 
mas que nós vamos avançar, nós vamos 
avançar. Tá bom? Eu agradeço muito. 

 Eu vou declarar encerrada a presente 
reunião. A próxima é regimental, com a pauta 
proposta pelo deputado Majeski, sobre a 
instalação das escolas em tempo integral ou 
turno único no estado do Espírito Santo. 

Deus abençoe a todos! Uma boa 
semana. Viva as famílias! Viva Jesus Cristo! E 
que Deus nos abençoe.  

Está encerrada a presente sessão. 
 
(Encerra-se a reunião às 13h47min) 
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