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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.984 
 

Concede Medalha Alferes 
Tiradentes a MAURO 
EVARISTO MATHIAS. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
com base na Resolução 2.543, de 08.4.2008, 
resolve:  
 
Art. 1º Fica concedida a Medalha Alferes 
Tiradentes a Mauro Evaristo Mathias. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.985 

 
Concede Comenda “Mérito 
Empresarial Américo Buaiz” à 
Sra. CRISTHINE SAMORINI. 
 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 

pela Resolução 2.384, de 26.6.2007, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Mérito 
Empresarial Américo Buaiz” à Sra. Cristhine 
Samorini. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de junho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.986 
 

Concede Comenda “Mérito 
Empresarial Américo Buaiz” 
ao Sr. ETORE SELVATICI 
CAVALLIERI. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, XXVI do Regimento Interno, aprovado pela 
Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, e 
pela Resolução 2.384, de 26.6.2007, promulga a 
seguinte Resolução: 
 

Art. 1º Fica concedida a Comenda “Mérito 
Empresarial Américo Buaiz” ao Sr. Etore 
Selvatici Cavallieri. 
 

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

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de junho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 
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PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Ambiente Virtual 
DATA: 18/06/2021 
DIA DA SEMANA: sexta-feira  
HORÁRIO: 11h 

 

PAUTA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

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

Ofício nº 234/2021 – Do Exmo. Dep. Bruno 
Lamas, requerendo a esta Comissão a realização 
de Audiência Pública com o tema “Lei nº 
13.935/2019 – que dispõe sobre a prestação de 
serviços de psicologia e de serviço social nas 
redes públicas da educação básica.” 
 

Ofício nº 170/2021 – Do Exmo. Dep. Coronel 
Alexandre Quintino, solicitando a esta Comissão 
uma data para a apresentação da dissertação de 
mestrado do Sr. Carlos Alberto Nobre Baptista 
com o tema: “Cursos Técnicos 
Profissionalizantes, em destaque o Curso de 
Administração, efetividade quanto à inserção 
dos formandos no mercado de trabalho do 
município de Itapemirim – ES”.  
 

Ofício nº 316/2021 – Do Exmo. Dep. Renzo 
Vasconcelos, justificando sua ausência nas 
reuniões dos dias 3,17, e 31 de maio. 
 
Ofício nº 26/2021 – Do Exmo. Dep. Dary 
Pagung, justificando sua ausência na reunião 
realizada no dia 17 de maio.  

E-mail – Do Prof. Dr. Fábio Luiz Alves de 
Amorim, diretor da Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais de Educação – 
ANFOPE, solicitando uma oportunidade para 
apresentação na Comissão de Educação.  
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
 

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

Ofício nº 234/2021 – Do Exmo. Dep. Bruno 
Lamas, requerendo a esta Comissão a realização 
de Audiência Pública com o tema “Lei nº 
13.935/2019 – que dispõe sobre a prestação de 
serviços de psicologia e de serviço social nas 
redes públicas da educação básica.” 
 

Ofício nº 170/2021 – Do Exmo. Dep. Coronel 
Alexandre Quintino, solicitando a esta Comissão 
uma data para a apresentação da dissertação de 
mestrado do Sr. Carlos Alberto Nobre Baptista 
com o tema: “Cursos Técnicos 
Profissionalizantes, em destaque o Curso de 
Administração, efetividade quanto à inserção 
dos formandos no mercado de trabalho do 
município de Itapemirim – ES”.  
 

E-mail – Do Prof. Dr. Fábio Luiz Alves de 
Amorim, diretor da Associação Nacional pela 
Formação dos Profissionais de Educação – 
ANFOPE, solicitando uma oportunidade para 
apresentação na Comissão de Educação.  
 

3 – COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem.   
 

Pauta atualizada no dia 16/06/21, às 15:00 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1059 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 3669/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 157/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 

a Resolução nº 4.971/2017 à servidora LORENA 
MACHADO SIQUEIRA DA SILVA, matrícula 
210287, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria, código ASS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1060 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 

de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 3105/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 137/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
LEANDRO TAGLIATE TEDESCO, matrícula 
210400, ocupante do cargo em comissão de 
Coordenador Especial de Rádio e TV, código 
CERTV. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1061 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 3715/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 158/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor LEDSON 
MARQUES GALOTE, matrícula 210272, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1062 
 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, THAIZ MARCOLAN, do cargo 
em comissão de Assessor Sênior da Secretaria, 
código ASS, da Secretaria da Assembleia 
Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1063 

 
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, THAIZ MARCOLAN, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Hudson Leal, por 
solicitação do próprio Deputado, conforme 
processo nº 211218/2021. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1064 

 
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, MARIANA SCÁRDUA ARMANI, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Sênior 
da Secretaria, código ASS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1065 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR o servidor ANTONIO DANIEL 
AGRIZZI, matrícula nº 201574-01, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, para 
exercer a Função Gratificada de: Atividade de 
monitoramento, controle de prazos e 
distribuição de processos no âmbito da Diretoria 
de Processo Legislativo – DIPROL; classificada 
como FG3 - nos termos do art. 77, § 5º, da 
Resolução nº 2.890/2010 e suas alterações, sem 
prejuízo das atribuições inerentes ao cargo. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1066 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, o servidor efetivo LUCIANO 
COELHO MATEUS, matrícula nº 201166, para o 
exercício da seguinte Função Gratificada: 
Coordenação do Setor de Protocolo Geral, 
existente no âmbito da Diretoria de 
Documentação e Informação, classificada como 
FG3, nos termos do art. 77, § 3º, da Resolução 
nº 2.890/2010 e suas alterações, sem prejuízo 
das atribuições inerentes ao cargo. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1067 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, o servidor efetivo JORGE 
ANTONIO FERREIRA DE SOUZA, matrícula nº 
034138, para o exercício da seguinte Função 
Gratificada: Coordenação de Assessoria as 
Comissões da Consultoria Temática, código 
FGACCT, área de atuação Assessoria ás 
Comissões da Consultoria Temática – 

classificada como FG3, nos termos do art. 77, § 
3º, da Resolução nº 2.890/2010 e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1068 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER gratificação de Insalubridade 
em grau médio, de 20% (vinte por cento), 
calculada sobre o vencimento básico, conforme 
art. 97, da Lei Complementar nº·46/94, à 
servidora NICOLE BOLDRINE MOREIRA 
FIGUEIREDO, matrícula nº 204945, Assessor 
Júnior da Secretaria.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1069 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

CONCEDER 05% (cinco por cento), a 
partir de 05/05/2021 (Data da Protocolização 
da Averbação), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/94, de ADICIONAL DE 
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TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus DANIELLA 
STEFFENS MELGAÇO, matrícula nº 210229, 
Supervisor Administrativo da Escola do 
Legislativo - SAEL, referente ao período da 
Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social 
– SESP, de 06/10/16 a 12/09/19 e 13/09/19 a 
27/05/20 e o período do Tribunal de Contas do 
Estado do Espirito Santo – TCEES, de 16/09/10 a 
30/06/16 (anteriores à vigência da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020). 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1070 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo administrativo nº 
210975/2021, resolve, 
 

AVERBAR o Tempo de Serviço da 
servidora DANIELLA STEFFENS MELGAÇO, 
matrícula nº 210229, Supervisor Administrativo 
da Escola do Legislativo, código SAEL, nos 
termos da Lei Complementar nº 46/94 e suas 
alterações, conforme abaixo: 

 

Órgão Período A partir de: Finalidade 

SEGER 

06/10/2016 a 
12/09/2019 

13/09/2019 a 
27/05/2020 

05/05/2021 ATS 

TCCES 
16/09/2010 a 
30/06/2016 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de junho de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

ATO Nº 1071 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo administrativo nº 
17404/2017, resolve, 

 
AVERBAR o Tempo de Serviço do 

servidor RICARDO PEREIRA THOM, matrícula nº 
207871, Técnico Legislativo Sênior, código ETLS, 
nos termos da Lei Complementar nº 46/94 e 
suas alterações, conforme abaixo descrito: 

 
Órgão Período A partir de: Finalidade 

SEDU 
20/01/2005 a 
31/03/2006 

15/03/2021 ATS 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1072 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
CONCEDER 5% (cinco por cento), a partir 

de 05/03/2021 (data da posse/exercício no 
novo vínculo), de acordo com art. 106 da Lei 
Complementar nº 46/1994, de ADICIONAL DE 
TEMPO DE SERVIÇO, a que faz jus GABRIELLE 
SEQUIM ZANETI, matrícula nº 207146, 
Supervisor de Programação e Produção/RTV - 
SPPTV, referente ao período de 16/03/2010 a 
22/09/2011, 03/10/2011 a 09/01/2013, 
16/01/2013 a 14/04/2013 e 14/05/2013 a 
07/05/2015, anteriores à vigência da Lei 
Complementar Federal nº 173/2020. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 08 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1073 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
CONCEDER 02% (dois por cento) a partir 

de 17/03/2021 (Data da posse/exercício no 
novo vínculo) na forma do artigo 108 da Lei 
Complementar Nº 46/94, de ADICIONAL DE 
ASSIDUIDADE a que faz jus WAGNER ORTELAN 
BINDA, matrícula nº 209915, Assessor Júnior da 
Secretaria - AJS, referente ao 1º Decênio de 
14/11/2003 a 10/11/2013 (anterior à vigência 
da Lei Complementar Federal nº 173/2020). 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 10 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente  

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ERRATA 

 

No Ato nº 1055, publicado em 
16/06/2021 
 

onde se lê: 
 
“[...] MARIA TERESINHA GONCALVES 
SALVADOR [...]” 
 
leia-se: 
“[...] MARIA TERESINHA GONÇALVES 
SALVADOR [...]” 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RENOVAÇÃO DO CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: GABRIEL PERIM 
CARREIRO 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL – 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 16.06.2021 a 15.06.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

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

 
PORTARIA Nº 284 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
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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 

209873-01 IGOR PEREIRA LIMA 2021 
01/11/2021 à 
30/11/2021 

01/07/2021 à 
15/07/2021 de 
10/09/2021 à 
24/09/2021 

30(trinta) 

206395-06 
RAFAEL NUNES 
CORREA 

2020 
15/06/2021 à 
30/06/2021 

01/12/2021 à 
15/12/2021 

15(quinze) 

203422-05 
REGIANNE 
VASCONCELOS 
ONOFRE 

2021 

14/07/2021 à 
28/07/2021 e 
08/12/2021 à 
22/12/2021 

03/01/2022 à 
01/02/2022 

30(trinta) 

204945-07 
NICOLE BOLDRINE 
MOREIRA 
FIGUEIREDO 

2021 
13/07/2021 à 
27/07/2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 

15(quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

17 junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

Secretária de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Pregão Eletrônico 

Registro de Preços nº 016/2021 
Processo nº 201462/2020 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que a Mesa Diretora 
HOMOLOGOU o Pregão Eletrônico – Registro de 
Preços nº 016/2021, referente à aquisição, 
reparo e instalação de placas de sinalização, 
com fornecimento de mão de obra, materiais e 
peças, que teve como resultado: 
Lote 01: Dalfiore Comércio e Indústria Eireli 
(CNPJ nº 29.419.258/0001-09), com valor total 
de R$ 149.750,00 (cento e quarenta e nove mil, 
setecentos e cinquenta reais); 
Lote 02: Dalfiore Comércio e Indústria Eireli 
(CNPJ nº 29.419.258/0001-09), com valor total 

de R$ 9.335,00 (nove mil, trezentos e trinta e 
cinco reais); 
Lote 03: Athus Sinalização Eireli (CNPJ nº 
07.312.385/0001-71), com valor total de R$ 
4.795,00 (quatro mil, setecentos e noventa e 
cinco reais). 
Mais informações através do e-mail 
scl@al.es.gov.br ou pelo telefone (27) 3382-
3874. 
 

Vitória/ES, 16 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE LICITAÇÃO 
Processo nº 210786/2021 

Pregão Eletrônico 
Registro de Preços n° 019/2021 

Exclusivo para ME e EPP 
 

Objeto: fornecimento, com entrega parcelada, 
de copos descartáveis, conforme especificações 
contidas no anexo I do edital. 
O edital estará disponível a partir da presente 
data nos sites www.al.es.gov.br, links: 
“Transparência”, “Consulta Licitações” e 
www.licitacoes-e.com.br. 
A sessão pública ocorrerá no site 
www.licitacoes-e.com.br, no dia 30/06/2021, às 
14h00min. 
Mais informações pelo e-mail scl@al.es.gov.br 
ou telefone (27) 3382-3874. 
 

Vitória/ES, 16 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

RESUMO DO 1º TERMO ADITIVO À ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2020 

 
A Subdireção Geral da Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo, em atendimento ao 
disposto no parágrafo único do artigo 61 da Lei 
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna pública 
a celebração do 1º Termo Aditivo à Ata de 
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Registro de Preços nº 008/2020, conforme 
abaixo: 
 
OBJETO: Transformação do registro de 
empresário individual para empresa individual 
de responsabilidade limitada – EIRELI, passando 
de Wesley Krause para WA Construções e 
Reformas em Geral EIRELI.  
 

VIGÊNCIA: O presente termo aditivo entra em 
vigor na data de sua publicação. 
 

PROCESSO: 192429/2019. 
 

Vitória/ES, 16 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 17.06.2021 • 

 
HORA  PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião ordinária virtual  Comissão de Saúde 

03h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Educação  

04h30 Reunião ordinária virtual  Comissão de Justiça 

05h35 Reunião ordinária virtual  Comissão de Assistência Social 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça os estudos desenvolvidos por pesquisadores da Embrapa 
Amazônia Ocidental, que torna a produção de piscicultura mais 
sustentável. Conheça também o Açaí BRS Pai D’Égua que produz o ano 
todo e apresenta rendimento de poupa maior 

07h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as funções 
do Ministério Público frente às gerações dos direitos humanos e pontua a 
função do Núcleo de Proteção aos Direitos Humanos (NPDH), do qual 
atua como coordenadora. 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem 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 Audiência pública virtual  Comissão de Educação 

11h10 Reunião ordinária virtual Comissão de Finanças  

12h00 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado Marcelo 
Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do 
Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O 
parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de Infraestrutura 
da Assembleia, ele atua como membro titular de várias outros 
colegiados, além de comissões parlamentares de inquérito e frentes 
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parlamentares. 

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

13h00 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 
mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar 
por um romance. 

13h30 Parlamento Brasil Projeto em análise no congresso prevê suspensão de despejo e de 
remoção na pandemia. No Maranhão, plano de resíduos sólidos está 
sendo atualizado. No Senado, ideias de estudantes podem virar lei. E 
ainda, na Bahia, após 30 anos de silêncio, sinos das igrejas voltam a tocar. 

14h00 Reunião extraordinária 
virtual (V) 

Comissão Especial da ECO-101 

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

18h00 Com a palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado Marcelo 
Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do 
Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O 
parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de Infraestrutura 
da Assembleia, ele atua como membro titular de várias outros 
colegiados, além de comissões parlamentares de inquérito e frentes 
parlamentares.  

18h30 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de vários livros. O 
mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, convida o leitor a se aventurar 
por um romance. 

19h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro Bellumat. 

19h30 Sabores Nesta edição do Programa Sabores, nós vamos falar da "Comida de 
Boteco", que, além de remeter a sabores variados e deliciosos, também 
lembra um ambiente democrático, de descontração e, quase sempre, 
uma reunião entre amigos. Vamos entrevistar, inclusive, criadores de 
pratos campeões de festival com esse tema. 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Turismo no Brasil 

20h30 STJ notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: a obra de Hilda Hilst 

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O programa Com a Palavra tem como convidado o Deputado Marcelo 
Santos/Podemos. No quinto mandato consecutivo de deputado estadual, 
ele destaca-se nos debates em prol das melhorias na infraestrutura do 
Espírito Santo, em especial a retomada do transporte aquaviário. O 
parlamentar também é autor da lei que cria o cadastro único de 
condenados por pedofilia. Além de presidir a Comissão de Infraestrutura 
da Assembleia, ele atua como membro titular de várias outros 
colegiados, além de comissões parlamentares de inquérito e frentes 
parlamentares.  

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

 

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

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

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390034003200310039003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 11 

 

ATAS DAS SESSÕES E DAS REUNIÕES 
DAS COMISSÕES PARLAMENTARES 

 
DÉCIMA SEXTA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. Dispenso a leitura das atas, 
considero aprovadas e solicito à Secretaria da 
Comissão que encaminhe cópias ao deputado 
Dr. Emílio Mameri e deputado Luciano 
Machado, se algum deles quiser propor alguma 
alteração, retificação ou uma emenda poderá 
fazê-lo e na próxima reunião a gente poderá 
aprovar ou não.  

Solicito à Leila Paiva Ribeiro de Assis que 
proceda a leitura do Expediente. 
 
 A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
  

Ofício n.º 143/2021, do Exmo. senhor 
deputado Dr. Emílio Mameri, justificando 
sua ausência na reunião ordinária do dia 
01/06/2021. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente.  
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
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 Exmo. 
senhor deputado Dr. Emílio Mameri. 

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

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 

  
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

  
Projeto de Lei n.º 65/2020, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de instalação de 
banheiros químicos, adaptados às 
necessidades de pessoas com mobilidade 
reduzida ou que utilizem cadeira de 
rodas, no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para fazer o relato. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Projeto de Lei n.º 58/2020, de autoria do 
deputado Capitão Assumção, em que fica 
estabelecido penalidades às operadoras 
de plano de saúde, hospitais, 
maternidades, pronto socorro, pronto 
atendimento e congêneres que não 
cumprirem com o prazo de vinte e 
quatro horas de carência nos casos de 
urgência e emergência, no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado Dr. 
Emílio Mameri para relatar. 

 

A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 

Projeto de Lei n.º 466/2020, de autoria 
da deputada Janete de Sá e relatoria do 
deputado Dr. Emílio Mameri, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de que a rede 
pública e privada de saúde do estado do 
Espírito Santo ofereça leitos ou alas 
separadas para mães de natimorto e 
mães com óbito fetal.  
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Projeto de Lei nº 490/2020, de autoria 
Deputado Capitão Assumção e relatoria 
deputado Luciano Machado, que dispõe 
sobre a inclusão da dosagem de Vitamina 
D no rol dos exames de rotina, bem 
como a respectiva dispensação do 
medicamento nas unidades de saúde do 
estado do Espírito Santo. 

  
Projeto de Lei nº 408/2019, de autoria 
deputado Capitão Assumção e relatoria 
do deputado Dr. Emílio Mameri, que 
dispõe sobre o direito à continuidade no 
fornecimento de energia elétrica ao 
portador de doença ou patologia, cujo 
tratamento ou procedimento médico 
requeira o uso continuado de aparelhos 
e dá outras providências, no estado do 
Espírito Santo. 

  
Projeto de Lei nº 480/2019, de autoria 
do deputado Doutor Hércules e relatoria 
do deputado Luciano Machado, que 
estabelece a obrigatoriedade da oferta 
de brinquedos e equipamentos de lazer 
adaptados para pessoas com deficiência, 
inclusive, visual ou com mobilidade 
reduzida em parques públicos do estado. 

  
Projeto de Lei nº 76/2019, de autoria 
deputado Doutor Hércules e relatoria do 
deputado Dr. Emílio Mameri, que institui 
o Estatuto da Pessoa com Câncer no 
Estado. 

  
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 

  Não houve no período. 
  

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA 
  Não houve no período. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Leila.  

Neste momento eu teria que passar para 
a Ordem do Dia, mas vamos inverter a Ordem 
do Dia, e ouvir primeiro o doutor Ariosto. 

Mas, antes Leila, faça favor, entre em 
contato com a assessoria do Capitão Assumção, 
onde ele fala portador, para botar como 

doença. Porque esse portador aqui, já tem uma 
implicância muito grande. Segundo Siqueira, 
portador você porta uma bolsa, uma carteira, 
você tira aquilo, você deixa de ser portador. 
Deficiência você não tira dessa forma. Então, é 
só tirar esse termo do Projeto de Lei n. º 408. 

Bom, neste momento então, nós vamos 
ouvir nosso professor, querido colega Ariosto. O 
nome completo é doutor Ariosto da Silva Santos 
Filho. Médico cirurgião plástico, chefe do serviço 
de cirurgia plástica e queimados do Vitória 
Apart Hospital, para discorrer sobre o tema 
Prevenção de queimaduras, por minha 
solicitação. 

Só devo lembrar, não posso deixar de 
registrar, Ariosto, o saudoso colega nosso, 
Ricardo Baptista, meu conterrâneo, lá de 
Cachoeiro, aquela terra maravilhosa, que é a 
melhor e a maior cidade do mundo; não é só do 
Espírito Santo não, porque lá nós temos até rei, 
né? A única cidade do Brasil que tem rei é 
Cachoeiro de Itapemirim. Por coincidência foi 
meu contemporâneo de escola Roberto Carlos. 

E Emílio também, está presente aí, ele foi 
feito, gerado em Rio Novo, mas foi nascer em 
Cachoeiro também. Nasceu muito bem, 
também! 

Então, Ariosto, a palavra com você. 
Antes quero falar que eu trazia sempre o 
Ricardo e ele faleceu, então, você veio depois 
fazer (Inaudível) tão maravilhosa. Você tem 
sido, realmente, um grande colega que 
representa muito bem o nosso estado. 
Representa o país também. 

Com a palavra o doutor Ariosto. 
 
O SR. ARIOSTO DA SILVA SANTOS FILHO 

– Bom, agora estou vendo o Emílio. Emílio que 
prazer revê-lo, quanto tempo que a gente não 
se encontra nessa pandemia. Infelizmente a 
gente não tem prazer de ficar juntos. Quantas 
oportunidades que a gente perdeu, mas é um 
prazer revê-lo aqui de novo. 

Agradecer ao Doutor Hércules, ao Emílio, 
ao deputado Luciano Machado da comissão por 
nos dar a oportunidade de vir aqui falar para 
vocês alguma coisa. 

Com relação ao doutor Ricardo Baptista, 
que faleceu, nós vamos fazer agora em julho 
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uma jornada aqui no estado de cirurgia plástica. 
Ele está em uma homenagem especial, in 
memorian, o Ricardo Baptista. Então, uma 
pessoa muito querida minha também, nos 
acompanhou tanto tempo, estivemos juntos em 
várias oportunidades. Nós estamos 
homenageando ele, agora. Então, em julho 
agora nós vamos celebrá-lo nesse evento.  

Bom, eu tive oportunidade de falar sobre 
queimaduras. Queimaduras é uma patologia...  

Leila você já pode começar a projetar as 
coisas?  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
 Esse é um problema recorrente, não só 
no nosso estado, mas no Brasil como um todo. 
 Os pacientes queimados. 
 No Brasil ocorre em torno de um milhão 
de acidentes com queimaduras, com vítimas, 
por ano. Isso é número muito elevado, essa 
estatística. Quanto mais o país é menos 
desenvolvido, maior o número de pacientes 
queimados, principalmente, por acidentes 
domésticos. Desses um milhão de queimaduras, 
aproximadamente, cento e cinquenta mil 
necessita de atendimento médico-hospitalar; 
cerca de sete mil vem a óbito por ano no Brasil. 
 O nosso estado também tem um índice 
de elevado de pacientes que são vítimas de 
queimaduras. O ambiente doméstico representa 
setenta e oito por cento onde ocorrem os 
acidentes. Então, é uma patologia plenamente 
evitável, basta apenas que tenha conhecimento 
dos acidentes possíveis. A gente informa isso, 
nós vamos conversar mais na frente sobre isso, 
falamos sobre a necessidade de informação nas 
escolas, mas, é um fato recorrente. Então, 
setenta e oito por cento ocorre no ambiente 
doméstico e, mais ainda, cerca de quarenta por 
cento dessas vítimas são crianças até doze anos 
de idade, ou seja, são os maiores sofrimentos; 
não é só o sofrimento da criança que queimou, 
é da família como um todo. 

É um drama permanente que a gente 
tem, a gente tenta conversar e falar. Em outros 
anos anteriores, a gente distribuiu prospectos 

em shoppings, fomos às escolas com o Corpo de 
Bombeiros falar sobre o problema das 
queimaduras, explicar os cuidados. Muitas 
coisas nós vamos solicitar na frente, vou pleitear 
ao Hércules, ao Emílio, ao deputado Luciano, 
para a gente ter acesso e fazer na Secretaria da 
Educação, na Secretaria de Saúde, sobre livretos 
que nós temos autorizações para fazer com 
Maurício de Souza, através da Turma da Mônica, 
tudo sobre acidentes, como evitar acidentes, 
que a gente não está conseguindo mais fazer 
isso e distribuir nas nossas escolas para os 
menores serem menos acidentados. 
 Os agentes mais comuns são 
escaldaduras, que são queimaduras por leite 
quente, água quente, feijão; tudo que acontece 
na cozinha, a criança procurando. Geralmente 
são vítimas crianças até três anos de idade. 
Depois de três anos de idade, as queimaduras 
mais comuns em crianças são por ação do fogo. 
O fogo é um fator que atrai, a pessoa quer 
acender fósforo, acender isqueiro e se tiver 
álcool próximo, vira realmente um acidente 
muito grave. São os acidentes com 
combustíveis, com álcool. 

No Brasil, vinte por cento das 
queimaduras são por álcool. Na verdade, é uma 
cultura nossa de usar álcool para limpeza de 
superfície, limpeza de vidros, que em nenhum 
lugar do mundo tem isso. Aumentou muito no 
ano passado para esse ano, porque a Anvisa 
voltou a liberar a comercialização de álcool a 
setenta por cento, e os acidentes ficaram muito 
maiores. O número de acidentes aumentou 
muito, em torno de vinte e cinco a vinte e sete 
por cento do ano passado para esse ano, 
acidente com álcool e com álcool em gel. Então, 
porque o álcool passou a ser comercializado a 
setenta por cento, que estava proibido, era só 
quarenta e oito por cento, isso fica muito mais 
comburente. 
 A ação direta das chamas é um acidente 
muito comum, domesticamente, a casa pegar 
fogo e se queimarem várias pessoas. 
 Queimaduras químicas, elétricas, 
radioativas são muito mais em indústrias que a 
gente atende aqui no estado. Temos indústrias 
da área de metalurgia, da área de química, no 
caso, de celulose e, acontecem acidentes com 
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esses agentes na pele e precisa ter 
atendimentos. 
 Nós temos o Centro de Queimados para 
tratar os queimados.  

Os centros de queimados no nosso 
estado são centrados na Grande Vitória. Os 
CTQs são de suma importância para o 
tratamento da queimadura porque ele isola o 
paciente queimado no ambiente hospitalar; 
porque a pessoa perdeu a proteção da pele e a 
probabilidade de infecções a bactérias, fungos, 
outros agentes penetrarem no organismo se 
torna muito grande e a pessoa perde 
totalmente a proteção. Então, tem que ser 
isolado. A gente tenta tratar o queimado de 
uma forma isolada. Para entrar no centro de 
queimados tem que trocar a roupa. Geralmente, 
o centro de queimados tem um centro cirúrgico 
próprio, dentro dele mesmo, ou seja, inúmeros 
cuidados são tomados para que os CTQs no 
Brasil... Para vocês terem uma noção, eu, por 
exemplo, visito muitos centros de queimados no 
exterior, principalmente nos Estados Unidos.   
 O CTQ, no Brasil, para vocês terem 

noção, eu, por exemplo, visito muitos centros 
de queimados no exterior, lá, principalmente 
nos Estados Unidos, é um negócio enorme a 
quantidade de centros de queimados e o 
tamanho dos CTQs que tem lá nos Estados 
Unidos, e eles prestam muita atenção. Eles 
criaram o mecanismo de criar queimaduras 
com aquelas bombas de Natal, que eles 
soltaram lá no Vietnã, naquelas guerras todas 
e, ao mesmo tempo, desenvolveram o 
tratamento de uma forma extremamente 
eficaz. A gente tenta copiar nos limites do 
nosso país em desenvolvimento.  
 Muitos profissionais são envolvidos, 
não é só o cirurgião plástico, é o anestesista, o 
intensivista, o clínico-geral, a fisioterapeuta, a 
terapeuta ocupacional, a enfermeira, a 
psicóloga, o psiquiatra. É um volume enorme 
de profissionais que têm que atuar junto para 
dar uma assistência à criança ou ao adulto 
queimado e também à família, que, nesse 
momento, fica muito sofrida, porque afinal 
um queimado tem que sofrer anestesia 
diariamente, limpeza da ferida diariamente. 

Isso, claro, é um sofrimento intenso para todo 
mundo que está envolvido.  
 Os CTQs do nosso estado, temos três 
grandes centros de queimados no estado: no 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória, que é 
o mais antigo; o Jayme Santos Neves e o Vitória 
Apart Hospital. O Hospital Infantil, como o 
próprio nome menciona, é o atendimento de 
crianças queimadas; o Jayme atende adultos, e 
o Vitória Apart é misto, atende tanto adultos 
quanto crianças, mas atende, basicamente, só 
convênios e particulares. Então, são os três 
centros de queimados que nós temos.  
 Já chamei atenção e gostaria de lembrar 
aos senhores deputados que o Hospital Infantil 
é o mais deteriorado. De todos esses serviços, é 
o mais antigo, ele tem limitações. E eu tinha até 
apontado, na última vez em que comentei aqui, 
aquele Hospital Materno-Infantil lá da Serra, 
mas agora não sei como é que está o 
andamento para acabar de (Inaudível) ocupado 
com Covid, parcialmente. E ter um centro de 
queimados para criança realmente, da forma 
como foi desenvolvido no Jayme Santos Neves, 
para atender criança de uma forma mais efetiva, 
num ambiente próprio para atender crianças.  
 Nós estamos em campanha este mês. Eu 
queria agradecer especialmente à Assembleia 
Legislativa, à Comissão de Saúde, na pessoa do 
Doutor Hércules, do Dr. Emílio e do deputado 
Luciano Machado, porque (Inaudível) 
iluminação dos órgãos públicos com o laranja. A 
Assembleia ficou muito bonita. Quem tiver a 
oportunidade de passar, à noite, em frente à 
Assembleia, ela está muito bonita na cor laranja. 
Lembrando à população que estamos no mês 
para chamar atenção para os acidentes. Não só 
a Assembleia, mas a Câmara Municipal de 
Vitória, de Vila Velha, Prefeitura, Hospital Jayme 
Santos Neves, Vitória Apart. Tudo que nós 
conseguimos para iluminar de laranja 
lembrando o Junho Laranja e dos cuidados. 
 O lema deste ano é: Álcool e Fogo: 
mantenha o distanciamento. Contra 
queimaduras, prevenção é a vacina. Ou seja, 
casando à vacina e lembrando a importância de 
se isolar ou se afastar do fogo para evitar 
acidentes, que nessa época aumentaram, como 
eu falei, em torno de vinte e cinco a trinta por 
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cento. O Junho Laranja faz menção porque dia 6 
de junho é o Dia do Atendimento aos 
Queimados. Nacionalmente é conhecido dessa 
forma. É um mês que tem um incremento muito 
grande de queimados por causa das festas 
juninas e julinas, por causa da aglomeração que 
ocorre no ambiente familiar, dentro da cozinha, 
que, aliás, o pior ambiente para criança ficar é a 
cozinha, a maior parte dos focos de acidente é 
na cozinha. Nas férias escolares, época de 
menos calor, então as pessoas se aglomeram 
mais e propiciam maior número de acidentes. E 
junho não foi escolhido aleatoriamente. É 
porque realmente tem uma demanda maior por 
acidentes com queimaduras.  
 Bom, o álcool, eu gostaria de fazer uma 
menção especial, já que estamos na época de 
pandemia e o álcool está sendo muito utilizado. 
Vinte por cento dos pacientes queimados, no 
Brasil, são por álcool. Como já falei, um dos 
poucos países que usa álcool aleatoriamente: 
você compra em qualquer supermercado. 
Voltou a ser comercializado, tinha sido proibido, 
o álcool a 70%, que, com a pandemia voltou, a 
Anvisa liberou, então os acidentes aumentaram 
em torno de vinte e cinco a vinte e sete por 
cento.  
 O álcool a 70% é altamente comburente, 
então tem que se tomar muito cuidado. A gente 
tenta orientar a população que a pessoa deve 
evitar usar álcool e deixar o álcool em fácil 
acesso para evitar acidentes domésticos. Para o 
álcool em gel uma atenção especial, porque 
muita gente acha que ele é inocente. Então, a 
pessoa passa álcool em gel na mão, no braço e 
vai à cozinha. Eu sempre falo: Em casa, não 
precisa o álcool em gel. Você tem água corrente 
e sabão. É o melhor para limpar a mão.  

Você não precisa lavar e passar álcool 
em gel. Lavou a mão com água e sabão, você já 
limpou realmente, de fato, aquela superfície da 
mão. E, se passar álcool em gel e for para o 
fogo, para a panela ou perto do fogo, o álcool 
em gel entra em combustão e a chama dele é 
invisível, então a pessoa só vai sentir que está 
queimando quando está ardendo a mão e já 
está queimada. Então é um fator de risco muito 
grande. Ele deve ser guardado e usado em 
situações que você não tem acesso à água e ao 

sabão. Isso que é importante e a gente quer 
relembrar isso aí. 
 Aqui, uma sequência de cuidados, só 
relembrando, com relação ao álcool e a outros 
agentes de queimaduras. 
 Importante: lavar as mãos com água e 
sabão, como acabei de falar, porque isso aí é a 
metodologia mais simples para evitar acidentes, 
principalmente na cozinha. E mesmo se estiver 
usando o álcool em gel depois, evitar, deixar um 
pouco o produto secar antes de se aproximar do 
fogo, porque até hoje, a gente já alertou isso 
várias vezes em várias reportagens, mas a gente 
continua tendo acidentes com álcool em gel.  

Também muito cuidado com os 
fogareiros. Hoje, tem um fator que eu gostaria 
de citar aqui só para ter uma noção, com o 
encarecimento do gás de cozinha, tem muitas 
famílias usando álcool tipo réchaud para 
aquecer os alimentos. Então aumentou também 
o número de acidentes com o uso do álcool 
fazendo réchaud e aquele álcool caindo em cima 
de alguém, gerando queimaduras, como era 
antigamente o querosene, que usavam em casa 
para iluminar a casa e tinham queimaduras 
gravíssimas com isso aí. De novo voltaram a se 
usar álcool para aquecer alimentos porque é 
mais barato do que o gás de cozinha. 
 Esse aqui, lembrando os cuidado com 
todos os produtos de higiene, que tem que 

saber guardar em casa, porque todos eles são 
chamariz para crianças e facilitam muitos 
acidentes. 
 E o Junho Laranja. Rapidamente, eu 
gostaria de salientar agora alguns fatos que eu 
gostaria de chamar atenção para vocês. 

Isso aqui são livretos que a Sociedade 
de Cirurgia Plástica tem disponíveis para 
entregar. Nós não temos a forma de mandar 
fazer isso aqui. Isso que eu falei com vocês, eu 
gostaria de solicitar a interferência, se 
possível, da Comissão de Saúde, no sentido de 
pleitear à Secretaria Municipal de Saúde e à 
Secretaria de Educação a impressão, porque a 
gente já tem tudo preparado para imprimir. 
Não está aqui, mas nós vamos falar, 
naturalmente lá na frente, sobre também a 
Turma da Mônica, que o Mauricio de Sousa 
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liberou, fez várias historinhas com acidentes; 
os cuidados com a queimadura; a casa segura.  

Hoje, nós estamos preparando, nós 
fizemos uma matéria, nesses dias aí para trás, 
com relação à volta às aulas segura. Tem até um 
folheto também aí, porque esses totens que 
eles estão colocando na porta da escola para a 
criança entrar estão gerando queimadura nos 
olhos, porque o totem está na altura dos olhos e 
da boca. Ou seja, então tem que regular isso de 
forma correta e saber usar para evitar 
problemas. E a gente está vendo esses 
acidentes, alerta, informa, mas, às vezes, 
continua ocorrendo ainda. 

 Esse aí é o manual. Como já falei com 
você, nós temos vários manuais, várias 
historinhas, que, em outras oportunidades, nós 
já tivemos a oportunidade, aqui no estado, a 
muitos anos atrás, de imprimir, por exemplo, do 
Maurício de Souza, nós temos tudo preparado, 
mas depois... Isso gera recursos para fazer isso 
aí, e a Secretaria de Saúde e a de Educação 
depois se desinteressaram em fazer e em passar 
a informação para as escolas, para os 
professores e para os alunos. 

 Esse aí é o que fizemos agora. Tem uma 
brincadeira com super-heróis com problema de 
Covid: sem Covid, sem queimaduras, e a volta 
de forma segura informando esses cuidados 
todos de lavar as mãos com água e sabão, o 
álcool em gel com cuidado, para ser utilizado de 
forma correta. 

Esse é outro folheto que é exatamente a 
casa, explicando tudo, o ambiente da casa toda: 
o ferro elétrico, as tomadas, esconder os 
comburentes, saber tirar a criança da cozinha, 
afastar do fogo, das panelas, segurar na panela 
para dentro do fogão, não deixando pendurada, 
porque senão a criança vai e puxa aquilo lá. 

Essa é a Turma da Mônica que eu falei, o 
Maurício disponibilizou, desde 2008 foi iniciado 
em Minas Gerais, depois a gente tentou aqui, 
conseguiu um pouco, mas não conseguiu evoluir 
com essa ideia. Então, na época, até um colega 
nosso, Carlos Eduardo Leão, que é daqui do 
nosso estado, hoje ele reside em Minas, ele 
botou isso no currículo, a prevenção de 
acidentes, mas eles conseguiram, e a gente teve 
muita dificuldade. Existe tudo isso 

documentado, é só falar, entregar o material e 
imprimir isso aí - isso que eu ia fazer –, para 
entregar e ficar uma coisa muito mais efetiva 
essa informação.  

Isso aí é importante: prevenir para 
evitar. É isso que é importante na realidade. 
Estou aqui repetindo, queimadura é plenamente 
evitável. Na realidade é uma patologia, isso só 
vai ocorrer se você não tiver informação e 
deixar acontecer o acidente. Inúmeros acidentes 
têm nome, só Deus sabe, só a gente sabe, a 
família sabe o quanto dói uma queimadura, 
pequenos acidentes com o cigarro, encostar, 
como aquilo incomoda. Agora imagina o grande 
queimado, o corpo todo queimado, quanto 
sofrimento para aquela criança, para aquele 
adulto, ou ficar internado no hospital, tomar 
anestesia diariamente, isolado, entendeu? É 
muita angústia, muito sofrimento, vai gerar 
cicatrizes que vão ficar marcadas, às vezes, para 
o resto da vida. E, muitas vezes, vão marcar 
muito a família também, mesmo porque aquele 
todo sofrimento vai ficar marcado na alma de 
todo mundo.  
 Eu queria salientar esses três fatos aqui: 
no SUS existe um programa de saúde nas 
escolas, mas que ele também não consegue 
implementá-lo. Existem muitas dificuldades e 
esse é um dos problemas que a gente tem que 

passar isso também, toda essa programação 
para as escolas, que é justamente os manuais, 
preparar, informar, levar isso lá. Apesar de 
estar na programação, a gente não consegue, 
vamos dizer, implementar a alteração dela de 
fato. Mas existem esses programas, e como 
sempre aqui no Brasil, as coisas não 
conseguem andar, vamos falar assim.  

Esse programa de volta às aulas segura: 
sem Covid e sem queimadura, é um programa 
também que a gente tentou imprimir, 
informar. Mas eu vi mais passar reportagens 
televisivas, jornalísticas. Mas eu queria levar 
isso aí ao Corpo de Bombeiros, levar material, 
entregar nas escolas, informar, mas também 
não conseguimos. Isso não acaba! A 
queimadura é permanente. Ano que vem nós 
vamos ter de novo. Eu queria que essas coisas 
andassem de fato, para a gente poder 
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informar melhor, principalmente, às nossas 
crianças, que são as grandes vítimas desses 
cuidados.  

Essa preparação e capacitação dos 
agentes de saúde é outro problema. Nós 
estamos com o PSE para informar várias 
situações, mas eles também não têm material 
nenhum de queimado para informar, para levar, 
preparar eles para educar, vamos falar assim, as 
famílias e evitar esse tipo de situação. Eles falam 
em outros programas, mas o queimado não é, 
vamos dizer assim, valorizado nessa informação 
que é passada para as famílias e para os 
eventuais possíveis que podem sofrer, 
exatamente sofrer essas queimaduras.  

Bom, Leila, você tem a foto aí da 
Assembleia iluminada? Eu queria botar isso aí 
para mostrar como é que ficou. Não sei se eu 
tirei essas fotos, eu não sei se Leila...  
 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA 
RIBEIRO DE ASSIS – Tirou. Eu só vou baixar aqui, 
vou fechar esta daqui e vou mostrar. Só um 
minuto.  

 
O SR. ARIOSTO DA SILVA SANTOS FILHO 

– Eu, na verdade, passo na Assembleia ali 
geralmente no horário que está começando a 
iluminar. Geralmente eu saio do consultório 
daqui da Enseada e vou para lá. E ontem eu fui 
lá oito horas da noite. Eu queria ver. Realmente 
eu queria ver bem escuro, como é que ficou e 
como estava vazio ali na frente para ver como é 
que estava dando vida.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bem, enquanto ela procura 
aí a foto, eu fiz um oficio ao presidente 
solicitando essa iluminação. 

 
A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 

DE ASSIS – Vocês estão vendo?  
 
O SR. ARIOSTO DA SILVA SANTOS FILHO 

– Sim.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Agora sim. Está bonito aí, 
em amarelo.  

O SR. ARIOSTO DA SILVA SANTOS FILHO 
– Aqui está a nossa Assembleia! Eu queria 
agradecer geralmente o carinho de todos vocês, 
para essa luta nossa para exatamente diminuir a 
quantidade de acidentes com queimaduras, que 
é um problema tão sério aqui no nosso estado.  

 

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

 Vou passar a palavra então neste 
momento para o doutor Emílio Mameri, para 
ver se tem alguma pergunta, alguma 
consideração a fazer. 
 Dr. Emílio. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos, às pessoas que estão conosco 
na tela. Eu estou vendo o Paulo; estou vendo o 
Edson; estou vendo o Chamun; Luciano; Leila; 
Gabriel, meu querido presidente, Doutor 
Hércules; e o meu grande amigo, Ariosto, nós 
trabalhamos juntos na universidade, sempre 
tivemos uma relação muito importante, e eu 
sempre fui um fã do Ariosto pelos trabalhos que 
ele sempre fez em prol da coletividade. É uma 
pessoa que tem um valor humano muito 
grande, que tem a acessibilidade muito grande, 
sempre disposto a colaborar e a ajudar as 
pessoas que mais necessitam. Então, Ariosto, foi 
muito bom te ver de novo. Estava também com 
muitas saudades. Esta pandemia nos afasta um 
pouco, mas a relação de amizade construída há 
muito tempo é firme e duradoura. 
 Também aproveitar a oportunidade para 
agradecer a sua vinda a nossa comissão, dando 
essa explanação muito importante do ponto de 
vista epidemiológico, do ponto de vista 
preventivo. Nós precisamos trabalhar sempre a 
divulgação. Não adianta achar que já falou uma 
vez. Não, tem que falar várias vezes, porque é 
difícil a gente colocar na cabeça das 
autoridades, na cabeça das pessoas que estão 
na gestão da Saúde, e mesmo das próprias 
pessoas dentro das suas residências, das suas 
casas a importância de tomar medidas como foi 
colocado na prevenção, e este trabalho é um 
trabalho muito importante.  
 Já foi falado sobre o doutor Ricardo, que 
também era um amigo particular, que nos 
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deixou, mas ele sempre trabalhou muito em 
prol desta causa. Nós precisamos continuar, 
Doutor Hércules, o senhor como presidente; as 
pessoas membros da comissão; sempre batendo 
na tecla da importância deste tema. São 
impactos na sociedade. São impactos do ponto 
de vista das famílias. O gasto que se faz. Nós 
sabemos que o custo do centro de queimados é 
muito grande. É difícil. São várias cirurgias que 
têm que ser feitas. Muitas vezes também, a 
gente perde paciente em infecções. O trabalho 
tem que continuar. 
 Então, Ariosto, mais uma vez, agradecer 
a sua palestra maravilhosa como sempre. A 
comissão - falando pela comissão, sou vice-
presidente, mas nós formamos um grupo, 
Doutor Hércules, nosso presidente, Luciano - vai 
estar sempre de braços abertos para divulgar 
temas relacionados a este assunto. Servir de 
canal de conversas, diálogos com órgãos 
competentes, Secretaria de Saúde, e, sendo 
demandado, com certeza, nós vamos estar 
trabalhando em prol da causa, que é uma causa 
muito importante, significativa e que nós temos 
que ter o maior carinho, porque afeta a 
coletividade, afeta as pessoas. 
 Então, mais uma vez, muito obrigado 
pela sua palestra, pela sua presença. A gente 
ficou muito feliz com essa participação. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Dr. Emílio. 
Obrigado. 
 Quero, antes de passar a palavra para o 
meu ex-prefeito preferido, deputado Luciano 
Machado, eu quero lembrar ao Júlio. Júlio, você 
está com a iluminação sempre muito 
insuficiente. Aparece a sua imagem, aparece o 
seu vulto, mas não aparece a sua imagem igual 
está aparecendo os outros, o Paulo, por 
exemplo. Acho que você tem que botar 
iluminação de frente. 
 Vamos ouvir, então, a palavra do 
deputado Luciano Machado. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Meu 
querido Doutor Hércules, presidente da 
Comissão de Saúde; Dr. Emílio Mameri, este 
professor, médico e deputado tão querido; 

doutor Ariosto, que fez uma explanação tão 
importante para as famílias, para que todo 
cidadão e cidadã tenha consciência do perigo 
que nós corremos e das formas de lidar com 
esse perigo, minimizando todas as fadigas que 
possam acontecer. 
 Então, foi muito produtiva esta palestra, 
muito importante realmente para que todos 
possam ter muita paciência, que tem armas por 
perto. Então, nós temos que saber lidar com isso 
para não ser uma arma que possa nos atingir e 
atingir as nossas famílias, os nossos filhos. 
 Cumprimentar todos que fazem parte 
desta Comissão e dizer ao Doutor Hércules que, 
assim que passar esta fase, se o senhor quiser 
passar a presidência para a gente fazer as 
deliberações, eu estou à disposição.  
 Um abraço a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) –  Muito obrigado. 
Doutor Ariosto, eu quero lembrar aqui o 
seguinte: setenta e oito por cento das 
queimaduras são acidentes domésticos. E 
quarenta por cento são crianças de até doze 
anos.  
 Então, na verdade, quando a gente trazia 
aqui dia seis de junho, Dia da Prevenção de 
Queimaduras, ou de acidentes com queimadura, 
a gente sempre falava isto: na cozinha não é 
lugar de criança brincar e de ninguém brincar, 
não é? Especialmente crianças. A criança 
pequena, então, tem muita curiosidade. Sempre 
falo: não use nunca o queimador da frente; use 
o de trás, porque a criança tem alcance mais 
fácil para pegar o cabo da panela e virar para 
olhar o que tem dentro. E o que tem dentro é 
água quente, fervendo, e joga em cima dela. 
Então, isso é muito comum, as crianças 
pequenas, de três, quatro, cinco anos, fazerem 
isso.  
 Eu fui diretor do Hospital Infantil, 
trabalhei no Hospital da Glória, trabalhei lá em 
81, 82, e a gente via Ariosto, você falou em 
curativo diário. Olha só, anestesia diária. Uma 
criança ter que tomar uma anestesia todo dia 
para trocar o curativo. Então, quando a 
enfermeira ou até técnica ia ao leito do doente, 
apanhar o menino colo, o menino já vinha 
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chorando, sabia que ia sofrer, que realmente, 
apesar da anestesia, a própria anestesia, ele já 
tinha medo. A criança já tem medo.  
  Então, na verdade, é um sofrimento 
muito grande. Pouca gente conhece isso. E o 
Ariosto conhece, nós conhecemos por termos 
trabalhado no Hospital Infantil Nossa Senhora 
da Glória.  
 Mas eu quero lembrar também, Ariosto, 
que estes livros aqui, são dois, um é seu e o 
outro é do meu filho. Eu já li. O meu já está 
usado, eu li. O seu está aqui guardado desde o 
ano passado, eu não pude te entregar. Você é o 
nosso Pitanguy do Espírito Santo. E pouca gente 
conhece a história de Pitanguy, conhece como 
ele operava princesa, operava rainha, a mulher 
do ministro, no exterior, enfim, era assim. Pouca 
gente conhece Pitanguy, aquele que tinha uma 
enfermaria na Santa Casa, no Rio de Janeiro. 
Cheguei até a conversar com ele. E, neste livro, 
ele relata, Ariosto, aquele circo que pegou fogo 
em Niterói e que matou muita gente, queimou 
muita gente e deixou com muitas sequelas. 
Então, ele operava essas pessoas, 
especialmente as pessoas que traziam uma 
queimadura aqui no braço. Você fica com o 
movimento limitado. Ele fazia todas essas 
cirurgias. Então, esse é o Pitanguy que nós 
temos inveja dele. E você, tenho certeza, que o 
que você está ensinando, está fazendo, você 
está passando para o seu filho também, vai ser 
médico, você deixou muito bem, aqui no nosso 
estado, no nosso país.  
 Então, Ariosto, quero novamente 
oferecer a palavra para você, para você fazer as 
considerações finais e dizer que estamos aqui, 
eu, Emílio, Luciano Machado e os outros 
deputados, também, à disposição, para divulgar 
essa questão da prevenção da queimadura. 
Como dizia o Ricardo, queimadura não tem 
vacina, queimadura tem prevenção.  
 E, como médico do trabalho, também, 
sempre expliquei essas condições, de evitar o 
acidente. Evitar o acidente, porque qualquer 
tipo de doença, se você tomar a vacina também, 
é melhor do você tratar a doença.  E tenha 
qualquer tratamento, com cloroquina ou sem 
cloroquina, isso aí é uma briga que eu nunca 
entrei nessa discussão, mas, na verdade, você 

tem que evitar a doença. No caso da 
queimadura, como não tem vacina, você tem 
que evitar é o acidente. 
 Eu também me proponho a marcar 
audiência com o secretário de Educação, 
Ariosto, para que ele incentive os professores 
também a passar essa imagem, essa prevenção 
para as crianças, para os meninos também do 
ensino do 1.º grau. Então, isso aí vai ficar sob a 
minha responsabilidade, eu vou marcar essa 
audiência. Se o Dr. Emílio puder ir, se o Luciano 
Machado puder ir, será bom. Você, eu nem te 
convido, porque eu sei o sacrifício que está 
fazendo hoje, para vir aqui. Olha o que você 
deixou: suspendeu cirurgia, suspendeu o 
consultório para vir aqui dar essa aula para nós, 
que nós agradecemos muito. 
 Então, Ariosto, a palavra é sua. 
 
 O SR. ARIOSTO DA SILVA SANTOS FILHO 
– Bom, eu gostaria muito de agradecer todo o 
carinho, a consideração com suas palavras, 
Doutor Hércules, com a palavra do Emílio, do 
deputado Luciano, dando a oportunidade de eu 
vir aqui, falar para você, explanar isso. Eu nunca 
me canso de falar sobre isso, aí, é uma coisa que 
eu gosto de falar, tenho prazer. Não tenho 
prazer em tratar queimado porque não é uma 
coisa prazerosa, mas é um prazer de explicar 
para prevenir a patologia. Isso a gente sempre 
vai falar, sempre falou e eu, realmente, o que 
venho mais chamar a atenção aqui, eu gostaria 
realmente muito de voltar a imprimir esses 
livretos, distribuir nas escolas, ter essa 
oportunidade de passar essa informação para 
professor e para alunos, ensinar como evitar, 
porque se a gente evitar um queimado, a gente 
já se considera feliz desta oportunidade de ter 
alcançado desta forma.  

E, realmente a gente tem muito carinho. 
Estou sempre disposto sempre que vocês 
precisarem que eu venha para falar estou 
disposto a considerar esta oportunidade.  

Com relação ao meu livro do Pitanguy, 
faço questão de recebê-lo. Temos histórias do 
Pitanguy interessantes, não sei se vocês sabem, 
mas o Pitanguy, o pai dele era médico no 
interior de Minas Gerais e ele, com 15 anos quis 
assistir à cirurgia com o pai. Ele foi assistir a 
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cirurgia com o pai, a primeira cirurgia, imagina, 
no colégio de freiras, ele entrou no centro 
cirúrgico e desmaiou. As freiras pegaram ele no 
chão. E depois o pai foi falar com ele e ele falou 
que ele não tinha jeito para assistir aquilo lá. 
Isso, eu dou sempre esse exemplo para quem 
chega: Olha eu não gosto ver sangue, vou 
desmaiar. Ele voltou, o pai dele insistiu que ele 
assistisse outra cirurgia, passou um mês ele 
assistiu a outra cirurgia com o pai. Desmaiou de 
novo. Entendeu? Aí a pessoa vai pensar o quê? 
Não, esse aí não tem jeito. Não gosta de ver a 
cirurgia. Não. Ele virou o que se tornou: o 
Pitanguy. 

Então, eu sempre brinco. Olha, não é ver 
sangue, não é essa a hora não, essa coisa a 
gente vai adaptando, vai se preparando, só 
porque você viu... Então, realmente, eu, por 
exemplo, na minha família não tinha nenhum 
médico quando eu fiz medicina. E hoje, eu tirei 
uma foto no final deste ano com toda a família, 
juntos, eu já tenho, minhas noras são médicas, 
meus sobrinhos; tenho sobrinhos cirurgião 
plástico, tenho sobrinho fazendo cirurgia 
plástica, medicina tem vários estudando 
medicina, como você gosta da profissão e como 

você transmite isso às pessoas que estão a sua 
volta, e induz as pessoas a fazer porque é uma 
profissão realmente muito apaixonante, 
entendeu?  

Eu gosto do que eu faço, amo o que eu 
faço com muito carinho. Eu sou um amante da 
minha profissão, de fato. Quem sabe da minha 
vida, realmente até hoje, estou com 64 anos, 
mas continuo acordando quatro horas da 
manhã, cinco e dez, cinco e quinze, estou 
dentro do hospital. Meu horário no hospital é 
esse horário. Chego ao hospital escuro. Eu 
brinco que eu abro o hospital.  

Eu adoro entrar no hospital de 
madrugada. Não tem ninguém, preparo tudo, 
medico tudo o que tenho que fazer, seis horas 
o primeiro paciente está entrando, a gente vai 
trabalhando, e fico até o horário. Só que eu 
consigo fazer, terminar às seis horas da tarde, 
sete horas para a mulher não brigar comigo, 
porque senão a gente emenda o dia todo. É 
apaixonante e você fica horas, horas, horas, 

horas se envolvendo. Então, realmente amo o 
que eu faço, faço com muito carinho.  

E é um prazer enorme estar aqui com 
vocês, não é nenhuma perda de tempo, mas é 
um prazer estar aqui sempre. Eu gostaria de 
agradecer de novo as considerações, as palavras 
de carinho, e estou sempre disposto a vir. 

Então, Hércules, eu realmente espero 
que a gente consiga pelo menos dar sequência 
na Secretaria de Educação a esses folhetos, a 
esses formulários, e pedir para desenvolver para 
que a gente diminua a quantidade de acidentes 
no nosso estado, se Deus quiser. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Ariosto, muito obrigado, é a luta do médico. 
Muita gente desconhece esse trabalho médico, 
pensa que o médico não faz nada e na verdade 
é um erro muito grande. 
 Ariosto, eu quero ver essa cartilha, se 
você puder, porque na verdade é o Governo que 
tem que imprimir essa cartilha, a gente poderia 
levar ao secretário da Educação, mostrar essa 
cartilha. Eu convido logo os dois deputados da 
nossa comissão, o Emílio e o Luciano, e também 
você, se puder, para a gente marcar uma 
audiência com o secretário da Educação e levar 
a cartilha e pedir ao Governo para incentivar, 
imprimir essa cartilha e distribuir nas escolas. 
 Então é isso a nossa proposta. Neste 
momento, então, eu agradeço mais uma vez.  

E tendo que passar à Ordem do Dia e 
tendo poucos minutos, Emílio e Luciano, eu 
passo a presidência para o Dr. Emílio, que é o 
nosso vice-presidente, porque o próximo 
processo é da minha autoria. Então eu peço a 
ele que possa fazer a leitura do Processo 
1031/2019. 

Dr. Emílio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Trata-se do Projeto de Lei 
n.º 1031/2019, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, que tem por finalidade dispor sobre a 
obrigatoriedade de grandes centros comerciais 
e locais de elevada aglomeração de pessoas 
disponibilizarem área para atendimento de 
primeiros socorros aos seus frequentadores e 
atendimento de remoção médica. 
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 De início, vale registrar que a matéria 
tramitou regularmente pela Procuradoria da 
Assembleia Legislativa, que, por sua vez, opinou 
pela constitucionalidade e legalidade, com a 
adoção da emenda suprimindo o art. 6.º, que 
diz: 
 

Art. 6.º Caberá ao Corpo de 
Bombeiros Militar do Estado 
expedir regras para fins de 
caracterização da área 
obrigatória do serviço para 
atendimento de primeiros 
socorros e do serviço de 
ambulância como condição para 
emissão ou renovação de alvará. 

 

 Após, a proposição foi encaminhada à 
Comissão de Constituição e Justiça, onde 
recebeu parecer pela constitucionalidade, 
juridicidade, legalidade, boa técnica legislativa 
do projeto de lei, com a adoção da emenda 
supressiva acima transcrita. 

Na análise dos autos, verifica-se que a 
proposição legislativa vai ao encontro do 
interesse público, pois a iniciativa contribuiria 
decisivamente para salvar vidas. Hoje muitos 
centros já dispõem na prática de tais serviços, 
sendo que essa lei apenas aumentará o leque de 
empresas que os oferecem. 

Sendo assim, sugerimos a esta nobre 
Comissão de Saúde e Saneamento a aprovação, 
no mérito, da matéria do Projeto de Lei n.º 
1031/2019, de autoria do deputado Doutor 
Hércules, com a adoção da Emenda Supressiva 
n.º 01, recomendada pela Procuradoria da 
Assembleia Legislativa e aprovada pela 
Comissão de Constituição e Justiça, Serviço 
Público e Redação. Pela aprovação. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Pode colocar em discussão, porque você que 
está presidindo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – A emenda supressiva. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Emílio, pode colocar em discussão. Você que 
está presidindo. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Ah, tá. Ok. 

Então vou botar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Como ninguém quer discutir, vamos à 
votação. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
a favor do relatório de V. Ex.ª, com a emenda. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Como vota o Doutor 
Hércules? 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Da 
mesma forma, lamentando a supressão do art. 
6.º, eu voto a favor também. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Matéria aprovada. 

Devolvo ao presidente a condução dos 
trabalhos. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Pode prosseguir, Dr. Emílio. O 940 é da minha 
autoria também. Então eu não posso presidir. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Ok. Então vamos lá. 

Trata-se de projeto de lei de iniciativa do 
excelentíssimo senhor deputado Doutor 
Hércules, que institui o certificado de qualidade 
de acessibilidade municipal, denominado Selo 
de Acessibilidade, a ser outorgado aos 
municípios capixabas que adotem medidas que 
garantam a acessibilidade e a inclusão das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
 Na análise aos autos, verificamos que a 
matéria foi encaminhada à Procuradoria da Casa 
e à Comissão de Constituição e Justiça, onde 
recebeu parecer que conclui pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. 
 Após, veio a esta comissão para exame 
de mérito e parecer, nos termos do art. 50 do 
Regimento Interno.  
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Quanto ao aspecto da saúde pública, 
verifica-se que a matéria se afigura como de 
interesse público, pois tem como objetivo 
primordial incentivar os municípios a adotar 
medidas que garantam às pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida o direito de 
transitar por espaços públicos e privados sem 
encontrar barreiras arquitetônicas que 
impossibilitem o convívio ou o trânsito social 
nessas áreas de acesso, circulação ou 
permanência, conforme a justificativa 
apresentada. 

Desse modo, proponho a esta respeitosa 
Comissão de Saúde e Saneamento a aprovação 
do Projeto de Lei n.º 940/2019, de autoria do 
deputado Doutor Hércules, que institui o 
certificado de qualidade de acessibilidade 
municipal, denominado Selo de Acessibilidade, a 
ser outorgado aos municípios capixabas que 
promovam a acessibilidade e a inclusão das 
pessoas com deficiência ou com mobilidade 
reduzida. 
 Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 
 Não havendo parlamentares que 
queiram discutir, vou colocar em votação.  
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Favorável ao vosso parecer, Dr. Emílio. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 
MAMERI – PSDB) – Como vota o deputado 
Doutor Hércules? 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Também a favor.  
O próximo também é da minha autoria. 

Você continua na presidência, por favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Ok. Vou tomar gostinho, 
hein! Vou tomar gostinho pela presidência, 
Leila! 

Doutor Hércules, é o Projeto n.º 
346/2020.  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 346/2020, 
de autoria do excelentíssimo deputado Doutor 

Hércules, que tem por finalidade reconhecer a 
igualdade de condições para doadores de 
sangue, independente da natureza das suas 
práticas sexuais: homoafetivas ou 
heteroafetivas. 

Em sua regular tramitação, o projeto foi 
apreciado pela Procuradoria desta Casa, onde 
recebeu parecer pela constitucionalidade, sendo 
acolhido pelo procurador-geral. 

Ato seguinte, a proposta foi 
encaminhada para análise e parecer da 
Comissão de Justiça, onde recebeu Parecer n.º 
150/221 pela constitucionalidade, legalidade e 
boa técnica legislativa. 

Descrito o objeto da proposição, vale 
ressaltar que o parecer desta comissão abrange 
apenas a análise do mérito, sob a ótica de 
assuntos inerentes à saúde pública, 
saneamento, higiene e assistência sanitária, nos 
termos do art. 50 do Regimento Interno.  

Sendo assim, nota-se que a presente 
proposição visa resguardar o interesse público, 
na medida em que pretende ser reconhecida a 
igualdade de condições para doadores de 
sangue, independente da natureza das suas 
práticas sexuais, garantindo assim esse 
importante direito à sociedade, que não deve 
ser privada dos mesmos. 

Diante disso, em razão do mérito, pelas 
considerações apresentadas e por ser de 
relevante interesse público, sugerimos aos 
demais membros desta comissão a aprovação 
do Projeto n.º 346/2020, de autoria do ilustre 
deputado Doutor Hércules. 

Então o meu voto é pela aprovação. 
Está em discussão. Matéria em 

discussão. (Pausa) 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu, 
como autor, quero só explicar que existe uma 
discriminação muito grande. Se a pessoa chegar 
a um banco de sangue e falar que ele é 
homossexual, homem ou mulher, ele é 
discriminado e logo o pessoal não quer o sangue 
dessa pessoa.   

Isso é um absurdo, porque por muito 
tempo a questão da Aids estava muito ligada ao 
homossexual e isso é um mito que não existe. É 
preciso que colha o sangue. Esse sangue vai ser 
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examinado! Não transfunde nenhum sangue se 
não fizer exame rigoroso desse sangue que foi 
doado.  

Então, na verdade, é obrigado a retirar o 
sangue daquele que for lá doar o sangue e 
depois examina. Se der algum resultado 
positivo, alguma doença, então não transfunde 
o sangue para outra pessoa. 

Então o nosso projeto tem nesse sentido 
e, naturalmente, eu discuto a favor. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Aprovado o projeto. Vamos 
colocar em votação. Nosso deputado Luciano 
Machado, por favor. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Senhor Dr. Emílio, eu estou de acordo com o 
relato.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Ok. Doutor Hércules, por 
favor. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu 

voto a favor, como autor, também. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. EMÍLIO 

MAMERI – PSDB) – Ok. Eu vou devolver a 
palavra ao nosso presidente Doutor Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, Dr. Emílio. 
Obrigado, deputado Luciano Machado! 

Vamos seguir nossa Ordem do Dia. Eu 
quero fazer aqui as comunicações. 

A comissão estará recebendo as visitas 
de Neusa Grego Figueiredo, mãe de Fellipe 
Grego Figueiredo, implantado coclear; Antônia 
Lourdilene dos Santos Mozer, presidente da 
Associação de Pais e Amigos dos Surdos e 
Outras Deficiências – Apasod; José Onofre de 
Souza, Presidente da Socepel, na Reunião 
Ordinária Virtual desta Comissão, no dia 15 de 
junho, terça-feira, às 9 horas, por 
videoconferência, para discorrer sobre o tema: 
Mapeamento do implante coclear no estado do 
Espírito Santo, por solicitação minha, deste 
deputado. 

E, inclusive, eu quero registrar que, 
ontem, eu participei de uma reunião na 
Secretaria de Saúde com esse pessoal, com o 
pessoal deficiente: o Siqueira, que representou 
o deficiente; o Carlos Ajur representou também 
os cegos – trabalha comigo aqui no meu 
gabinete –; e também a Lourdilene, que foi falar 
sobre as questões do implante coclear e foi falar 
sobre TFD, Tratamento Fora do Domicílio, 
porque uma diária de setenta e oito reais para a 
pessoa pagar hotel, pagar transporte, pagar 
alimentação, realmente é um crime. Isso é 
crime! O estado tem que rever essa questão. E 
nós fomos lá reivindicar isso. Já foi cento e 
cinquenta reais. O Governo passado baixou para 
setenta e poucos. Aí tem uma história, assim, 
absurda. Se você for lá, em São Paulo, de avião, 
você vai lá a Campinas, no mesmo dia você é 
atendido e você volta no mesmo dia, aí a diária 
passa para trinta e oito reais porque você não 
pernoitou lá. Olha, vê só que punição para um 
pai e uma mãe – geralmente é a mãe – que 
levam um filho lá em Campinas para fazer a 
avaliação! Nós fomos lá reivindicar essa 
questão. 

A Comissão estará recebendo, também, as 
visitas de Michele Aline de Mello, Gerente de 
Assuntos Governamentais de Produtos da Roche 
Químicos e Farmacêuticos S.A., e doutora 
Diovana Loriato, Procuradora da Assembleia 
Legislativa e diretora do Instituto Nacional da 
Atrofia Muscular Espinhal – INAME, na Reunião 
Ordinária Virtual desta Comissão, no dia 22 de 
junho, terça-feira, às 9 horas, por 
videoconferência, para discorrer sobre o tema: 
Novo tratamento para Atrofia Muscular Espinhal 
– AME: Risdiplam, por minha solicitação 
também. 

Devo lembrar que eu tenho contato muito 
com a Diovana. Ela tem um filho que tem AME, 
que é o David, que está com nove anos, e a casa 
dela é uma verdadeira UTI. Tem uma UTI na 
casa dela. 

E nós lutamos muito na questão do Teste 
do Pezinho. Felizmente, o Teste do Pezinho, o 
pezinho, que é uma lei minha, daqui, e do Dr. 
Emilio também, que já fez essa proposição há 
muito tempo, foi muita luta do Dr. Emilio na 
questão do Teste do Pezinho. Só que nós fomos 
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conversar com o secretário sobre isso também, 
já desde o Governo passado, e que existe 
alguma barreira. 

O Teste do Pezinho, de hoje, detecta seis 
doenças. O ampliado, até cinquenta e três. E a 
Larissa Carvalho, jornalista de BH, ela tem um 
filho também com atrofia e ela levou esse 
menino até na Fátima Bernardes, no programa 
da Fátima, da Rede Globo. Muito bem! Só que o 
Teste do Pezinho ampliado, depois de ter 
detectado uma doença, Ariosto, o Estado tem 
que acompanhar aquela doença também. 

Então, realmente, o Estado tem que se 
capacitar, também, para esse fim. Não adianta 
só detectar a doença. É preciso tratar a doença. 
Evitar que essa criança, mais tarde... 
Geralmente, essas crianças morrem com três 
anos. Ou, então, um tratamento para que essa 
criança possa desenvolver uma vida comum, 
igual a nós. 

Então, essa luta é nossa, do Dr. Emilio, é 
minha, enfim, é luta da Diovana, que ela tem 
um menino, o David, em casa, que tem AME. E é 
uma luta muito grande. 

A Comissão de Saúde, também, pede para 
todos participarem da prestação de contas que 
será realizada pela Secretaria de Estado, no 
primeiro quadrimestre 2021. Então, no primeiro 
quadrimestre de 2021, o secretário virá prestar 
contas, o Nésio Fernandes de Medeiros Junior, 
de acordo com o artigo 141, ou melhor, da Lei 
Complementar 141, no dia 25 de julho, nove da 
manhã, por videoconferência, para 
acompanhar. Você poderá acompanhar pela TV 
Assembleia, Canal Digital 3.2, Net 12, site TV 
Assembleia: ales.es.gov.br. 

A comissão estará recebendo também a 
visita da doutora Alda Regina Monteiro Gomes, 
médica da saúde indígena, da Unidade Básica de 
Saúde da aldeia de Caieiras Velhas, na reunião 
ordinária desta comissão, no dia 29 de junho, 
terça-feira, às nove da manhã, para 
videoconferência para abordar o tema: Saúde 
Indígena Espírito-santense e seus desafios 
diante da pandemia, por solicitação do 
deputado Dr. Emílio Mameri. 

A comissão também estará recebendo a 
vista da doutora Clenir Sani Avanza, advogada, 
na reunião ordinária desta comissão, no dia 06 

de julho, terça-feira, também às nove da manhã, 
por videoconferência, para discorrer sobre o 
tema: A Comissão de Direito do Terceiro Setor 
da OAB, por solicitação minha, e também faço 
parte dessa comissão por ser advogado, 
regularmente registrado sob o n.º 2.310. 

Bom, falta um minuto e nós temos a 
recomendação de encerrar a reunião porque vai 
começar outra comissão daqui a alguns 
minutos. Mas eu quero agradecer mais uma vez 
ao Ariosto, pelos seus esclarecimentos, pela sua 
disposição de lutar, de evitar queimadura, isso é 
muito importante. A vacina, a nossa vacina, 
Ariosto, das queimaduras é a prevenção. Não é? 

A vacina contra a Covid-19, são várias 
vacinas que estão apresentando agora, mas 
para queimadura, nossa vacina é a prevenção. 
Não é isso Ariosto? 

 

O SR. ARIOSTO DA SILVA SANTOS FILHO - 
É isso aí mesmo. É o lema deste ano do Junho 
Laranja. 

 

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

Quero agradecer a Deus, agradecer 
também ao meu gabinete, à Comissão de Saúde, 
ao presidente da Assembleia, essa luta pela 
inclusão que nós temos aqui. 

Para finalizar, Ariosto, a Assembleia hoje 
tem as sessões transmitidas em sinais de libras, 
que não tinha, o surdo não sabia o que eu 
estava falando. A nossa luta de muitos anos, o 
presidente, a partir de fevereiro, ele botou aqui 
as intérpretes de sinais de Libras. Também tem 
faixa tática para os cegos, não tinha; banheiro 
accessível para cadeirante, não tinha. 

A nossa luta, também tem em alguns 
municípios – Vila Velha foi o primeiro –, 
mamógrafo com adaptador que pudesse 
atender a mulher na cadeira de rodas ou a anã. 
Não tinha também. É nossa luta de inclusão. 

Vou prosseguir nos agradecimentos: ao 
doutor Ariosto, ao Emílio, ao Edson, Julio 
Chamun, Paulo, Gabriel, Leila que está na nossa 
comissão. Eu quero agradecer, então, à 
Diretoria das Comissões Permanentes, 
especialmente ao Pedro Henrique, aos 
servidores da Engenharia e Tecnologia, ao 
repórter da TV. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390034003200310039003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 25 

 

Quero agradecer especialmente à 
Taquigrafia, que anotou tudo o que nós falamos 
aqui, apesar de que às vezes a gente fala um 
pouco mais rápido e a taquigrafia é a arte de 
escrever na velocidade que se fala. Se a gente 
falar muito rápido, fica difícil para eles. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos da Comissão de Saúde 
e convido todos para a próxima, que será 
extraordinária, conforme eu já expliquei aqui. 

Está encerrada a nossa reunião, vamos em 
paz e com Deus! 
 

(Está encerrada a reunião) 
 
___________________________________________ 

 
SEGUNDA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE 
SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA, 
REALIZADA EM 08 DE JUNHO DE 2021. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Havendo quorum legal declaro aberta a 
reunião da terceira sessão legislativa ordinária 
da décima nona legislatura da Comissão de 
Agricultura, de Silvicultura, de Aquicultura e 
Pesca, de Abastecimento e de Reforma Agrária 
da Assembleia Legislativa. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) - Não estou 
ouvindo, não.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Não estão ouvindo?  

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Eu estou ouvindo. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Ok. Nós contamos com as presenças do 
deputado Torino Marques, do deputado Luiz 
Durão, do deputado José Esmeraldo, que 
participam efetivamente como membros 
efetivos da comissão. Estamos com diversos 
convidados que vão estar contribuindo com os 
trabalhos. Estou vendo o Alejandro, que é da 

Comissão de Agricultura. Por gentileza, gostaria 
que se identificassem com identificações as 
outras presenças. O secretário de Agricultura se 
faz presente, Paulo Foletto, que é nosso 
deputado federal. Na medida do possível os 
técnicos que se encontram aqui conosco vão se 
identificando, porque estão sem as tarjas com 
os referidos nomes e nós não temos como estar 
identificando todos. 

Estou vendo o Alejandro, como eu disse, 
salvo engano; nós estamos com o ex-secretário 
de Cultura, Dorval Uliana. É o Dorval Uliana na 
tela? 

 

O SR. DORVAL ULIANA - Sim. Bom dia, 
deputada.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Ok. Nós vamos passar, nesta abertura 
dos trabalhos, à leitura e discussão da ata 
anterior para que a gente possa, logo em 
seguida, entrar no Expediente. 

Vou passar a palavra para a Karine. 
(Pausa) 

Ninguém está ouvindo. Eu vou sair do 
vídeo para que ela sente no meu lugar e faça a 
leitura. São os problemas do virtual. Vamos ver 
se nós fazemos as reuniões híbridas, porque 
senão nada anda, gente.  

 

(A senhora secretária procede à 
leitura da ata da primeira 
reunião ordinária, realizada em 
02 de março de 2021) 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – A ata foi lida. 
Alguém deseja discuti-la? (Pausa) 
Não havendo quem queira discuti-la, vou 

colocar em votação. 
Como vota o deputado José Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Voto conforme lida. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
Na medida em que os deputados forem 

retornando, nós vamos tomando o voto deles.  
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Este modelo virtual dá muito problema 
de conexão. Eu estou com dois aparelhos na 
minha sala e não consigo acessar os dois. É um 
problema sério, José Esmeraldo. Nós precisamos 
conversar com o presidente para tornar essas 
reuniões híbridas, porque quem quer, vem para 
o plenário, quem não quer, fica on-line, mas a 
gente consegue dar mais efervescência ao nosso 
trabalho, mais resolutividade e não fica com 
esses problemas técnicos que muito têm 
dificultado o trabalho na Assembleia. 

Bom, nós vamos, hoje, estar citando aqui 
algumas das questões que foram recebidas. Nós 
recebemos um ofício da Ases e da Aves que está 
nas correspondências de hoje. Nós entramos em 
contato, ontem, com o secretário executivo das 
entidades, Nélio Hand, que disse que hoje 
estará enviando um documento mais completo, 
dando a importância do milho para a 
alimentação das aves e suínos e da alta 
dependência de nosso estado pela importação 
do produto, que se encontra com os preços 
muito altos, inviabilizando a produção e 
correndo o risco de haver uma desestabilização 
de toda a nossa cadeia produtiva, gerando o 
fechamento de muitas granjas e a perda da 
renda e de empregos. 

É claro que se a gente insistir comprando 
esse milho nos valores que estão sendo  
disponibilizados no mercado, nós vamos ter 
uma elevação acentuada dos produtos na 
avicultura de nosso estado.  
 Nós estamos trabalhando esse 
documento. Nós já fizemos um requerimento, já 
está pronto o nosso. Mas, como o Nélio pediu 
para que a gente aguardasse, porque ele quer 
trazer mais elementos para a gente construir 
esse documento assinado por todos da 
comissão, eu vou submeter o requerimento à 
votação da comissão para produção do mesmo 
e envio ao Ministério da Agricultura, aos órgãos 
e autoridades, tanto estaduais como federais, 
para que a gente possa colocar o nosso 
posicionamento e a nossa dificuldade com 
relação aos elevados preços do milho, um dos 
produtos importantíssimos para a avicultura do 
nosso estado e a suinocultura. Mas, aqui, quem 
procurou foi o pessoal da Aves, da suinocultura, 
mas que é muito importante para o alimento 

também de outros equinos, que também se 
alimentam com milho, e tantos outros. Mas o 
forte de nossa economia é a suinocultura e a 
avicultura, que vão ser muito impactadas e, com 
certeza, os preços vão subir muito. Já temos 
preços elevadíssimos na carne de boi. Todos 
estão vendo aí, os valores estão muito elevados. 
Está difícil comer carne de boi. Agora, o nosso 
socorro era estar se alimentando de proteína de 
aves e de porco, que também estão passando 
por essa dificuldade.  

Então, eu gostaria de ver com o Zé 
Esmeraldo se ele tem alguma coisa a dizer, 
colocar e submeter o requerimento à 
apreciação dele, para que a gente possa estar 
produzindo esse documento e mandando para 
as autoridades competentes do estado e para o 
Ministério da Agricultura. 
  

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Deputada Janete, presidente da Comissão de 
Agricultura, sou favorável à sua orientação. Eu 
acho que o caminho é esse mesmo. V. Ex.ª está 
com a razão. É o que eu tenho a dizer. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Ok. 
 Em seguida, nós vamos pegar o voto do 
deputado Luiz Durão, que também está com 
problema de conexão; o voto do deputado 
Torino Marques, que estava também na reunião 
e está com problema de conexão. E aí nós 
precisamos de cinco votos para poder... 
 Torino Marques está presente? (Pausa) 
Está com problema de conexão. 
 Para poder a gente ter a votação de 
maioria, tendo em vista que nós somos nove. O 
nosso colegiado é composto por nove 
deputados. 
 Nós não tivemos proposições recebidas 
no período nem distribuídas. Não foram 
relatadas, sobrestadas, baixadas de pauta.  

Nós tivemos, junto com o deputado e 
secretário de Agricultura, uma grande reunião, 
no Palácio do Café, envolvendo os produtores 
de café do nosso estado, tanto o café arábica, 
mas mais especificamente o café conilon. O 
grande debate que ocorreu foram os problemas 
do café estar sendo enviado sem nota e com 
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isso ser detectada pelo setor produtivo uma 
evasão fiscal muito acentuada. O que nós 
produzimos não é o que nós arrecadamos, ou 
seja, tem muita coisa saindo para o ralo que não 
fica nos cofres de nosso Estado, que vai para os 
cofres do Rio de Janeiro, que vai para os cofres 
especialmente de Minas Gerais, mas não é 
tributado aqui no Espírito Santo. Isso gerou, tem 
gerado uma preocupação muito grande no setor 
cafeeiro, sério, honesto e que contribui com o 
Estado, porque, ao lesar no não pagamento do 
ICMS, as empresas que são sérias, que são 
corretas, que pagam o tributo, acabam não 
tendo como diminuir o preço do produto. 
Aquele que não paga é fácil para ele reduzir o 
preço do produto, porque ele não está pagando, 
ele está pagando uma alíquota menor em outro 
estado, está atravessando o nosso produto pela 
fronteira, sabe lá por onde, e não está pagando. 
Então, para ele é fácil reduzir o preço final do 
produto, mas para o Espírito Santo, para o 
produtor sério capixaba, isso se torna difícil. 
 Estivemos eu e Paulo Foletto com o 
Governo do Estado, com o setor, com o 
secretário de Fazenda, e está se fazendo todo 
um trabalho no sentido de intensificar a 
fiscalização, de inteligência e de barreira, para 
que a gente evite esse problema.  

E também uma das reclamações que 
foram levantadas foi a facilidade com que se 
abre uma empresa aqui no estado. Dificultar... 
Não é dificultar, mas ter exigências polpudas 
para que a empresa abra. Nós não vamos 
dificultar o empresário que quer vir, que quer 
empreender no nosso estado, mas, se naquela 
composição acionária daquela empresa, 
aquele empresário várias vezes abriu aqui no 
estado, e ele fecha e depois ele abre de novo, 
e ele fecha...  

A composição societária é um ou outro 
que sai, mas basicamente a mesma. E isso 
significa que algum esquema fraudulento 
possa estar acontecendo, porque a facilidade 
de abrir e de reabrir empresa, para poder 
abrir outra empresa como se ela fosse limpa, 
deixa o passivo da que foi fechada; e abre uma 
limpa cometendo as mesmas intolerâncias 
que a gente tem visto, que o setor conhece e 

que o estado também conhece, por isso está 
tomando medidas nesse sentido. 

Então, nós também levamos essa 
reclamação, e o Governo do Estado, junto com a 
Fazenda, estão estudando mecanismos, vão 
mandar certamente projeto de lei para esta 
Casa para que haja um rigor um pouco maior na 
observação de quem são essas empresas, quem 
são os acionistas, se essas empresas já 
quebraram aqui no estado ou não, qual o 
comportamento delas, se são empresas de 
estocagem, de armazenagem e de 
comercialização do café, tanto arábica como 
conilon, no Espírito Santo. Então, uma discussão 
muito boa, muito intensa e que com certeza vai 
dar frutos. 
 Uma outra questão que precisa ser 
informada a vocês que estão participando é que 
nós trabalhamos muito para que fosse 
instituída, e hoje é uma realidade, a Operação 
Colheita, que é uma luta nossa, da Patrulha 
Rural, junto com o deputado Freitas, que 
também integra esse coletivo; com o deputado 
federal e secretário de Agricultura, que é o 
Paulo Foletto; junto com mais diversos colegas, 
como o José Esmeraldo e tantos outros, que 
sempre lutaram para que houvesse a Patrulha 
Rural e que, na época da colheita do café, que 
fossem intensificados os trabalhos da Operação 
Colheita, tendo em vista o volume grande de 
pessoas que vêm para o nosso estado, que se 
misturam aos trabalhadores que precisam vir 
aqui, homens e mulheres, para a panha do café.  

Misturam-se nesse movimento de vinda 
para o estado e ali, nessa mistura, acabam 
dificultando o nosso controle. E muitos, 
infelizmente, meliantes, e muitas pessoas que 
não são de boa-fé e que vêm aqui para lesar o 
povo capixaba, acabam cometendo furtos, 
furtos de grande monta, ameaçando as pessoas 
que estão na roça, sequestrando produtores 
rurais e seus familiares. Ou seja, um inferno na 
roça por conta desses problemas, que 
felizmente estão sendo solucionados devido a 
tomada de posição do Governo do Estado, junto 
à Secretaria de Segurança, que colocou no ar, 
está em vigor, a Operação Colheita, para levar 
segurança para o homem do campo, para o 
trabalhador rural, para o produtor, que está lá, 
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ralando sol a sol, para poder bater esses 
produtos nas nossas mesas e contribuir com a 
economia de nosso estado e com a produção de 
empregos. 
 Então, eram essas as informações que eu 
tinha para dizer, do trabalho que, enquanto 
Comissão de Agricultura e à frente da 
presidência, junto com o nosso engenheiro 
agrônomo, o José Roberto, nós temos feito, 
junto ao Governo do Estado e ao setor cafeeiro, 
no sentido de levar um pouco mais de paz para 
o campo. 

E, para finalizar, agora eu quero tomar o 
voto do deputado Torino, que é de nós 
construirmos, Torino, um documento sobre a 
questão dos preços elevados do milho, o que 
está impactando na suinocultura e na avicultura 
de nosso estado. Nós estamos produzindo um 
documento para mandar para o Ministério da 
Agricultura e para as autoridades competentes 
do nosso estado; eu gostaria de tomar o seu 
voto favorável ou contrário à produção desse 
documento, e assinatura. 
 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Com 
muito prazer, concordo com a presidente da 
Comissão de Agricultura, minha querida amiga, 
colega parlamentar, amiga do povo também e 
principalmente dos agricultores, Janete de Sá. 
Estamos juntos! 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) - Torino, obrigada. 

Vou passar agora, para a apresentação 
dos projetos de fomento da Pescamar do 
Espírito Santo, desenvolvidos pela Coordenação 
de Agricultura, Pesca e Produção Animal, da 
Secretaria de Estado de Agricultura e 
Abastecimento, da Seag. 

A fala pela Pescamar-ES é de José 
Alejandro García-Prado e Victor Hugo Valério; e 
a fala sobre o fomento agrícola, ela fica a cargo 
de José Alejandro. 

Então eu vou passar inicialmente para 
José Alejandro, perguntando antes que José 
Alejandro possa falar, se o deputado federal e 
secretário de Agricultura, Paulo Foletto, deseja 
dar contribuições com a sua fala, no início 
desses trabalhos. (Pausa) 

O deputado está com problema de 
conexão neste momento. 

Nós vamos passar a palavra para José 
Alejandro García-Prado; em seguida, Victor 
Hugo Valério para falar sobre a Pescamar-ES. 

E no momento em que o deputado Paulo 
aparecer no vídeo, e os demais, nós vamos 
tomando voto e abrindo para as falas. 

Com a palavra, José Alejandro! 
 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 
- Obrigado. Vocês estão me ouvindo? Estou pelo 
celular no áudio, e estou pelo computador, no 
vídeo. Meu computador não está com áudio 
nesse programa. Estão me ouvindo? 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 
PMN) – Sim. 

 
O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 

– Ótimo. 
Bom dia a todos, tá. Gostaria muito que 

o nosso subsecretário de Pesca e Agricultura, 
Dorval Uliana, fizesse uma breve apresentação 
antes de a gente entrar na parte técnica do 
projeto, propriamente dito.  

Pode ser? Obrigado. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) – Sim. 
 
O SR. DORVAL ULIANA - Obrigado, 

Alejandro. 
Bom dia, deputada; bom dia senhores 

deputados José Esmeraldo, deputado Torino, 
Luiz Durão, bom dia a todos os presentes nesta 
importante reunião. 

Quero agradecer a oportunidade de 
estar aqui fazendo esta manifestação, e dizer 
que o secretário Paulo Foletto estava aqui até 
agora, mas ele está, na verdade, até a caminho 
do Palácio Anchieta, que ele tem um 
compromisso com o senhor governador, agora. 

E a minha manifestação é muito breve. 
Primeiro, é uma honra, deputada, não só revê-
la, mas participar deste momento; e 
principalmente por apresentar um programa 
nessa magnitude que dá relevância a essa 
importante atividade econômica do Espírito 
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Santo, presente em quatorze municípios 
litorâneos.  

E aí, com o nosso competente 
coordenador Alejandro, qualificar a agricultura, 
pesca, e todos os benefícios que esse programa, 
que é fruto, na verdade, de um importante 
arranjo institucional - como poderia ser no 
Governo Renato Casagrande - da Seag, com a 
coordenação desse programa; com a Incaper; 
com a Paps; com o Ifes no campus de Piúma; um 
grupo de profissionais à disposição de todos os 
nossos bravos pescadores. 

Esse programa tem uma característica 
que eu acho extremamente relevante, de 
verificar e dar respostas a todas as demandas 
desse importante setor agrícola. 

E essa oportunidade de estar aqui com a 
contribuição legitimada da Assembleia 
Legislativa sob sua coordenação desta 
importante comissão, deputada, é fundamental 
para que os trabalhos avancem e ganhem ainda 
mais legitimidade, sem entrar no mérito da 
competência técnica do nosso querido 
Alejandro. 

Eu passo a palavra para ele, mas 
continuo à disposição aqui para essa interface 
institucional entre a nossa Secretaria de 
Agricultura, Assembleia, e naturalmente na 
coordenação do Alejandro, a apresentação 
técnica desse programa. 

Muito obrigado pela oportunidade. 
Prazer em revê-los. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Obrigada você, Dorval.  
Ótimo ter você na Agricultura. Você que 

tem o pé na roça, que vem da roça, da família 
Uliana, uma família muito importante no agro 
capixaba.  

 
O SR. DORVAL ULIANA - Muito obrigado. 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ - 

PMN) - Então, assim, para nós é uma honra ter 
uma profissional com a sua competência 
contribuindo com o estado e com a agricultura. 
Um beijo grande.  
 

O SR. DORVAL ULIANA – Obrigado. 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 
– (Inaudível) adjunto do projeto para ele ir 
apresentando os slides enquanto vou 
explanando (Inaudível) 

Está todo mundo vendo aí? (Pausa) 
Perfeito. 

 
O SR. DORVAL ULIANA – Se pudesse 

ampliar mais a imagem, Alejandro. 
 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 
– Ampliar? 
 

O SR. DORVAL ULIANA – Sim.  
 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 
– Está ótimo.  

Nossa coordenação, o proponente dos 
projetos, desses dois projetos, o Pescamar-ES e 
o Fomenta Aquícola.  

O nosso parceiro sempre que nos ajuda 
demais, nos apoia na parte técnica, na parte 
científica, é o Ifes de (Inaudível), através do 
grande diretor Marcelo Polese. Extremamente 
ativo nessa área de produção aquicultura e 
pesca. Então, nossa proposta, o Fomenta 
Aquícola e o Pescamar-ES tem o opoio deles 
com o Ifes de Itapina. O Ifes de Itapina é 
parceira enorme também. Sempre o Ifes é o 
nosso parceiro externo. Internamente, o Incaper 
que faz parte da nossa rede e está sempre junto 
conosco.  

O Fomento Aquícola é um projeto que 
tem como objetivo... Ele funciona da seguinte 
forma: ele fomenta nos municípios a produção 
de pescado de uma forma de diversificação da 
produção agrícola. Então, às vezes (Inaudível) 
pimenta no Norte, por exemplo. (Inaudível) Não 
é viável colocar uma produção agrícola nessas 
(Inaudível) pimenta, café, por exemplo, ou 
mamão, se for o caso, mas tem uma área lá de 
quinhentos metros quadrados, de seiscentos 
metros quadrados ou até mil metros quadrados 
que está ociosa que ele poderia (Inaudível) 
pescado naquela área.  

Então, o fomento é justamente isso. É 
levar essa opção ao pequeno agricultor que 
queira diversificar a produção, ou seja, que não 
se pretenda com isso se tornar a principal fonte 
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de renda propriedade, mas sim uma opção. 
Então, por exemplo, ele pode ter uma represa 
que ele tem para irrigação dos cafezais ou do 
plantio dele, pode colocar tanque rede. Ele tem 
uma área, por exemplo, esse tanque escavado 
que vocês estão vendo em São Mateus, nesse 
verdinho bonito, um tanque de trezentos 
metros quadrados. Eles têm três tanques de 
trezentos metros quadrados nessa área. Em 
uma área de mil e duzentos metros quadrados 
colocaram três tanques de piscicultura. 

(Inaudível) É uma área menor, de 
quinhentos metros quadrados (Inaudível) do Rio 
Doce. (Inaudível) fazer um grande negócio para 
esses pequenos produtores, tanto rurais quanto 
pescadores.  

Então, a nossa ideia é levar o que nós 
fazemos e fizemos. O primeiro piloto foi em 
Divino São Lourenço, levamos esse Fomento 
Aquícola, apresentamos aos produtores em uma 
reunião. Aqui à esquerda, na foto à esquerda 
vocês conseguem visualizar. Uma reunião em 
que havia quatorze produtores rurais ali, 
interessados no fomento. Nós apresentamos o 
custo de operação, de implantação, quanto que 
vai investir, quanto que vai lucrar, o período, a 
carência, todas as opções de crédito, questão de 
licenciamento ambiental. Então, todo o passo a 
passo ele precisa saber para poder iniciar uma 
produção de aquicultura.  

À direita nós temos o sistema que nós 
temos parceria com o Ifes de Itapina, um 
sistema de carcinicultura, de camarão, da Fapes. 
A Fapes que é a gestora do recurso, temos 
professores do Ifes de Itapina, o professor 
Marcelo, que está presente aqui também. É um 
projeto que foi muito elogiado pelas Fapes 
também, que é, justamente, a produção de 
camarão de água doce, o famoso camarão-da-
malásia. Só que esse sistema é para apenas 
engordar o pós-larva para o tamanho de juvenil; 
a partir daí, numa segunda fase, esse juvenil vai 
para o tanque escavado onde termina a 
engorda. 

Esse projeto, inclusive, nós estamos 
pensando em replicar para um projeto que nós 
estamos nomeando Aquicultura nas 
Comunidades. É um projeto que visa levar a 
produção de proteína para as comunidades de 

baixa renda. Estamos propondo fazer três 
pilotos desses, com dez caixas d'água em cada 
comunidade, para ver como que vai se 
comportar a comunidade em relação a essa 
produção. O escopo do projeto é basicamente 
esse que vocês estão vendo aí, no Ifes de 
Itapina, e essa semana iremos justamente lá 
para conversar com Marcelo para a gente 
ampliar essa proposta. Essa é uma ideia que tá 
está bem estruturada já. 

Nós temos, também, junto com a 
Subsecretaria de Infraestrutura, Subinf, da Seag, 
um projeto chamado Aquicultura Familiar. Esse 
projeto foi premiado pelo Inoves agora, em 
2020, premiado como uma ideia. Qual é a ideia 
do projeto? Nós implantarmos essas passarelas 
no sistema de cultivo nas represas que estão 
ociosas no estado do Espírito Santo. Algumas 
represas estão aptas a receber a piscicultura. 
Então, nós vamos colocar essas passarelas e os 
tanques-redes, como piloto também, no 
município de Montanha. Estamos fazendo 
piloto, está em processo de licenciamento. As 
passarelas, que são os píeres flutuantes ou 
passarelas flutuantes, já estão adquiridas e 
vamos colocar lá na represa de Montanha, com 
a parceria total da Secretaria de Agricultura, do 
Incaper. Isso tudo faz parte do fomento aquícola 
da Seag.  

Nós também temos sistemas de 
maricultura, de cultivos marinhos, unidades 
demonstrativas também, lá em Piúma, junto 
com o Ifes Piúma também, parceirão, como 
sempre. No caso, nós fizemos um projeto que 
nós patrocinamos, esse da vieira, que é essa 
delícia que está na mão dessa moça ali. O rapaz 
ali está com o mexilhão. Nesse sistema de 
maricultura nós podemos produzir a vieira, o 
mexilhão e a ostra. São alternativas de renda, de 
produção para pescadores artesanais que 
residam em áreas que sejam propícias para isso. 
Logicamente, não é em qualquer mar aberto 
que você pode instalar isso, mas no Sul do 
estado tem áreas propícias para esse tipo de 
implantação. Existem alguns pescadores, 
inclusive, que já produzem tanto mexilhão 
quanto a ostra lá em Piúma e Anchieta, e o Ifes 
de Piúma que dá essa assistência. Então, nós 
fizemos esse projeto em parceria, também, com 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390034003200310039003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, quinta-feira, 17 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 31 

 

o Ifes de Piúma. Ele se encerrou ano passado, 
em 2020, e nós temos um projeto, no Banco de 
Projetos, que está na fila de espera para ser 
contratado. 

Um outro projeto também, que 
complementa o da pesca, agora vamos entrar 
na pesca, é o Pmap. O Pmap é um programa, na 
verdade, de monitoramento pesqueiro, 
monitoramento da atividade pesqueira no 
Espírito Santo, no Rio Doce e no litoral do 
Espírito Santo. A Ufes que é a proponente, junto 
com o Instituto de Pesca do Estado de São Paulo 
e nós da Seag, além de outros parceiros. Nós 
estamos monitorando, na verdade, a pesca em 
todos esses municípios, desde Baixo Guandu, 
Colatina, que é a parte interior, Marilândia, e 
Aracruz, Linhares, Conceição da Barra, até 
Itapemirim. Então, em breve vamos ter o 
primeiro relatório pesqueiro elaborado pela 
Ufes, Instituto de Pesca de São Paulo em 
parceria com a Seag. A nossa parceria é 
basicamente institucional. Nós juntamos 
parceiros, juntamos o Incaper para apoiar, 
fazemos os contatos com grupos de pescadores. 
Então, essa que é a nossa parceria, a nossa 
parceria não é financeira. 
 Quando tivermos esses primeiros 
catálogos elaborados da produção pesqueira no 
Espírito Santo, isso vai estar na página da Seag, 
vai ter um link acessando essa informação. 
Então, é o primeiro diagnóstico pesqueiro 
localizado em dez anos, porque o último foi em 
2011, pelo extinto Ministério da Pesca, e, agora, 
nós estamos fazendo esse diagnóstico pesqueiro 
também real, com fonte metodológica científica 
de primeira. Então, é mais uma entrega que nós 
teremos, até o final do ano, no fim do semestre, 
na verdade. 
 E temos o Pescamares, que é esse 
projeto que foi selecionado no Banco de 
Projetos da Seag também, do ano passado. Eu 
selecionei. Foi contratado em fevereiro, e é uma 
parceria junto com o Ifes de Piúma, com a Fapes 
e o Incaper. O Incaper é nosso, né?! Mas a 
parceria é da Fapes com o Ifes de Piúma. O que 
é a base do Pescamares? O Pescamares é levar a 
extensão pesqueira para as comunidades da 
pesca do Espírito Santo. É basicamente isto, é 
você ter o Estado presente nas comunidades. É 

o que sempre foi solicitado pelos pescadores 
nas reuniões que a gente fez, no passado, antes 
da pandemia: Nós queremos técnicos, queremos 
pessoas da pesca, queremos o Estado presente. 
Então, qual é a intenção do Pescamares? É levar 
o Estado para essas comunidades pesqueiras, é 
atender a todas as comunidades pesqueiras até 
fevereiro de 2023. Essa que é a ideia. 
 Também, nós contratamos – isso, eu vou 
explicar mais adiante –, estamos dando apoio a 
todos os escritórios do Incaper – todos, não! 
Perdão! –, a cinco escritórios do Incaper do 
estado, que trabalham com a pesca, que 
estavam sem pessoal qualificado na parte de 
pesca. Nós estamos apoiando esses escritórios 
com esses bolsistas que nós contratamos.  

A base está sendo a construção coletiva 
das demandas dessas comunidades, através das 
visitas desses bolsistas à comunidade, conversa 
com a família, conversa com outro, conversa 
com uma liderança, conversa com o peixeiro. E 
vamos, tipo assim, adquirindo a informação, 
pouco a pouco, sem que seja um questionário, 
aquela coisa: Quanto você ganha? Quanto você 
pesca? Não! É uma conversa, um bate-papo, e, 
então, nessa conversa, nesse bate-papo, nós 
vamos trabalhando a informação, para a gente 
poder levar essa necessidade, essa demanda, ao 
Governo, e levarmos e fazermos as devolutivas 
que nós precisamos fazer. 
 Nós garantimos que todas as demandas 
que forem detectadas vão ter resposta. Não sei 
se essa resposta para todas vai ser positiva, mas 
vai ter resposta. Se for negativa, a gente vai 
explicar por que vai ser negativa. 
 A maioria são demandas de baixo 
investimento. Isso, eu já posso avisar. Lógico 
que existem demandas de infraestrutura, 
câmaras frigoríficas, unidade de 
beneficiamento, caminhão, mas a grande 
maioria é demanda de baixo investimento. Eu 
deixo isso como uma dica interessante. 
 E a base também do Pescamares é a 
inovação tecnológica nas capturas, na pesca. 
Isso, o professor Victor Hugo vai explicar com 
clareza, daqui a pouco. 
 O projeto começou em março agora, de 
2021, e já estamos com cinco bolsistas 
contratados. 
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 Nosso mapa atual de técnicos da pesca, 
que trabalham com a pesca no estado, é este 
aqui.  
 Esse é o quorum que nós temos agora 
com o Pescamares de pessoas especialistas 
atendendo ao litoral do Espírito Santo. Pode ver 
que o Sul está extremamente bem atendido. 
Temos, praticamente em todos os municípios, 
pessoas do Pescamares, do nosso projeto, 
atendendo. É engenheiro de pesca, todos os 
engenheiros de pesca aqui no Sul, e, no Norte, 
em Conceição da Barra, temos o nosso 
oceanógrafo. Ele pegou a parte maior, que é 
justamente de Linhares até Conceição da Barra, 
o litoral é longo ali. Então, é muito, se a gente 
tivesse uma pessoa que conseguisse colocar, 
por exemplo, em Linhares já dava um gás 
melhor. Mas estamos bem amparados.  

Esses cinco jovens estão com muita 
disposição, são de ponta, indicados, foram 
selecionados por currículos, pelo seu currículo 
Lattes, sua produção e pelo empenho em 
campo, que nós tivemos notícia que eles são 
muito bons de campo. Realmente são. Então, 
essa que é a equipe nossa, está presente no 
Pescamares. Engenheiros de Pesca formados no 
Ifes e o oceanógrafo a gente importou do 
nordeste, porque foi uma seleção. Foi um crivo. 
Ele atendeu aos requisitos e foi selecionado.  

Então, na verdade, as entregas que nós 
temos basicamente da pesca e aquicultura, essa 
ampliação do corpo técnico do Governo para 
atuação na assistência à pesca, coisa que há 
muitos anos não temos. Então, com o 
Pescamares nós temos esses jovens bolsistas 
trabalhando junto à Incaper para dar assistência 
aos pescadores que vão ao escritório e para 
irem até as comunidades pesqueiras fazer o 
reconhecimento. Sempre usando os protocolos 
de proteção e sem aglomerar, vamos falar, as 
visitas deles são para grupos pontuais.  

Esse projeto a gente aprovou no Banco 
de Projetos. Nós temos essa cooperação técnica 
com o Ifes - Maricultura de Bivalves -, que na 
verdade encerrou agora em 2020. Se tudo der 
certo, ele vai ser retomado. E temos um projeto 
que está na fila de espera. Mas a cooperação 
técnica com o Ifes de Itapina, que é esse 
camarão de água doce, esse sistema 

superintensivo que vence em final de 2021, mas 
é um projeto que está já montado, como 
mostrei a foto para vocês.  

Acordos firmados entre a Seag, o Incaper 
e a prefeitura de Conceição da Barra para 
resolver vários entraves que existem, 
burocráticos, legais, em relação à cadeia 
produtiva da pesca naquele município, que está 
impedindo, na verdade, o desenvolvimento da 
pesca em Conceição da Barra e em muitos 
outros municípios no estado, que a gente 
percebe que é muito burocrático, são muitas 
questões burocráticas que nós temos que 
desentravar. É (Inaudível) da União, 
licenciamento ambiental. São várias questões 
que são muito pesadas, demoradas e morosas, 
que acabam criando esse entrave. Então, o 
Dorval colocou isso: vamos criar esse grupo. E 
foi, e demos um prazo de sessenta dias para a 
gente conseguir entregar a solução desses 
problemas.  

Também temos um acordo firmado 
entre a Seag, o Incaper e a prefeitura de 
Montanha, no desenvolvimento do projeto-
piloto de aquicultura em barragens. É preciso 
licenciamento também. Como disse, esse é um 
piloto, dando certo, a gente vai expandir para 
outras barragens do estado, para gerar renda na 
aquicultura familiar para pessoas basicamente 
com um agregado na produção agrícola ou para 
famílias de baixa renda que precisem de um 
aumento de qualidade de vida.  

 
O SR. DORVAL ULIANA – Estaremos lá 

amanhã, não é, Alejandro? 
 
O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 

– Isso. Exatamente. Amanhã a gente está indo 
para lá.  

Os piers flutuantes são os projetos que 
nosso engenheiro de pesca -temos um 
engenheiro de pesca que é um cadista, ele 
conhece muito o AutoCAD - ele está fazendo 
todos esses projetos em AutoCAD para subir... 
(Inaudível) infraestrutura quando envolve a 
questão da pesca.  

Entregamos agora da Prainha de Vila 
Velha. Está sendo elaborado o de Piúma 
também. Esses piers flutuantes para apoiar a 
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atividade pesqueira nessas regiões também. 
Onde o barco vai chegar próximo, desembarcar 
e o pescador sair caminhando, no carrinho de 
mão, com o peixe. Não precisa mais levar o 
peixe no barco, remando, no lombo, como em 
muitas comunidades se vê fazendo isso. 

As cinco unidades demonstrativas da 
aquicultura foram implantadas ao longo desses 
cinco anos e estão já aptas a receber visitas de 
grupos de produtores rurais. Temos essa em 
Piúma, em São Mateus temos duas, um viveiro 
escavado na terra, outra no rio Cricaré, em 
tanque-rede. Em Linhares temos um que são 
sistemas superintensivos circulares, em 
Regência. E em Itapina esse sistema de 
carcinicultura que vamos adaptar para 
pscicultura também superintensiva em outro 
sistema.  

Então, esses projetos são em parceria 
com o Ifes, o Incaper de Linhares, junto com o 
Fundagres, a Fundação Banco do Brasil, que 
patrocinou. E tem outros projetos de 
aquicultura sustentável. A colega e 
coordenadora de aquicultura do Incaper 
elaborou, tem um projeto fabuloso também, 
interessante, vai apresentar também.  
 (Inaudível) os principais são Ifes de 
Piúma, o Ceunes, a Ufes no Norte, em São 
Mateus, na parte de monitoramento pesqueiro 
do estado, ele que coordena junto com o 
Instituto de Pesca, de São Paulo, o Senar, 
parceirão de sempre nas qualificações, as 
entidades de aquicultura têm recebido muito 
bem os meninos e jovens das entidades da 
pesca, associações, tem recebido os bolsistas no 
sul do estado, e semana que vem a gente 
começa a rodar o Norte... começamos a rodar 
de Vila Velha para cima, Serra, Manguinhos, 
Jacaraípe. A Sefaz, Secretaria da Fazenda, nosso 
parceiro muito importante também, justamente 
na parte de educação tributária, o deputado 
estava falando do problema da evasão de notas, 
nós temos o mesmo problema na pesca. Não é 
evasão, mas é a questão da não emissão da 
nota. Nós estamos tentando trabalhar com os 
pescadores a importância da emissão da nota. 
Isso é bom para o município, e para a própria 
atividade para serem mais vistos, mais visível, 
passa por isso a subvenção ao óleo diesel, passa 

pela nota fiscal, ele não emite nota, não vai ter 
o direito a subvenção de dezessete por cento, 
então são várias questões que vamos trabalhar 
em parceria com as comunidades pesqueiras, a 
Sefaz, a Seag, Ales, Ifes, Fapes e as prefeituras 
municipais.  

Fomos até o Sul, foram super receptíveis, 
parcerias... (Inaudível) com vocês agora, para 
sistematizar a questão da pesquisa em si, como 
que vai funcionar junto às comunidades 
pesqueiras, a pesquisa da gestão pesqueira no 
estado do Espírito Santo.  
 Victor Hugo pode ficar a vontade. 
 
 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Bom dia a todos. 
 Sou Victor Hugo, engenheiro de pesca, 
professor do Ifes, Campus Piúma, mas acima de 
tudo sempre falo a todos que sou um eterno 
aprendiz buscando unir as colunas do setor 
produtivo, converso com os pescadores nesse 
diálogo, nesse sentido. 
 Primeiramente gostaria de agradecer o 
convite da Assembleia, em especial à comissão 
permanente de Agricultura, Pesca e Aquicultura, 
em nome da deputada Janete de Sá. A 
propósito, deputada, parabéns, gostamos muito 
da sua obra de arte ao fundo, uma embarcação 
pesqueira muito bonita, essa obra de arte. 
 Gostaria também de cumprimentar o 
subsecretário... 
 
 A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – E é um barquinho que existe de nossa 
baía de Vitória. Não é de outro país não.  
 
 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Muito bonito. Do nosso estado. Não sou 
capixaba, mas moro aqui há nove anos, e sou 
praticamente capixaba. Parabéns. 
 Gostaria de estender os cumprimentos 
ao subsecretário de pesca e aquicultura Dorval 
Uliana; ao meu amigo Manuel Bueno, mais 
conhecido como Nego da Pesca, presidente da  
Federação das Associações dos Pescadores 
Artesanais Profissionais e Aquicultores do 
Espírito Santo e, em nome do nosso reitor do 
Ifes, Jadir Pela e do diretor-geral do Campus 
Piúma, professor Polese, gostaria de apresentar 
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o projeto Pescamar-ES, destrinchar mais um 
pouco do que o amigo Alejandro falou. 
  

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 

 
 O projeto, nós chamamos de Pescamar-
es, mas o nome do projeto abrange dois grandes 
eixos do projeto; a questão da redução do 
impacto das pescarias na biota, no ecossistema 
e, a gestão dessas pescarias. 
 Só para fazer uma caracterização geral 
da pesca, as pescarias no mundo possuem um 
declínio muito grande das pescarias, por 
diversos fatores que não convém se detalhar, 
porque só isso dariam umas duas horas de 
discussão, mas, as pescarias, muitas delas, têm 
um declínio muito grande. Somados a isso nós 
temos uma baixa eficiência dos processos de 
gestão pesqueira atual, em nível nacional, isso 
em todos os Estados nós temos pouca eficiência 
nos processos de gestão pesqueira atual, 
porque eles não abrangem o todo, a tríade da 
sustentabilidade. Normalmente, o setor, a 
componente social do pescador, ela não é 
contemplada; muitas vezes, tem um lado muito 
mais ecológico. O ideal é termos o equilíbrio 
disso, para atuarmos na tríade de forma 
sustentável. 
 A pesca, além disso, nós temos uma 
insuficiência nos processos tecnológicos. Muitas 
capturas, os processos de captura são da década 
de 50, 60; então, houve pouca evolução nos 
processos tecnológicos de captura. E é uma 
outra realidade que nós temos no Brasil. Isso 
está muito vinculado aos processos de captura, 
por muitos deles terem uma baixa seletividade. 
Então, quando você, o objetivo da pescaria é 
capturar determinada espécie de grande porte; 
algumas pescarias, por exemplo, a pesca de 
arrasto, ela tem baixa seletividade desse 
aparelho de pesca. 
 Então, você captura espécies que são 
não alvo das pescarias, são espécies pequenas, 
miúdas, como diz o pescador. Então, essas 
espécies que poderiam ser deixadas para 
sobreviver, chegar à sua primeira maturação 
sexual, ou seja, o comprimento ótimo para se 
capturar, se captura antes. E, essas espécies, 

elas são, muitas vezes, descartadas, devido a 
essa baixa seletividade. Isso contribui para 
desestruturação da biota. 
 As inovações no processo de captura são 
muito incipientes, foi falado; necessitando de 
pesquisas efetivas, com a participação dos 
pescadores. Eu sempre digo: o conhecimento 
científico, muitas vezes, ele é diferente do 
conhecimento empírico do pescador, são 
conhecimentos diferentes, mas que, sempre 
tem que estarem alinhados, somados; são 
conhecimentos diferentes, mas que se somam, 
precisam andar juntos. 
 Diante disso, os objetivos do projeto é 
avaliar o impacto das políticas públicas na 
gestão pesqueira; conhecer e avaliar o nível de 
organização do setor produtivo, lembrando que 
todos esses objetivos foram extraídos do 
Pedeag, ou seja, são todas as demandas do 
setor produtivo que nós temos hoje, as 
demandas do setor produtivo capixaba. Então, 
nós já fizemos todo esse apanhado dessas 
demandas e procuramos sintetizar nesse 
projeto, grande parte dele foi atendido no 
projeto. 
 Além disso, outro objetivo era elaborar 
diretrizes para a implementação de um plano de 
gestão, que vai nortear as políticas públicas 
capixaba no que tange à pesca, o setor 
produtivo pesqueiro. 
 Além disso, nós vamos procurar 
identificar e elaborar processos de captura de 
forma sustentável. Esse é um grande desafio em 
nível mundial, você criar, elaborar processos de 
captura de forma sustentável, é o desafio que 
nós vamos enfrentar, como docente do Campus 
Piúma, o Instituto Federal do Espírito Santo pelo 
seu histórico de formação profissional e sempre 
estar ao lado do setor produtivo capixaba, 
sempre procurando atuar nos arranjos 
produtivos locais, o Espírito Santo, campus de 
Piúma, não ficou diferente. Ele está atendendo a 
uma demanda do arranjo produtivo local nosso, 
em especial ao que se refere à pesca. Outro 
objetivo seria avaliar a eficiência desses 
processos tecnológicos. Ok? 

A metodologia do projeto. Nós vamos, 
em resumo aqui, é só um apanhado geral, sobre 
o que é uma gestão das pescarias. Hoje, na 
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pesca, no Brasil, a nível Brasil, e o Espírito Santo 
também não diverge com os outros estados, 
existem vários elos da cadeia do setor 
produtivo. Uma das grandes dificuldades da 
pesca hoje é ter essa sinergia entre todos esses 
elos da cadeia, seja o setor produtivo, seja a 
academia, os órgãos de extensão, os órgãos 
fomentadores de pesquisa, os órgãos que 
promovem o desenvolvimento. Há uma 
necessidade de você unir esses entes e criar um 
diálogo permanente entre eles. O que hoje nós 
não vemos no Brasil. Então o Pescamar-ES veio 
também para unir esses laços, essas pontas 
soltas que tem nessa cadeia produtiva. 

Outro aspecto do projeto é quanto à 
abordagem no que concerne à questão da 
sustentabilidade. Esse projeto foi pautado no 
projeto da FAU, vinculado à Organização das 
Nações Unidas, onde ele pauta o conceito de 
sustentabilidade nessa balança, onde você tem 
o bem-estar ecológico e o bem-estar humano. 
No que tange ao bem-estar ecológico, ele 
contempla a questão econômica e social do 
setor. Não, só corrigindo: no bem-estar 
humano, a questão humana e a questão 
econômica. E, no que tange ao bem-estar 
ecológico, nós temos a questão dos recursos 
pesqueiros e a diversidade. Você procurar 
equilibrar isso. 
 Qual o diferencial dessa metodologia, 
que eu enfatizo que é uma metodologia usada 
muito pela FAU? A questão da inserção da 
governança nisso. É importante você trabalhar a 
boa governança. É um componente que entra 
na sustentabilidade para você procurar esse 
equilíbrio sustentável, pensando nas gerações 
futuras. O nome dessa metodologia é o que 
chamamos de abordagem ecossistêmica na 
gestão pesqueira. 

Qual a integração desse projeto 
Pescamar-ES com algum outro projeto ou 
programa? O Pescamar-ES está muito aliado ao 
projeto chamado Rebyc; é um projeto vinculado 
às Nações Unidas, à FAU, que atuou nas 
pescarias de arrasto do camarão no Brasil. É um 
projeto muito grande, ele envolve mais seis 
países, entre eles: México, Suriname, Trinidad e 
Tobago, Costa Rica e o Brasil também está nesse 
projeto. Ele trabalhou essas perspectivas. E o 

que nós fizemos? Eu participei desse projeto da 
FAU, representei o Espírito Santo nesse projeto 
e na Bahia. Nós fizemos as reuniões nessas 
localidades. E o desafio nosso é extrair isso para 
todas as pescarias no Espírito Santo, de norte a 
sul. Essa metodologia foi trabalhada nas 
pescarias de camarão, específico no Brasil. Nós 
estamos trazendo isso para o Espírito Santo para 
trabalhar em todas as pescarias do estado do 
Espírito Santo. 

Aqui é só um apanhado do que foi que 
nós fizemos. Nós fizemos várias reuniões 
participativas no Espírito Santo e na Bahia. O 
que nós fizemos nessas reuniões? Essas 
reuniões foram realizadas, em vários 
municípios, entre eles Anchieta, Barra Nova, 
Barra do Riacho, Vitória e Conceição da Barra. 
Antes da pandemia. 

Então, a ideia é: nessas metodologias nós 
não utilizamos formulários porque o setor 
produtivo, inclusive no que tange à pesca, está, 
como posso falar, muito saturado. Eu estou 
replicando o que eu ouço do centro produtivo 
da pesca, saturado de muitos questionários, é 
uma demanda de muitos questionários.  

Nós utilizamos metodologias 
participativas, em que nós não usamos 
questionários. É uma ação de reuniões 
dinâmicas com o objetivo de quê? O pescador 
vai identificar os problemas que eles têm na 
pesca, o próprio pescador vai propor soluções e 
vai indicar os principais agentes, os principais 
atores dos órgãos governamentais, por 
exemplo, que possam contribuir para minimizar 
esse impacto, essas demanda que eles têm.  

Então, existe toda uma metodologia 
que nós vamos fazer nessas reuniões, 
finalizando numa reunião-geral estadual, onde 
nós vamos unir todos esses agentes, sejam os 
pescadores, sejam órgãos do Governo, como 
Iema, Incaper, Ibama, Marinha. Então, são 
vários entes, vários setores que estão linkados 
à cadeia produtiva, nós vamos unir esses elos 
de forma a dialogarem entre si. Nós fizemos 
essas reuniões também em vários locais da 
Bahia. 

 Então, algumas imagens das dinâmicas 
que são feitas no que tange à questão da 
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gestão das pescarias. No total houve quase 
quinhentos participantes, abrangendo vinte e 
oito comunidades.  

No que tange à questão dos processos 
de captura, nós vamos fazer alguns testes e 
desenvolvimento junto com o pescador, no 
sentido de dar maior seletividade a esse 
aparelho de pesca.  

A pesca de arrasto é pouco seletiva, 
então, inicialmente, conforme for o ângulo de 
ataque da rede no ambiente marinho, 
normalmente, tecnicamente, ela é pouco 
seletiva capturando várias espécies, a sua 
espécie alvo, como, por exemplo, o camarão, 
assim como espécies que não são alvos das 
pescarias, espécies menores, que poderiam ser 
passadas por esse arrasto e ser capturada lá na 
frente com tamanho melhor, mais rentável. 
Então, você dá maior seletividade 
transformando assim a pesca numa pescaria 
mais sustentável, o setor produtivo mais 
sustentável. 
 Eu vou mostrar um vídeo explicando o 
que é esse projeto Rebyc e a importância desse 
projeto Rebyc, que é um projeto da FAO. É um 
vídeo curto, muito interessante. (Pausa) 
 Então, vamos finalizar aqui. O vídeo não 
deu.  

O projeto, como resultado esperado, 
quais os resultados dos impactos que nós 
esperamos para o estado Espírito Santo, para o 
desenvolvimento da pesca marinha no Espírito 
Santo? Ampliar e melhorar a gestão que nós 
temos em vigor, fortalecer essas instituições por 
meio de planejamento e cooperação. Essa é a 
palavra-chave, é a cooperação entre os elos 
dessa cadeia produtiva. Reestruturar as 
entidades que atuam na pesca, fortalecer a 
integração da gestão pesqueira com outras 
abordagens, entre elas, a abordagem 
participativa em que, pela primeira vez, nós 
vamos implementar uma política ouvindo a 
base. Pela primeira vez, entre aspas, o Espírito 
Santo já teve também isso de você ouvir os 
pescadores, com certeza. Mas nós também 
vamos estabelecer estratégias para a geração de 
resultados efetivos na pesca, utilizar o 
conhecimento tradicional e científico existente. 
Nós vamos ouvir os pescadores e, assim, alinhar 

os conhecimentos científicos ao tradicional e 
contribuir para o desenvolvimento científico- 
tecnológico inovador na pesca, além de 
possibilitar o aumento de produção e 
produtividade pesqueira. No geral, é isso.  

Agradeço, em nome do Ifes, mais uma 
vez. O Ifes sempre procurando alinhar e atender 
às demandas dos arranjos produtivos locais.  

 
O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 

– Obrigado, Victor. Valeu mesmo.  
Aí tem os bolsistas nossos que estão 

presentes, o Carlos e o Bernardo, também. 
Estamos à disposição. Obrigado, 

deputada.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Nós temos mais alguém para falar sobre 
a questão?  

 
O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 

– Não, por nossa parte acabou.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Agora, a questão do fomento, o 
Alejandro já falou. Não é, Alejandro?  

 
O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 

– Sim.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) –  Você fez, na sua apresentação, as duas 
partes.  

 
O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 

– Exatamente.  
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – O Victor Hugo acabou de falar.  
Bom, nós vamos abrir para se alguém 

tem alguma dúvida, que possa fazer.  
Deputado Torino, tem alguma pergunta, 

algum esclarecimento, algo que não ficou 
compreendido?  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Não! 

Olha só, o grande problema é que nós estamos 
tendo, hoje, uma conexão um pouco aquém do 
esperado, mas é coisa da internet mesmo. 
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Redes de internet são desse jeito. Falhou em 
algumas partes ali, mas eu acho que as 
propostas apresentadas trazem em si aí uma 
descoberta de algo novo, que já é uma coisa na 
verdade muito antiga. Fui meio redundante, 
mas é a realidade, uma descoberta de algo 
novo. Mas tem, claro, o mérito de contribuir 
muito e dar muita força para a qualidade de 
vida, para a melhoria da renda familiar e para 
combater, com certeza, a desnutrição. 

Pessoal da Agricultura e Pesca, em 
parceria com o Ifes, Fapes, Incaper, entendi 
muito bem o objetivo. Simplificar a real situação 
das entidades e das associações que estão 
atuando na produção pesqueira marítima e 
também desenvolver coletivamente tecnologias 
inovadoras de captura. Isso vai produzir outro 
resultado altamente positivo. Parabéns ao 
Victor Hugo. Parabéns também ao palestrante 
Dorval Uliana. Dorval, parabéns pelas falas, meu 
querido amigo. 

É muito importante a gente fomentar a 
cadeia de pesca no Espírito Santo em vários 
municípios, e, apesar da qualidade hoje da 
internet não estar muito boa, eu parabenizo 
essa intenção de qualificar pessoas, que é muito 
importante. Parabéns! Estou aqui à disposição 
no gabinete 803. Eu, como membro efetivo da 
Comissão de Agricultura, juntamente com a 
presidente, minha querida amiga, Janete de Sá, 
estamos aqui para trabalhar para o 
desenvolvimento e, claro, para a melhoria da 
qualidade de vida das pessoas e levar adiante as 
demandas também. 

 Valeu! 
 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO – 
Obrigado. 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Valeu, Torino! 

 

Acho que fica também aqui um (Inaudível) 
da Comissão de Agricultura e dos demais 
colegas que integram, que são todos antenados 
com a questão do agro capixaba, é a gente estar 
conversando com os municípios. Muitos 
municípios desejam estar fomentando outras 
atividades que não aquelas que eles já vêm 
trabalhando, como o café. Querem diversificar. 

E esse programa, este estudo que vocês 
têm feito, que apresentam para nós, ele levanta, 
ele tem a capacidade de levantar essas 
potencialidades, de orientar tecnicamente em 
parceria com a Secretaria de Agricultura, com o 
Incaper, com os jovens do Ifes, que vem com 
ideias novas, que vem com coisas fresquinhas, 
cheios de energia. Então, é isso que a gente 
precisa, dessas três mãos importantes, que têm 
uma parceria forte com a Comissão de Agricultura, 
para a gente estar levando essas possibilidades 
para o interior. E aqueles municípios que 
desejarem estar diversificando e que têm 
potencialidade para estar tratando da aquicultura 
ou que estão em área de mar e que, pelo Projeto 
Pesca Mar, também podem ser auxiliados, 
poderão ser melhor orientados, eu acho que isso 
vem a fortalecer muito, Nego da Pesca, esse setor 
que normalmente é esquecido, esse setor que 
trabalha duro, cujo pescado não é barato, mas, no 
entanto, o pescador continua pobre, e suas 
famílias.  

O pescado é um produto de um valor 
excepcional. É difícil até a gente colocar na ordem 
do dia da nossa mesa o pescado, por conta do 
valor do pescado. No entanto, o que a gente vê é 
que esse valor está agregado ao pescado, esse 
valor do produto não se traduz em riqueza para o 
pescador, ele se traduz em uma proteína boa de 
consumo para a população e uma boa fonte 
econômica para aquele município e para o Estado. 
No entanto, ele não se reverte em melhoria das 
condições de vida de quem trabalha com o 
pescado, de quem vai ao mar buscar o pescado. 
Estão recebendo cestas básicas. Você sabe disso, 
estão recebendo cestas básicas. Eu trabalhei com 
a Aderes, mandamos diversas para a Colônia dos 
Pescadores aqui na Prainha.  

 É triste ver o pescador recebendo cesta 
básica, quando a gente sabe o preço do quilo de 
um badejo, o preço do quilo do camarão VG, o 
quanto esse produto é um produto altamente 
apreciado pela população que pode pagar. Aquele 
que não pode, compra um pescado médio, de um 
valor mais barato, mas também gosta. O turista, 
então, nem se fala. Essa potencialidade que o 
nosso estado tem. 

Então, quero agradecer ao Alejandro por 
estar desenvolvendo esse projeto, você que 
sempre vem à frente, Alejandro; quero 
agradecer ao Victor, professor do Ifes, o Zé 
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Victor. Obrigada Zé Victor! São professores 
como você que nós precisamos cada vez mais 
no estado. Você já é mais capixaba... Você veio 
de onde? 

 

O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO – 
Pará.  

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – É nosso, e nós não devolvemos. Vou te 
dar um título de cidadão espírito-santense. Você 
já é nosso e nós não devolvemos. 

 

O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO – 
Obrigado! 

 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Quero agradecer ao Dorval Uliana, que 
está aqui conosco, que é o nosso subsecretário, 
também antenado nesse setor; aos meus 
colegas queridos: Torino, que pode ficar até 
agora, um querido nosso; Luiz Durão, que 
também está participando, um queridíssimo 
também, que entende muito do agro; o José 
Esmeraldo, que estava aqui há pouco, acho que 
deve ter ou um problema de conexão ou teve 
que dar uma saída, porque são muitas as 
atividades. Nós tivemos também aqui esses 
deputados. Também contamos com a Elica, que 
é da Coordenação de Pesca da Prefeitura de Vila 
Velha. Obrigada, Elica, por estar aqui conosco. 
Vila Velha é uma cidade que tem uma atividade 
pesqueira muito forte, de mar, especialmente 
de mar. Eu moro ali em Itapuã e é lindo ver 
aquele trabalho bonito, do pessoal indo buscar 
tudo, pescadores artesanais, e que precisam de 
nossa ajuda. Nós temos duas colônias de pesca, 
uma na Prainha e a outra lá, quase nas Gaivotas, 
lá em Itapuã - em Itaparica, desculpa -, e que 
precisam muito de nossa assistência, 
especialmente Elica, neste momento de 
pandemia, onde muito pescador está passando 
dificuldade. 

Nós temos agora a questão do aquaviário, 
que eu sei que o Alejandro, que está tendo todo 
um trabalho em conjunto com a Prefeitura, para 
a gente dar uma solução, para que aqueles 
barquinhos possam ter aquele atracadouro com 
segurança, para que esse pier possa ser feito. E 
essa atividade, que é tão importante para a 

gente, de mobilidade urbana, que ela possa 
conviver em harmonia com os nossos 
pescadores artesanais, que tiram o sustento de 
sua família dessa atividade. Vocês sabem que 
nós conhecemos isso bem. 

Então, meu abraço no prefeito Arnaldinho. 
Nós temos até uma atividade com o Governo do 
Estado, hoje. Ele está lá levando benfeitorias ao 
município de Vila Velha, então não podia estar 
aqui com vocês. Eu moro em Vila Velha. 
Atualmente eu moro em Vila Velha. 

Quero agradecer à Lucimary, do Incaper; 
ao Edson Miranda, da Apviu. Edson também 
tem sido um guerreiro nos orientando junto 
com pessoal da Prainha, da colônia, sempre 
buscando caminhos que possam contribuir com 
aqueles profissionais de pesca artesanal que ali 
se encontram. 

E tantas outras pessoas que passaram por 
essa reunião o meu agradecimento mais 
profundo e sincero. Luiz Durão eu já falei. 

Eu gostaria de saber se alguém de vocês 
tem alguma consideração final para que a gente 
possa fazer o encerramento. Se o Luiz Durão 
estiver presente, se ele gostaria de falar, se os 
deputados que estiverem presentes, se 
gostariam de falar, para poderem se apresentar 
e proferir a sua fala. 

 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO – 
Eu só queria falar uma a pedido do Dorval. Esse 
projeto, o Pescamar-ES, junto às comunidades 
pesqueiras do estado, dura dois anos. Estamos 
com esses cinco especialistas agora. Quer dizer, 
depois de dois anos volta ao que era o início do 
ano, ou seja, voltamos a ter uma equipe 
reduzida. 

Então, fica a dica dos municípios 
investirem. Seria interessante investir, os 
municípios pesqueiros principalmente, 
investirem em contratação de pessoal 
especializado, engenheiros de pesca, 
oceanógrafos, zootecnistas na área de pesca, 
porque certamente o investimento vai ser muito 
menor do que o retorno para o município. 
Então, é uma dica que vou deixar para ser 
refletida. 

 

O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO – 
Deputada, dois minutos, deputada? 
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A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Pois, não! 

 

O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO – 
Só queria ratificar o que o Alejandro falou, 
colaborar com ele aqui. O Espírito Santo, no 
setor produtivo, precisa de uma atenção muito 
grande na pesca. E, hoje, não só o Espírito 
Santo, mas vários outros estados. É uma 
demanda muito grande do setor produtivo de 
qualificar mão de obra, qualificar para dar 
suporte ao setor produtivo. Não se pode 
desenvolver o setor produtivo se não tiver 
técnicos extensionistas para atuar nele.  

Então é só para frisar isso, essa 
necessidade de ter mais formação de recursos 
humanos no atual setor produtivo, né. 
 E finalizando, agradecer também a 
presença do secretário de pesca do Município 
de Piúma, o Fábio Oliveira, que está aí 
participando; agradecer a participação dele.  

No mais, fico disponível ao Governo do 
Estado ao que precisar no que tange à pesca, ao 
setor produtivo. Pode contar comigo e como 
Campus Piúma. 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Pela 
ordem, presidente! 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Por gentileza. 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Pela 
ordem, presidente! É o deputado Torino. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Fala, Torino. 
 

 O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – 
Queria só avisar, também... 

Parabéns pela reunião que V. Ex.ª 
conduziu com maestria.  

E quero dizer que me coloco, sim, à 
disposição das associações e também das 
colônias para levar adiante suas demandas, viu? 
Quero ver centenas e milhares de famílias 
qualificadas, sim, integradas, detentoras do bom 
nível do conhecimento técnico e também 
atendidas com as novas tecnologias da 
educação, para que alcancem, de fato, com 
certeza, os resultados almejados. 

 Coloco-me sempre à disposição.  
Obrigado. Bom dia a todos. Excelente 

terça-feira. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Obrigada, Torino. 
 

 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– Posso, mais um minuto? 
 

 A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Por gentileza. 
 

 O SR. VICTOR HUGO DA SILVA VALÉRIO 
– A respeito da qualificação profissional, só para 
atualizar o setor produtivo.  

Mais uma vez, o Campus Piúma, atento 
às demandas do arranjo produtivo local, está 
finalizando o nosso acordo de cooperação 
técnica junto à Marinha do Brasil, pra que o 
Campus Piúma retorne à realização dos cursos 
de formação profissional para os pescadores.  

Então, só a nível de informação também, 
estamos nas tratativas para finalizar e fazer a 
nossa renovação do nosso acordo de 
cooperação técnica. 
 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Ótimo. 

Inclusive, Victor Hugo, vou ver se a gente 
agenda com o reitor uma visita ao Campus, para 
estar conhecendo melhor as instalações.  

A gente já esteve, outras vezes, 
levando...Vê se a gente faz uma visita in loco, 
levando o pessoal da Comissão de Agricultura, 
para a gente se aproximar mais desta parte 
científica, e que vocês possam estar nos 
orientando, nos alertando para algumas 
questões, porque a gente pode contribuir, sim. 
Contribuir, buscar e tentar trazer recurso, não 
deixar com que falte recurso para poder se 
fortalecer a parte científica. 

Quero finalizar dizendo que a gente 
apresentou ao Governo do Estado - inclusive 
mandamos essa indicação para a Secretaria de 
Agricultura, uma iniciativa do meu mandato - 
indicação para que seja criado um fundo de 
apoio ao setor pesqueiro, que é desenvolvido, 
em sua maioria, de forma artesanal, de modo 
que esse importante segmento da economia de 
nosso estado tenha uma estrutura que traga 
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melhores condições de trabalho e renda, para 
os pescadores e suas famílias.  

Como disse, nossos pescadores estão 
muito empobrecidos e sem assistência médica. 
Sabemos a realidade dos pescadores e não 
podemos nem condenar, porque não é fácil ficar 
quinze dias, um mês no mar e querer que o 
pescador: agora vamos dar uma que o pescador 
não pode tomar a cachacinha dele, que não 
pode... É muito difícil exigir de um pescador, em 
condições totalmente adversas, determinadas 
situações. Mas, podemos minorar os problemas 
de saúde dele. Podemos dar uma assistência 
mais qualificada e voltada para esses 
profissionais que têm degradação na saúde em 
decorrência, inclusive, da exposição que sofrem 
à chuva, ao vento, às intempéries em geral, por 
conta de estarem no mar aberto; ou de como 
dormem; a sua alimentação; o excesso de 
bebida; a abstinência, inclusive no contato com 
seus familiares, abstinência com sua esposa; e 
todas as mais adversas situações que um 
profissional como esse e outros que têm que 
ficar mar adentro por vários dias, só que numa 
condição bastante adversa, porque lá é sol, é 
chuva, é maresia... Não é fácil! É uma vida muito 
complicada. Então, a gente também trabalhar 
nesta questão. 

E você, Nego da Pesca, nós ajudamos 
nisso com ideias. Você que sempre atuou e 
lutou pela pesca... A gente se juntar a outras 
pessoas, que também pensam nessa direção, 
para estar levando para os nossos colegas... 

Alejandro é um cara com a cabeça muito 
aberta; o nosso secretário de Agricultura é 
médico, um cara antenadíssimo; o governador 
do Estado é sensível a essa matéria; o nosso 
querido Dorval Uliana também vem para somar, 
porque também tem essa sensibilidade; temos o 
pessoal de Vila Velha, que passa também por 
essas dificuldades porque muitos pescadores 
são de lá e, também, tenho certeza de que 
entram nessa luta com a gente. 

Vamos procurar nos organizar mais, nos 
unir mais. Acredito que esse fundo de apoio ao 
setor pesqueiro - já mandei para o governador 
estudar, mandei para vocês, Alejandro, para que 
a Secretaria de Agricultura estudasse, e não sei 
se já passou pelas suas mãos - é determinante 

para que a gente tenha recursos para poder, de 
fato, ajudar, de forma significativa, a nossa 
pesca artesanal e esses profissionais, inclusive 
com recursos aqui dentro que podem ser uma 
contribuição para melhorar a saúde dessas 
pessoas. É a contribuição que quero dar. 

Pode falar, Alejandro. 
 

O SR. JOSÉ ALEJANDRO GARCÍA-PRADO 
- Acho que foi o Dorval que tinha pedido a 
palavra. 

 

A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 
PMN) -  Foi o Edson Miranda. 

Oi, Edson! Pode falar. 
 

O SR. EDSON MIRANDA – Deputada, 
parabéns por essa excelente iniciativa e 
discussão. 

Acho importante também para a criação 
desse fundo que é tão importante (Inaudível) 
atua na costa do Estado Espírito Santo onde as 
plataformas são zonas exclusivas e excludentes 
para o pescador. (Inaudível) 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 

PMN) -  Edson, o som falhou muito. Você pode 
iniciar de novo? 

 
O SR. EDSON MIRANDA - (Inaudível) 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 

PMN) -  Edson. 
 
O SR. EDSON MIRANDA – Oi? Está me 

ouvindo? 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 

PMN) -  Não estamos te ouvindo bem. Volta do 
início. 

Retorna do início, Edson. 
 
O SR. EDSON MIRANDA - Ok. Deputada, 

consegue ouvir agora? 
 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 

PMN) - Agora consigo. Retorna do início. 
 
O SR. EDSON MIRANDA - Ok. Sobre o 

fundo, (Inaudível) incentivando o Governo do 
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Estado a tratar desse assunto, podemos 
trabalhar junto com o Governo do Estado, 
(Inaudível) que são áreas excludentes da pesca 
(Inaudível) de atração desse pescado, e o nosso 
pescador (Inaudível) da falta do pescado em si 
para que o pescador possa capturar. Essa é uma 
base. (Inaudível) precisa desburocratizar e 
aumentar mais (Inaudível) que participa de um 
percentual muito interessante junto à cadeia 
produtiva da pesca, e algumas vezes você tem 
uma burocracia (Inaudível) IPVA. IPVA de barco 
não existe, já sabemos.  

Fazer igual fez o Rio Grande do Norte: 
saiu no Diário oficial da União, é o que vale. Não 
precisa mais fazer todo o (Inaudível) no estado 
do Espírito Santo. Desburocratizar esse acesso 
para o pescador comum. 

 
A SR.ª PRESIDENTE - (JANETE DE SÁ – 

PMN) -  Edson, mande essas sugestões por 
escrito, para ver o que é possível avançar. 

Na questão das plataformas de petróleo, 
podemos até conversar, mas a dificuldade que 
vejo se dá por questões de segurança. 

A plataforma tem todo um aparato de 
segurança, qualquer problema que der e que o 
pescador for acometido ou aquele produto vier 
contaminado, porque fica ali nos arrecifes e 
pode estar contaminado, porque fica ali nos 
arrecifes e ele pode estar contaminado até 
mesmo por algum escape pequeno, algum 
vazamento, e nós podemos estar ingerindo um 
produto que não é muito recomendável. Então 
ali eu vejo com mais dificuldade por conta de 
ser uma base industrial e ter esses problemas 
enormes de segurança. 

Mas manda por escrito que nós vamos 
estar vendo.  

 
O SR. EDSON MIRANDA – Concordo com 

a senhora, por isso que a contrapartida social do 
(Inaudível) junto aos pescadores. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Sim. Ok. Bom, manda por escrito. 

Gente, nós não temos mais nada a tratar. 
Alguém gostaria de falar para que a gente 
pudesse encerrar a nossa reunião? (Pausa) 

Dorval, por gentileza. 

O SR. NEGO DA PESCA – Eu gostaria de 
falar, deputada. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Dorval e, em seguida, Nego da Pesca. 
 

O SR. DORVAL ULIANA – Vou lhe 
permitir e até cumprimentá-lo, já que não 
cumprimentei na minha primeira manifestação.  

Por gentileza, faça sua manifestação e eu 
me manifesto depois.  

Obrigado. 
 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – Por gentileza, Nego. 
 

O SR. NEGO DA PESCA – Bom dia, 
deputada, bom dia a todos e todas aí.  

Parabenizar a senhora por essa iniciativa. 
Não é bem uma iniciativa porque a senhora já 
vem fazendo esse trabalho há tempo, né? Mas a 
gente vê com bons olhos esse esforço que a 
senhora tem e essa visão que a senhora tem, 
assim como na agricultura e assim como na 
pesca.  

E nós pensamos da mesma forma, como 
(Inaudível) os impostos, porque da forma que a 
senhora falou, o café muitas vezes sai daqui 
para o Rio de Janeiro sem nenhuma nota, ou vai 
para Minas Gerais. Para a senhora ter ideia, 
Minas Gerais produz mais peixe do mar do que 
o estado do Espírito Santo, exatamente por essa 
forma, sai daqui na ilegalidade. E não é isso que 
nós queríamos, mas infelizmente o sistema faz 
isso com a gente.  

Inclusive agorinha há pouco eu mandei 
para a senhora sobre a audiência pública que 
teve ontem da cessão de uso do nosso terminal 
pesqueiro aí de Vitória. Vai sair já um edital para 
vinte anos, podendo ser para mais cinco anos. 
Inclusive eu chamei de privatização, porque eu 
tenho quarenta anos de pesca, eu tenho 
sessenta anos de idade e para mim é uma 
privatização, porque eu não tenho esperança 
mais de ver aquele terminal pesqueiro voltar o 
setor pesqueiro mais para a categoria.  

E o Governo Federal nunca deu 
incentivo, nunca compareceu ali para dizer: nós 
vamos estar fazendo isso para melhoria.  
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E aí nós tivemos um exemplo dos portos, e 
eu falei com eles que o exemplo que eles deram 
dos aeroportos foi muito ruim, porque nos 
aeroportos, inclusive, o Governo Federal fez um 
investimento. Nós temos o exemplo do nosso 
aeroporto de Vitória, um grande investimento e 
depois privatizou. E às vezes a gente precisa tomar 
um cafezinho do lado de fora do aeroporto, 
porque lá dentro a gente não consegue pagar o 
café.  

E no nosso terminal pesqueiro o Governo 
nunca fez nada e não deu nenhum incentivo, não 
chamou a gente para conversar e agora já é a 
cessão de uso fazendo audiência pública. A gente 
enxerga, mais ou menos, que vai acontecer igual 
ao aeroporto e talvez ficar até inviável de nós 
carregarmos a nossa embarcação e 
descarregarmos ali devido ao custo ser muito alto. 
Porque quando bate na iniciativa privada, a 
tendência é visar lucro, e nós trabalhamos o social 
e o ambiental.  

Essa é nossa preocupação com o meio 
ambiente, até porque é de onde nós tiramos o 
nosso sustento. E a preocupação com o social. 
Então a gente precisaria... Inclusive eu mandei 
agorinha há pouco para o zap da senhora, para a 
senhora avaliar com muito carinho. 

E só para finalizar, deixar para a senhora 
também, acho que a senhora já está a par do 
decreto que vou estar enviando, proibindo nós de 
pescar cento e oitenta e sete espécies do alto mar, 
inclusive uma é o Peroá, que o mineiro quando 

vem aqui e vai embora sem comer o Peroá 
parece que ele não teve no estado do Espírito 
Santo. O outro é a Cioba, que é o peixe que nós 
mais desembarcamos aqui.  

Mas o Iema, devido a não ter 
conhecimento, porque nunca esteve com a 
gente nos portos onde a gente embarca e 
desembarca nosso pescado e nunca (Inaudível), 
está querendo proibir essas espécies de peixe 
(Inaudível) e levar par ao governador sancionar 
essa lei.  

Nós vamos precisar muito do apoio da 
senhora. Inclusive nós já tivemos uma reunião 
com o Conselho de Segurança Alimentar e 
Nutricional que teve um conselheiro que, a 
pedido da senhora, participou com a gente. E eu 
acho que a senhora já tem mais ou menos ideia 
do que eu estou falando. 

Então a gente pede, mais uma vez, esse 
apoio da senhora para nos ajudar não nos 
proibindo de pescar, porque são dois símbolos do 

estado do Espírito Santo que vão se perder: a 
moqueca capixaba e a panela de barro.   

E o pior é que embarcações vão vir de 
outros estados capturar o nosso peixe e levar 
para outros estados. E nós aqui no estado não 
vamos poder capturar. (Inaudível). 

Então, eu gostaria de deixar mais isso aí 
para a senhora e muito obrigado pela 
oportunidade.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Obrigada, Nego. 
O Zé Roberto vai estar ligando para você, 

porque ficou muito interrompida a transmissão, 
para poder pegar detalhes sobre essas 
proibições. E se elas vêm do Ibama ou se é do 
Iema. Acredito que seja do Ibama. Para ver o 
que é possível a gente estar construindo. 

 
O SR. NEGO DA PESCA – É o Iema, 

deputada. É o Iema. Inclusive, é o governador 
que vai sancionar.  

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Mas é uma..., é algo contra, que vai 
sancionar? É algo contra? 

 
O SR. NEGO DA PESCA – É um decreto 

proibindo. Cento e oitenta e sete espécies só do 
mar, além das águas continentais. 

 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Está bom. Nós vamos verificar isso. O Zé 
Roberto vai conversar com você e eu vou puxar 
esse decreto. Porque decreto não passa por 
aqui. Decreto é decretado pelo Governo e não 
passa pela Assembleia. Nós teríamos que 
estudar melhor.  

Dorval, por gentileza, para finalizar. 
 
O SR. DORVAL ULIANA – Sim. 

Objetivamente, em nome da Secretaria de 
Agricultura, quero agradecer e cumprimentar o 
Alejandro, nosso coordenador, colega de 
trabalho aqui, e também professor do Ifes, pela 
apresentação.  
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Colocar essa estrutura da Seag à 
disposição de todos os representantes das 
instituições importantes (Inaudível) parceria para 
esse programa tão relevante. 

O Nego da Pesca, quero cumprimentá-lo. 
Ele chegou perto de dizer a palavra mágica, que 
remete até ao meu passado muito próximo, agora. 
A importância e a complexidade da agricultura e 
da pesca vai até para um dos principais ativos 
turísticos do nosso Espírito Santo, que é 
justamente a gastronomia. Uma das grandes 
imagens, muito bem projetada, do nosso estado, 
no país e no mundo, é a gastronomia, com base na 
nossa moqueca. Mas tantos outros pratos tão 
importantes. 

Mas, mais do que isso, com muita 
sensibilidade a senhora tocou na questão social 
que envolve a pesca. Eu quero lhe dar o retorno, 
aqui, que nós estamos analisando e estamos 

considerando. Temos acesso à sua proposição de 
recomposição do Fundo de Pesca, 
importantíssimo. E é importante que o arranjo 
institucional, tanto econômico quanto social e 
acadêmico, esteja comprometido e envolvido, 
contribuindo para enriquecer a proposta e, 
principalmente, tenha o peso político necessário 
para dar a real relevância que a pesca tem no 
nosso estado, com quatorze municípios que são 
litorâneos, e muitos municípios que já têm a 
aquicultura como a sua principal atividade 
econômica.  

Os nossos especialistas podem 
confirmar. Não é raro que a aquicultura em 
terra comece como uma atividade agregada, 
como uma segunda atividade, e acabe se 
tornando uma atividade principal. E, 
principalmente, levando mais emprego, levando 
pesca e agregando valor a um produto, a uma 
proteína tão nobre para todos nós. 

Então, eu quero cumprimentar. 
Agradecer essa oportunidade ao Governo do 
Estado, à nossa secretaria, ao nosso secretário 
Paulo Foletto, que está em outra agenda, agora, 
com o governador, e nos colocar à disposição. 
Agradecer muito a participação aqui e a 
visibilidade, com a importância da liderança de 
todos os senhores. 

Quero cumprimentar o Torino Marques. 
Ele é sempre agradável e produtivo. O 
deputado... 

A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 
PMN) – O José Esmeraldo. 

 
O SR. DORVAL ULIANA – O José 

Esmeraldo, perdão. 
O Luiz Durão e a todos aqui, os que 

compartilharam conosco desse momento. 
E estamos sempre à disposição. Muito 

obrigado pela oportunidade, está bem? 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – Não havendo mais nada a tratar, eu vou 
declarar encerrada a presente sessão, 
agradecendo aos nossos colegas que estiveram 
aqui e que fizeram as suas exposições. Foram o 
Alejandro, o José Victor... Oh, desculpa, é o José 
Victor, mesmo. 

E também... 
 
O SR. JOSÉ VICTOR CALENZANI – E o 

Victor Hugo, deputada. 
 
A SR.ª PRESIDENTE – (JANETE DE SÁ – 

PMN) – O Victor Hugo. É muita coisa! 
Ao Victor Hugo, ao Alejandro e a todos 

os outros que puderam trazer as suas 
contribuições, para que a gente pudesse ter 
esses esclarecimentos que foram trazidos, hoje, 
à comissão, que está sendo transmitida ao vivo. 
E, certamente, muito mais outras pessoas 
também vão ter acesso a essas informações.  

A nossa ideia, inclusive, é de mandar esta 
transmissão para os diversos municípios do 
interior do estado. Copiar para mandar, para ser 
reproduzida nos municípios, para que as 
pessoas que se interessarem, os municípios que 
se interessarem em fazer diversificação, que 
quiserem mexer com aquicultura, e que forem 
também área litorânea e mexer com a pesca, 
têm, agora, a quem procurar na nossa 
Secretaria de Agricultura, que é o Alejandro. 

Tem o Ifes como parceiro e tem o 
Incaper, também, como um parceiro nessa 
estruturação, nessa discussão necessária. 

Não havendo mais nada a tratar, eu vou 
declarar a presente sessão encerrada, 
agradecendo a presença de todos. 

 
 (Está encerrada a reunião) 
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