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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 

 
(*) RESOLUÇÃO Nº 7.475 

 
Concede Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário 
Camacho” a KARINNE FURTADO 
ZEFERINO RODRIGUES. 

 
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, 
criada pela Resolução 5.922, de 14.3.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário Camacho” a 
Karinne Furtado Zeferino Rodrigues. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção. 

 
 

(*) RESOLUÇÃO Nº 7.503 
 
Concede Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário 
Camacho” a THEREZINA 
ABRANCHES. 

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, 
criada pela Resolução 5.922, de 14.3.2019, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Legislativo “Maria do Rosário Camacho” a 
Therezina Abranches. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de novembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

(*) Republicada por ter sido redigida com incorreção. 

 
 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Vídeoconferência  
DATA: 23/11/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 

PAUTA DA 28ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 03ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 

19ª LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
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OF/GDMS/ALES/N.º 023/2021 - Ref: OJAP- 
241/21 - Do Exmº Sr. Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 09/11/2021. 
 
OF/GDVL/ALES/N.º 103/2021 - Ref: OJAP- 
240/21- Do Exmº Sr. Deputado Vandinho Leite, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 09/11/2021, 
em razão da necessidade de ter desenvolvido 
outras atividades pertinentes ao mandato 
parlamentar. 
 
OF/GAB DR. RF/ALES/N.º 56/2021 - Ref: OJAP- 
238/21- Do Exmº Sr. Deputado Dr. Rafael 
Favatto, justificando sua ausência na Reunião 
Ordinária dessa Comissão, realizada no dia 
09/11/2021. 
 
OF/GAB MG/ALES/N.º 048/2021 - Ref: OJAP- 
236/21- Do Exmº Sr. Deputado Marcos Garcia, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
dessa Comissão, realizada no dia 09/11/2021, 
por compromissos pré-assumidos. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI Nº 579/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Torino Marques  
EMENTA: Declara o Município de Rio Bananal a 
“Jerusalém Capixaba” 
 
PROJETO DE LEI Nº 589/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Marcos Mansur  
EMENTA: Cria a Rota do Vale do Segredo entre 
os Municípios de Cachoeiro de Itapemirim e 
Vargem Alta, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
59/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Pr. Marcos Mansur  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Manoel Carlos de Jesus Santos.” 
 
PROJETO DE LEI Nº 567/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Torino Marques  

EMENTA: Inclui no Plano Rodoviário Estadual o 
trecho de 2,7 Km, que tem início no 
entroncamento da Rua Moura com a Avenida 
Scandar Nemer, passando pela Avenida Oscar 
Alves Rangel (atual Rodovia do Contorno), 
encerrando no trevo do Castelão, no Município 
de Castelo/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 568/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Carlos Von  
EMENTA: Dispõe acerca da penalidade 
administrativa aos infratores condenados por 
sentença penal transitada em julgado que 
furtarem materiais feitos de cobre ou outros 
metais nos edifícios públicos no âmbito do 
estado do Espírito Santo, na forma em que 
menciona. 
 
PROJETO DE LEI Nº 593/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Doutor Hércules  
EMENTA: Obriga a realização de exame genético 
destinado a identificar a doença designada 
Atrofia Muscular Espinhal (AME) na triagem 
neonatal na Rede Pública de Saúde do Estado. 
 
PROJETO DE LEI Nº 416/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Fabrício Gandini  
EMENTA: Institui o programa de esclarecimento 
da população sobre o direito ao benefício da 
tarifa social de energia elétrica no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº 548/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Carlos Von  
EMENTA: Dispõe sobre o livre acesso por 
caminhos, trilhas, travessias e escaladas que 
conduzam a montanhas, paredes rochosas, 
praias, rios, cachoeiras, cavernas e outros sítios 
de grande beleza cênica e interesse para a 
visitação pública. 
 
PROJETO DE LEI Nº 671/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Adílson Espíndula  
EMENTA: Dispõe sobre a realização de 
campanha publicitária permanente de 
valorização e respeito ao trabalho do professor, 
nas escolas públicas e privadas do ensino 
fundamental e médio do Estado do Espírito 
Santo. 
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PROJETO DE LEI Nº 808/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
provas de redação e questões dissertativas em 
concursos públicos, vestibulares e processos 
seletivos de qualquer natureza, realizados por 
pessoa surda serem corrigidas por profissionais 
formados em LIBRAS e que a considere como 
primeira língua 
 
PROJETO DE LEI Nº 674/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Fabrício Gandini  
EMENTA: Institui a Carteira de Identificação do 
Autista (CIA) no âmbito do Estado do Espírito 
Santo e dá outras providências. 
Obs. Apenso os Projetos de Lei nº 602/2021 
(Dep. Marcos Garcia) e nº 329/2021 (Dep. Bruno 
Lamas) 
 
PROJETO DE LEI Nº 751/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Carlos Von  
EMENTA: Altera a Lei Estadual nº 9.871 de 09 de 
julho de 2012 para garantir o direito aos 
cidadãos de acesso à informação de atos 
administrativos decisórios e de mero expediente 
e dá outras procidências 
 
PROJETO DE LEI Nº 791/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Rafael Favatto  
EMENTA: Institui diretrizes para a prestação de 
auxílio, proteção e assistência a policiais vítimas 
de violência, na forma que especifica. 
 
PROJETO DE LEI Nº 848/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Vandinho Leite  
EMENTA: Determina a obrigatoriedade de 
divulgação do cardápio de merenda escolar 
oferecida aos alunos da rede estadual de ensino 
do estado do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº 944/2019 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Euclério Sampaio  
EMENTA: Dispõe sobre o direito dos pais ou 
responsáveis terem ciência do processo 
pedagógico e participar da definição das 
propostas educacionais e da outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI Nº 459/2021 - Análise Técnica 

AUTOR(A): Capitão Assumção  
EMENTA: Estabelece a prioridade no 
atendimento médico aos Profissionais da 
Segurança Pública do Estado do Espírito Santo, 
vitimados em decorrência do exercício da sua 
função pública. 
 
PROJETO DE LEI Nº 460/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Capitão Assumção  
EMENTA: Obriga a omissão parcial dos dados 
pessoais de consumidores em documentos ou 
cartas de cobrança de serviços, na forma que 
especifica. 
 
PROJETO DE LEI Nº 480/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Iriny Lopes  
EMENTA: Institui o Plano Estadual de 
Arborização Urbana 
 
PROJETO DE LEI Nº 469/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Capitão Assumção  
EMENTA: Proíbe a diferenciação entre os 
pacientes cobertos por planos ou seguros 
privados de assistência à saúde, quanto à 
definição do prazo de marcação de consultas, 
exames e outros procedimentos. 
 
PROJETO DE LEI Nº 474/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Alexandre Quintino  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Piúma o Título de Cidade das 
Conchas. 
 
PROJETO DE LEI Nº 477/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Emílio Mameri  
EMENTA: Cria no Estado do Espírito Santo a 
“Rota da Pedra do Caramba” 
 
PROJETO DE LEI Nº 452/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Fabrício Gandini  
EMENTA: Obriga as empresas responsáveis pela 
prestação do serviço público de saneamento 
básico a promoverem a ligação ao sistema de 
saneamento dos imóveis que não efetuaram a 
ligação de sua residência ou comércio à referida 
estrutura oferecida 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 18/2021 - Análise 
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Técnica 
AUTOR(A): Danilo Bahiense  
EMENTA: Cria a Medalha Delegada Zoraydes 
Izabel Duboc em homenagem às profissionais de 
segurança no combate à violência contra a 
mulher 
 
PROJETO DE LEI Nº 220/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta a contagem do nível sérico 
da Vitamina B12, ao exame de hemograma 
realizado no Estado do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº 226/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Alexandre Quintino  
EMENTA: Cria, no Estado do Espírito Santo, a 
Rota dos Pontões, no Município de Mimoso do 
Sul 
 
PROJETO DE LEI Nº 245/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Marcelo Santos  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia do Início da Colheita do Café 
Arábica, a ser celebrado, anualmente, no dia 24 
do mês de maio, incluindo-o no Calendário 
Oficial do Estado do Espírito Santo. 
 
PROJETO DE LEI Nº 244/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Adílson Espíndula  
EMENTA: Autoriza a municipalização do Parque 
Estadual da Mata das Flores. 
 
PROJETO DE LEI Nº 250/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Marcos Mansur  
EMENTA: Dispõe sobre a docência em Educação 
Física, na educação infantil, no ensino 
fundamental e no ensino médio, em escolas 
públicas e particulares, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
54/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Doutor Hércules  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Sr. Eduardo Henrique Ramiro 
Couto. 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
53/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Doutor Hércules  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Comandante da Escola de 
Aprendizes de Marinheiros do Espírito Santo, 
Capitão de Fragata, Sr. Marcio Hecksher 
Stallone. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
55/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Frei Djalmo Fuck.” 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
57/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Mesa Diretora.  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito 
Santense ao Sr. Leandro Xavier Timóteo.” 
 
PROJETO DE LEI Nº 640/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Hudson Leal  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia do Morango, a ser celebrado, 
anualmente, no dia 08 do mês de setembro, 
incluindo-o no Calendário Oficial do Estado do 
Espírito Santo. 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
58/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Pr. Marcos Mansur  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Ivanildo da Conceição Costa.” 
 
PROJETO DE LEI Nº 633/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): :Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
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Lei nº 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o Dia em Memória às Vítimas do 
Aborto, a ser celebrado, anualmente, no dia 12 
do mês de outubro no Estado do Espírito 
Santo.” 
 

PROJETO DE LEI Nº 608/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Comunitária do Córrego Bonsucesso, localizada 
no Município de Iúna/ES.” 
 

PROJETO DE LEI Nº 607/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Declara de utilidade pública o Instituto 
Artes Sem Limites, localizado no Município de 
Vila Velha/ES, acrescentando mais um item ao 
Anexo Único da Lei nº 10.976, de 14.01.2019. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
60/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Doutor Emílio Mameri  
EMENTA: “Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
EspíritoSantense ao Sr. Aderbal de Souza Filho.” 
 
PROJETO DE LEI Nº 258/2021 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo II da Lei nº 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, denominando 
Ponte Ricardo Carlos de Avelar, a primeira ponte 
existente na Rodovia Estadual Contorno 
Jacaraípe x Nova Almeida (Cabo Porto), sentido 
Jacaraípe – Nova Almeida, localizada no 
Município de Serra/ES. 
 
PROJETO DE LEI Nº 457/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Torino Marques  
EMENTA: Autoriza o Poder Executivo estadual a 
firmar convênio com o Governo Federal para as 
obras de duplicação e privatização do trecho da 
BR 381, estadualizado para ES 381. 
 
PROJETO DE LEI Nº 453/2021 - Análise Técnica - 

Terminativo 
AUTOR(A): Mesa Diretora  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
Iunense para o Desenvolvimento Social – 
ASSIUDES, localizada no Município de Iúna/ES 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
06/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Tenente-Coronel de Infantaria 
Rodrigo Penalva de Oliveira. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
Deputado Dr. Emilio Mameri PL 548/19; 848/19; 
460/21; 220/21; 258/21; 674/19; 
Deputado Dr. Rafael Favatto PL 593/20; 480/21; 
469/21; 607/21; 452/21; 
Deputado Marcos Garcia PL 568/21; 671/19; 
791/19; 245/21; 640/21; 
Deputado Gandini PDL´s 59/21; 54/21; 53/21; 
55/21; 57/21; 58/21; 60/21; 06/21; 
Deputada Janete de Sá PL 579/21; 751/19; 
226/21; 250/21; 608/21; 453/21; 
Deputado Marcelo Santos PL 567/21; 808/19; 
477/21; PR 18/21; PL 244/21; 457/21; 
Deputado Vandinho Leite PL 589/21; 944/19; 
474/21; 633/21; 416/19; 459/21; 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 

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

1. PROJETO DE LEI Nº 59/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Reconhece as atividades educacionais, 
escolares e afins como essenciais no Estado do 
Espírito Santo. 
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2. PROJETO DE LEI Nº 04/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a criação do aplicativo 
TECLA SAMU, com a finalidade de garantir 
acessibilidade a esse canal de emergência aos 
deficientes auditivos e/ou com impossibilidade 
de fala (Afonia), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
 
3. PROJETO DE LEI Nº 518/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga as concessionárias e 
permissionárias que prestam serviço público de 
saneamento básico a publicar, nas plataformas 
digitais e meios de comunicação, todo o 
processo realizado para tratamento do esgoto, 
no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
4. PROJETO DE LEI Nº 520/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Ex. Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a Lei nº 6.228, de 09 de junho 
de 2000, que institui normas específicas de 
responsabilidade, visando proporcionar 
segurança aos consumidores de serviços de 
natureza bancária, financeira, de crédito e 
securitária, bem como a terceiros que possam 
ser afetados por riscos decorrentes de tais 
atividades. 
 
5. PROJETO DE LEI Nº 14/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Bruno Lamas  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Altera a redação do caput do art. 16 
da Lei nº 6.999/2001, que dispõe sobre o 
Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA, definindo seu pagamento 
de forma parcelada 
 
6. PROJETO DE LEI Nº 408/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 

EMENTA: Dispõe sobre a destinação de carteiras 
em locais determinados aos estudantes com 
Transtorno do Espectro do Autismo (TEA), nas 
escolas públicas e privadas, no âmbito do 
Estado. 
 
7. PROJETO DE LEI Nº 787/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe as casas bancárias e 
congêneres a transferirem recursos de seus 
correntistas para modalidade de investimento 
incompatível com o perfil do investidor, e dá 
outras providências. 
 
8. PROJETO DE LEI Nº 497/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece que as empresas 
prestadoras de serviços de instalação e 
manutenção de dispositivos de radares e 
aparelhos de fiscalização semafórica rodoviária 
deverão disponibilizar, via internet, as Ordens 
de Serviços de manutenção de semáforos e 
radares que apresentaram defeitos ou 
inconsistência da calibragem, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 
9. PROJETO DE LEI Nº 386/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
notificação aos pais, mães ou responsáveis por 
menores de idade sobre a realização de 
qualquer atividade, dentro ou fora do 
estabelecimento de ensino, sua natureza, sua 
correlação com a Base Nacional Curricular 
Comum e seu objeto didático-pedagógico. 
 
10. PROJETO DE LEI Nº 498/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade de as 
revendedoras de veículos usados e seminovos 
no âmbito do estado do Espírito Santo em 
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informar se o veículo é oriundo de leilão, 
locadora, recuperado ou salvado. 
 

11. PROJETO DE LEI Nº 240/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: DETERMINA QUE PESSOAS FERIDAS 
EM ACIDENTES DE TRÂNSITO SEJAM LEVADAS, 
PELO CORPO DE BOMBEIROS E PELO SERVIÇO 
MÓVEL DE URGÊNCIA – SAMU, PARA HOSPITAIS 
CONVENIADOS AOS SEUS PLANOS DE SAÚDE. 
 

12. PROJETO DE LEI Nº 370/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dary Pagung  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a doação de alimentos 
excedentes não comercializados, destinados ao 
consumo humano, nos estabelecimentos 
comerciais localizados no Estado do Espírito 
Santo. 
 

13. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2020 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a suspensão das 
penalidades referente a abertura fora do prazo 
de inventários durante a Pandemia no Espírito 
Santo. 
 

14. PROJETO DE LEI Nº 904/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Doutor Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação das 
festas de música eletrônica, denominada Festas 
Raves, no Estado do Espírito Santo. 
 

15. PROJETO DE LEI Nº 755/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade da 
realização de exame genético que detecta 
trombofilia nas mulheres, no âmbito do Estado 
do Espirito Santo. 
 

16. PROJETO DE LEI Nº 17/2021 - Análise 
Técnica 

AUTOR(A): Deputado Adílson Espíndula  
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Prioriza a vacinação contra a COVID-
19 para agricultores e feirantes. 
 

17. PROJETO DE LEI Nº 90/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Institui o Programa ‘Profissionais da 
Beleza contra a Violência Doméstica’, de 
capacitação de profissionais da área de beleza e 
estética, para que se qualifiquem como agentes 
multiplicadores de informação contra a 
violência doméstica e familiar, e dá outras 
providências 
 

18. PROJETO DE LEI Nº 581/2019 – 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de promover 
a impermeabilização de bens móveis usando 
solventes inflamáveis em locais residenciais 
 

19. PROJETO DE LEI Nº 469/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Fabrício Gandini  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Torna obrigatória a inclusão, em um 
percentual mínimo de 30% (trinta por cento), de 
produtos orgânicos produzidos em âmbito local, 
na alimentação fornecida aos pacientes dos 
hospitais da rede pública estadual 
 

20. PROJETO DE LEI Nº 55/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Danilo Bahiense  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação de bens, 
direitos e valores oriundos de ilícitos penais 
relacionados à Lei Federal nº 9.613, de 
03.03.1998, para os órgãos de segurança pública 
do Estado do Espírito Santo 
 

21. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 
03/2021 - Análise Técnica 
AUTOR(A): Deputado Rafael Favatto  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Altera a redação do caput do art. 68 
da Lei Complementar nº 115, de 13 de janeiro 
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de 1998, que institui o Estatuto do Magistério 
Público Estadual e dá outras providências 
 
22. PROJETO DE LEI Nº 499/20 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
município de Itapemirim o título de “Capital 
Estadual do Atum. 
 
23. PROJETO DE LEI Nº 269/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Reconhece e declara a essencialidade 
para a saúde pública dos serviços de educação 
física, esportes e afins como forma de prevenir 
doenças físicas e mentais no âmbito do Estado 
do Espírito Santo. 
 
24. PROJETO DE LEI Nº 158/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Mesa Diretora  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Alfredo Chaves o Título de Capital 
Estadual das Cachoeiras 
 
25. PROJETO DE LEI Nº 181/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Cel. Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Cria a “Rota do Monte Aghá”, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
26. PROJETO DE LEI Nº 351/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio da cultura do tabaco 
no Estado. 
 
27. PROJETO DE LEI Nº 318/2019 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Ex. Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 

EMENTA: Dispõe sobre o Programa de Combate 
ao Bullying, de ação interdisciplinar e de 
participação comunitária, a ser implantado nas 
escolas da rede de ensino do Estado do Espírito 
Santo. 
 

28. PROJETO DE LEI Nº 590/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a parceria público-
privada (PPP) para a criação de pontos de apoio 
para trabalhadores de aplicativos de entrega e 
de transporte individual privado de passageiros 
no Estado do Espírito Santo. 
 

29. PROJETO DE LEI Nº 272/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Dr. Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a Lei Estadual de 
Inclusão da Pessoa com Deficiência 
 

30. PROJETO DE LEI Nº 100/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Alexandre Xambinho  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Institui o Programa Juro Zero, com o 
objetivo de incentivar a formalização de 
empreendedores populares, o investimento 
produtivo, a promoção da inclusão social e a 
geração de emprego e renda no estado do 
Espírito Santo. 
 

31. PROJETO DE LEI Nº 189/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Lorenzo Pazolini  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Limita os gastos com os cartões de 
pagamentos do Governo do Estado do Espírito 
Santo – Cartões Corporativos – em 30% (trinta 
por cento) do valor médio dos últimos 2 (dois) 
anos, nos casos de epidemia ou pandemia 
 

32. PROJETO DE LEI Nº 25/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre penalidades àqueles que 
burlarem a ordem de vacinação estabelecida 
pelo Poder Público. 
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33. PROJETO DE LEI Nº 271/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Doutor Hércules  
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a inserção do Símbolo 
Mundial da Pessoa com Deficiência Intelectual e 
o da Conscientização sobre o Transtorno de 
Espectro Autista – TEA nas placas de 
atendimento prioritário, na forma que 
especifica. 
 
34. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 017/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Veda a nomeação de pessoas que 
tiverem sido condenadas nas condições 
previstas na Lei Federal nº 11.340, de 
07.08.2006 – Lei Maria da Penha - para todos os 
cargos em comissão de livre nomeação e 
exoneração, no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo. 
 
35. PROJETO DE LEI Nº 813/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
identificação dos passageiros pelas operadoras 
de transporte por aplicativo no âmbito do 
Estado Do Espírito Santo 
Obs. Anexo Projeto de Lei nº 125/2020 
 
36. PROJETO DE LEI Nº 110/2019 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
estabelecimentos que comercializam telefonia 
móvel (telefones celulares), bem como outros 
aparelhos eletrônicos que possuam IMEI 
(identificação internacional de equipamento 
móvel) estabelecidos no estado, a registrar o 
crime de roubo ou furto, imediatamente, na 
delegacia de polícia.” 
 
37. PROJETO DE LEI Nº 145/2021 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Adílson Espíndula  

RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Estabelece horário diferenciado para o 
funcionamento do comércio no interior do 
Estado durante a pandemia. 
 
38. PROJETO DE LEI Nº 567/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Capitão Assumção  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Obriga os hospitais, as clínicas, os 
postos de saúde, as cooperativas e congêneres a 
disponibilizar aos profissionais da saúde o 
tratamento precoce contra a Covid-19, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
39. PROJETO DE LEI Nº 397/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Luciano Machado  
RELATOR: Deputado Dr. Emilio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação 
dos Produtores de Flores e Plantas Ornamentais 
do Sul/Caparaó-ES – SULCAFLOR, localizada no 
Município de Guaçuí/ES. 
 
40. PROJETO DE LEI Nº 467/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputada Janete de Sá  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a oferta de ensino 
remoto às estudantes universitárias gestantes e 
lactantes 
 
41. PROJETO DE LEI Nº 235/2020 - Análise 
Técnica 
AUTOR(A): Deputado Torino Marques  
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a suspensão de cobrança 
de juros, correção monetária nos contratos de 
financiamento e veda a negativação nos órgãos 
de proteção ao crédito nas relações de consumo 
no âmbito estadual durante o Estado de 
Calamidade provocado pelo COVID-19. 
Obs. Anexo os PL’s 246/2020; 252/2020; 
348/2020 e 458/2020. 
 
42. PROJETO DE LEI Nº 253/2021 - Análise 
Técnica - Terminativo 
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AUTOR(A): Deputado Marcos Garcia  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a Associação de 
Moradores e Produtores de Rio Quartel – 
AMPRIQ, localizada no Município de 
Linhares/ES. 
 
43. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 
43/2021 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR(A): Deputado Alexandre Quintino  
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão 
Espíritosantense ao Sr. Wando Cabral Ribeiro. 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem  
 
Obs: Pauta gerada em 17/11/2021, às 15:00 
horas, sujeita a alteração até a data da 
reunião. 
 
 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1635 
 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 

CONCEDER LICENÇA à Deputada IRINY 
LOPES, para tratamento de saúde, no dia 
27/10/2021, na forma do Art. 305, inciso II, do 
Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1636 
 

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

TORNAR SEM EFEITO, na forma do § 10º 
do art. 16 da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, o Ato nº 1546, publicado em 
18/10/2021, que nomeou ANDREI MARGON, 
para exercer o cargo em comissão de Adjunto 
de Gabinete de Representação Parlamentar, 
código ADGRP, no gabinete do Deputado Renzo 
Vasconcelos. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº1637 

 
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, DOUGLAS AUGUSTO 
SCHIMMELPFENNIG, para exercer o cargo em 
comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Carlos Von, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 212041/2021. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1638 
 

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, ANDREI MARGON, para exercer o 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, no 
gabinete do Deputado Renzo Vasconcelos, por 
solicitação do próprio Deputado. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1639 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso das 

atribuições que lhe são conferidas pelo Art. 17, inciso X do Regimento Interno, resolve: 
 
EFETUAR a progressão dos servidores titulares dos cargos de provimento efetivo abaixo 

discriminados, cujas carreiras são organizadas em classes e referências, conforme Resolução nº 3.418, 
de 07.08.2013 e alterações, e Ato nº 1503, de 30.09.2021: 

 

MATRÍCULA SERVIDOR CARGO 

POSIÇÃO 
ALCANÇADA 

(TABELA-
CLASSE-REF) 

VIGÊNCIA 

20800501 Acacio Miranda dos Santos ETP 2IE 01/10/21 

20794801 Aldo Escobar EACS 2IB 01/10/21 

20477002 Alessandra de Sousa Kao Yien ETP 2IE 01/10/21 

20901401 Alessandra Gomes ETP 1IIIO 01/10/21 

20785401 Alessandra Hime Machado Dantas ETP 2IE 01/10/21 

20793401 Alexandre Bonadiman Galveas ETCS 2IE 01/10/21 

20793601 Alexandre Magno de Paula ETTI 2IE 01/10/21 

20789101 Aline Paiva Castro ETLS 1IIIP 01/10/21 

20795601 Alvaro Albani Costa ETTI 2IC 01/10/21 

20799801 Amanda Gabriel de Oliveira Kiffer ETLS 2IE 01/10/21 

20901601 Amanda Niblan Minardi ETP 1IIIO 01/10/21 

20806901 Amanda Silva Ferrari ETP 2IE 01/10/21 

20793801 Andre Almeida de Mello ETP 2ID 01/10/21 
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20327501 Angela Maria Coutinho Pereira ETLJ 2IIIN 01/10/21 

20087602 Angele Murad EACS 2IE 01/10/21 

20838201 Anna Beatriz Alves Brito EACS 2IA 01/10/21 

20768202 Annah Gabriela Pinto Correa Porto ETLS 2IA 01/10/21 

20798001 Antonio José de Oliveira ETLS 2IB 01/10/21 

20190202 Aurea Demoner Brandão ETP 1IIIO 01/10/21 

20784801 Bernard Ribeiro Magnago ETLS 2IB 01/10/21 

20327201 Bernardo Teteco Almeida do Valle ETLS 2IIIN 01/10/21 

20787401 Brunela Valentim S. Ferrari Caetano ETLS 2IE 01/10/21 

20838501 Brunna Costa Arrivabene ETCS 2IA 01/10/21 

20791901 Bruno Laignier Wagenmacher ETLS 2IB 01/10/21 

20788301 Carlos Augusto Marques do Nascimento ETLS 2IE 01/10/21 

20069201 Carlos Henrique Dalapícola ETLJ 2IIIR 01/10/21 

20899801 Celia Kopp Kutz ETLS 1IIIO 01/10/21 

20350601 Charles Stefenoni Queiroz ETTI 2IIK 01/10/21 

20900001 Christiane Vervloet ETLS 1IIIO 01/10/21 

20330901 Claudio Cardoso Huguinim ETLS 2IIG 01/10/21 

20800001 Claudio Soares da Mota ETLS 2IE 01/10/21 

20794201 Cristiane Monjardim Rodrigues ETLS 2IE 01/10/21 

20786601 Cristina Passos Daleprane ETLS 2IE 01/10/21 

20799701 Daniel Catapane ETTI 2IA 01/10/21 

20900201 Daniely da Silva Rossi Dalvi ETLS 1IIIO 01/10/21 

20792301 Delcio Tadeu Melotti ETLS 2IE 01/10/21 

20798101 Denise Aquino dos Santos ETLS 2IE 01/10/21 

20790001 Denise Rolim ETLS 2ID 01/10/21 

20787801 Dilmo Cesar Malafaia Castro ETLS 2IE 01/10/21 

20787701 Doris Eufrasia Caversan ETLS 2ID 01/10/21 

20791301 Edvander Araujo Nepomuceno ETLS 1IIIQ 01/10/21 

20796301 Elisangela Campos Rodrigues ETLS 2IE 01/10/21 

20832401 Elisangella Nunes dos Santos ETLS 2IA 01/10/21 

20798501 Ellen Albano Campanharo ETCS 2IE 01/10/21 

20753302 Emiliane Delboni de Freitas ETLS 2IE 01/10/21 

20803301 Eron Santos Pimentel ETLS 2IE 01/10/21 

20792001 Erzone Eliziario Lizardo ETLS 2IC 01/10/21 

20797901 Eugenia Magna Broseguini Keys ETLS 2IE 01/10/21 

20410301 Fabiano Tadeu Nunes Endlich ETLJ 2IIL 01/10/21 

20793701 Fabio Guimaraes da Silva ETLS 2IE 01/10/21 
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20794701 Fabio Louzada Matos ETLS 2IE 01/10/21 

20788501 Fabricio Pinhal Carreira ETLS 2IE 01/10/21 

20784701 Frederico Bremenkamp Coelho ETLS 2IE 01/10/21 

20790901 Gabriela Battisti Knoblauch Monteiro EACS 2IE 01/10/21 

20901501 Gabriela Bolzan Leal ETP 1IIIO 01/10/21 

20762002 Gabriela Zorzal EACS 2IE 01/10/21 

20476402 Georgia de Miranda Portella Magalhaes ETP 2IE 01/10/21 

20116102 Gerusa Auxiliadora Angeli da Silva ETP 1IIIO 01/10/21 

20789001 Gilmar Luiz Dalmasio ETLS 2IE 01/10/21 

20786801 Gisele Eustáquio Ferreira ETP 2IE 01/10/21 

20838801 Gleyson Tete EACS 2IA 01/10/21 

20801001 Graziela Gusmão Pontini Amorim ETCS 2IE 01/10/21 

20796401 Grimaldo Pereira da Cruz Junior ETTI 2IE 01/10/21 

20785501 Hernandes Moreira Bermudes ETLS 2IE 01/10/21 

20795101 Isaac Jacintho Baldotto ETLS 2IC 01/10/21 

20794301 Izabella de Fatima dos Santos Rodrigues ETP 2IE 01/10/21 

20791601 Izilda Lemos dos Santos Franco ETP 2IE 01/10/21 

20787201 João Paulo Vieira Teixeira ETCS 2IE 01/10/21 

20793101 João Pedro Alcantara da Silva ETLS 2IE 01/10/21 

20410401 Josue Loureiro Rocha ETLJ 2IIL 01/10/21 

20792901 Katia Aparecida de Jesus Dias ETP 2IE 01/10/21 

20791201 Kelly Mesquita Lacerda Ribeiro ETCS 2IE 01/10/21 

20793501 Larissa Lacerda Camargos EACS 2IE 01/10/21 

20791401 Laryssa dos Santos Martins Carvalho ETLS 2ID 01/10/21 

20786201 Laura Pianissolla Zorzal ETLS 2IE 01/10/21 

20792701 Leonardo Binda do Nascimento ETLS 1IIIP 01/10/21 

20786101 Leonardo Luiz Alvarenga ETLS 2IC 01/10/21 

20796701 Letícia Vargas Zardini Peixoto ETLS 2IE 01/10/21 

20900701 Ligia Cunha Buzin ETLS 1IIIO 01/10/21 

20785201 Lis Martins Chiabai ETP 2ID 01/10/21 

20793001 Luana Santana França ETP 2ID 01/10/21 

20791801 Lucas Albani Rosa ETCS 2IE 01/10/21 

20901701 Lucia Helena Campo Dallorto ETP 1IIIO 01/10/21 

20352001 Luciana Nascimento da Silva ETLS 2IC 01/10/21 

20791701 Luciana Schwambach C. dos Santos ETLS 2IE 01/10/21 

20795501 Luciana Wernersbach Nascimento EACS 2ID 01/10/21 

20409901 Luciano Cirqueira Alves ETLJ 2IIL 01/10/21 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320031003300390037003A00540052004100, Documento 

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



14 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, quinta-feira, 18 de novembro de 2021 

20796601 Luciano Henrique Pereira ETP 2IE 01/10/21 

20800901 Luis Flavio de Loreto Ornellas ETLS 2IE 01/10/21 

20789701 Luiza Borges Macedo ETLS 2IC 01/10/21 

20901201 Marcia Gomes Lana ETP 1IIIO 01/10/21 

20331901 Marcos Antonio Rodrigues ETLS 2IIIM 01/10/21 

20788601 Maria da Graça Fraga de Azevedo ETLS 2ID 01/10/21 

20325801 Maria da Penha dos Santos Barros ETLJ 2IIIO 01/10/21 

20410201 Marlene Gonzaga Porto ETLJ 2IIL 01/10/21 

20787901 Matheus Meneghel de Andrade ETLS 2IB 01/10/21 

20794901 Maurina do Carmo dos Santos ETLS 2IE 01/10/21 

20133203 Melissa Martins Pucce ETP 2IE 01/10/21 

20332501 Michele da Silva Demoner Cardoso ETLJ 2IIIO 01/10/21 

20701601 Natacha Goes e Silva ETP 2ID 01/10/21 

20793201 Nilton Alexandre Barros da Silva ETLS 2IE 01/10/21 

20799501 Nilza Nandolfo ETLS 2IE 01/10/21 

20392805 Patricia Bravin ETCS 2IA 01/10/21 

20797301 Patricia Candida Porto ETP 2IE 01/10/21 

20787001 Patricia Izabel Rodrigues C. da S. Freire ETLS 2IE 01/10/21 

20073401 Patricia Lima Pimentel Cristo ETLS 2IIIO 01/10/21 

20796501 Pedro Antonio Parizzi ETLS 2IE 01/10/21 

20788801 Rahulla Del Fiume Sarcinelli ETLS 2IE 01/10/21 

20800101 Raquel Cristina Rudiger Dornelles ETP 2IE 01/10/21 

20794401 Raquel Salaroli de Araújo Lugão EACS 2IE 01/10/21 

20786501 Regina Frigi Rigoni Mendonça ETLS 2IE 01/10/21 

20795801 Renato Barroso Noimek ETLS 2IE 01/10/21 

20796101 Renato Denadai Cassaro ETLS 2IE 01/10/21 

20787101 Ricardo Pereira Thom ETLS 1IIIO 01/10/21 

20794501 Rodrigo Francisco Teixeira de Miranda ETLS 2IE 01/10/21 

20785301 Rogério Claudio de Araujo ETLS 2IB 01/10/21 

20143601 Romar Azevedo Mendes ETLS 2IIIO 01/10/21 

20797201 Rosane de Souza Gomes Queiroz ETLS 2IE 01/10/21 

20333401 Rosaurinha de Oliveira ETLJ 2IIIO 01/10/21 

20321601 Rosiane Feitosa Ribeiro Adeodato ETLS 2III 01/10/21 

20832301 Sabrina Guimaraes Aguiar Machado ETLS 2IA 01/10/21 

20833101 Sidney Spacini Pereira ETCS 2IA 01/10/21 

20785001 Tadeu Marcal da Silva e Silva ETLS 2IE 01/10/21 

20459302 Tatiana Adame Duque ETLS 2IE 01/10/21 
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20785701 Tatiana Maria Duque Mota ETLS 2IE 01/10/21 

20900601 Thiago Camargo Linhares ETP 1IIIO 01/10/21 

20784001 Thomas Boina Dalvi ETLS 2IC 01/10/21 

20792501 Tiago Francisco Lacerda de Almeida ETLS 2IB 01/10/21 

20792101 Titina Maia Cardoso Santos EACS 2IE 01/10/21 

20789901 Valdenice de Lima Paiva ETLS 2IE 01/10/21 

20789601 Vanusa Silva Costa ETP 2IE 01/10/21 

20161401 Vera Maria Zampiris de Lima ETLJ 2IIIO 01/10/21 

20800201 Vitor Oliveira Ferreira ETLS 2IB 01/10/21 

20789401 Wanderley Ferreira de Araujo EACS 2IE 01/10/21 

20698202 Wanessa Santos Lodi ETLS 2IE 01/10/21 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 12 de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MARIANA LOPES 
TEIXEIRA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 17.11.2021 a 16.11.2022 

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 
12 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

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

 

PORTARIA Nº 985 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor LEONARDO LUIZ ALVARENGA, 
matricula 207861, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 04 (Quatro)dias, com início 
em 20/10/2021 e final em 23/10/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 986 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora FLORA REGINA HERNANDES 
GONÇALVES, matricula 200741, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 12/11/2021 e final em 
12/11/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 987 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora MARIA DO CARMO DE ALMEIDA 
LIMA, matricula 201401, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 11/11/2021 e final em 
11/11/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 988 
 

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

RESOLVEM, considerar licenciado o 
servidor HIGOR CESCONETI PINHEIRO, matricula 
208338, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (Tres) dias, com início em 
10/11/2021 e final em 12/11/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 989 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora CLAUDIA MARÇAL RODRIGUES CRUZ, 
matricula 35409, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 90 (Noventa) dias, com 
início em 29/10/2021 e final em 26/01/2022, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 990 
 

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

 

RESOLVEM, considerar licenciada a 
servidora DANDARAH TEIXEIRA MININO, 
matricula 209406, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 137, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 180 (Cento e Oitenta) dias, 
com início em 28/10/2021 e final em 
25/04/2022, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
16 de novembro de 2021. 

 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 991 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora FABIANA MERCES DE ALMEIDA, 
matricula 210059, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início 
em 11/11/2021 e final em 12/11/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 992 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MARCIA NOLASCO DE CARVALHO 
DOMINGUES MONTEIRO, matricula 201402, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(Hum) dia, com início em 11/11/2021 e final em 
11/11/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de novembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO nº 054/2021 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 021/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 018/2021 

 
A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 054/2021, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATADA: ZELLAR EIRELI – ME. 
 
CNPJ: 19.739.122/0001-22. 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 
OBJETO: Fornecimento e instalação de drywall. 
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VALOR: R$ 6.775,76 (seis mil, setecentos e 
setenta e cinco reais e setenta e seis centavos). 
 

PROCESSO: 211968. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria  

 
 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 056/2021 REFERENTE 

AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 028/2021  
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 
atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 056/2021, conforme descrito abaixo: 
 

CONTRATADA: INTEGRAL COMERCIAL E 
FORNECEDORA LTDA. 
 
CNPJ: 04.912.965/0001-01. 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico. 
 
OBJETO: Aquisição de correntes de aço 
galvanizado. 
 
VALOR: R$ 2.748,90 (dois mil, setecentos e 
quarenta e oito reais e noventa centavos). 

 
PROCESSO: 200375. 
 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 de novembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria  

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• QUINTA-FEIRA - 18.11.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Audiência pública 
híbrida da frente 
parlamentar da mulher  

Enfrentando a Violência Contra as Mulheres e o Combate ao Feminicídio no ES 

04h40 Sessão solene  Dia Estadual da Mulher Policial Militar, da Mulher Bombeiro e da Mulher Policial 
Civil 

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

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Supremo Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em tempo 
de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para alguns. Além de 
esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem apresenta 
os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias 
de quem sonhou iniciar um projeto e de quem teve que empreender por 
necessidade. 

09h00 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cultura 

10h00 Reunião extraordinária 
virtual (V)  

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

12h30 Conta pra Gente A alta dos preços e da inflação é tema do Programa Conta pra Gente. O doutor 
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica porque a inflação 
influencia tanto nosso poder de compra. 

13h00 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A 
artista plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, arte 
e literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixaba. 

13h30 Parlamento Brasil Rio de janeiro trava batalha contra intolerância religiosa.  Câmara de Pouso 
Alegre lança Estatuto da Criança e do Adolescente  versão para crianças . 

14h00 A Grande Reportagem Ter o próprio negócio está entre os principais desejos dos brasileiros. Em tempo 
de crise, empreender acaba sendo questão de sobrevivência para alguns. Além de 
esclarecer sobre comportamentos empreendedores, esta reportagem apresenta 
os desafios e vantagens de ter o próprio negócio. São contadas, ainda, histórias 
de quem sonhou iniciar um projeto e de quem teve que empreender por 
necessidade. 

14h30 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

15h00 Sessão solene (V) Homenagem aos Agentes de Segurança Pública 

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

18h30 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A 
artista plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, arte 
e literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixaba. 

19h00 Sessão solene (V) Homenagem ao Dia do Fisioterapeuta e Terapeuta Ocupacional 

22h00 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

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

22h45 Conta pra Gente A alta dos preços e da inflação é tema do Programa Conta pra Gente. O doutor 
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica porque a inflação 
influencia tanto nosso poder de compra. 

23h15 Dedo de Prosa O Espírito Santo é o personagem principal dos livros de Andrea Espíndula. A 
artista plástica publicou obras infanto-juvenis que misturam cultura, turismo, arte 
e literatura. Ela também escreveu um livro sobre lendas capixaba. 

23h45 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente compõe a culinária 
japonesa apreciada em terras capixabas. 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 

TRIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 16 DE NOVEMBRO 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, que 
considero aprovadas, e solicito à secretaria da 
comissão que encaminhe cópia para os 
deputados membros desta Comissão de Saúde. 
 Se algum deputado quiser propor 
alguma retificação ou emenda, poderá fazê-lo. 
Nas próximas reuniões, estaremos apreciando, 
se for o caso. 
 Solicito ao nosso Gabriel Fraga Marinho 
da Fonseca que proceda à leitura do Expediente. 
 

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

Correspondência do senhor Elias Toledo 
da Silva, coordenador da mobilização 
popular em defesa de uma saúde 
pública, solicitando o apoio desta 
comissão para intervir, junto ao Governo 
do Estado, para a construção de uma 
maternidade pública e um centro de 
especialidades no município de 
Ecoporanga; 
 

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

 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

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. 
Devolvo a palavra ao presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - Na Ordem do Dia, a Comissão de Saúde 
recebe as visitas da senhora Geiza Pinheiro 
Quaresma. Ela veio Linhares, mas foi a primeira 
que chegou ao nosso Plenário Rui Barbosa. 
 Antes, estamos aguardando, ainda, a 
presença de Milene da Silva Weck Terra, de 
Paulo Roberto Alves e de Ricardo Ewald, 
presidente e membros da Mesa Diretora do 
Conselho Estadual de Saúde, para apresentação 
da nova gestão do Conselho Estadual de Saúde, 
por solicitação deste deputado que vos fala. 
 A Comissão de Saúde, enquanto isso, vai 
fazendo algumas comunicações. 
 A Comissão de Saúde estará recebendo, 
na reunião extraordinária do dia 17 de 
novembro, amanhã, portanto, às 12h10, as 
visitas de César Calmon Pitanga, servidor 
público; de Sylvio Romero Calmon Pitanga; de 
Carlos Carvalho Loureiro e do doutor Carlos 
Augusto Baptista, representantes comerciais e 
sócios do projeto Linda Momografia Digital 
Portátil, ferramenta de apoio à decisão clínica 
que ajuda médicos a identificarem potencial 
suspeita de formação de lesão da mama das 
pacientes, ajudando na priorização do 
atendimento, evitando filas, reduzindo custos e 
promovendo acessibilidade; por solicitação 
deste deputado. 
 Esse é um tipo... Ele substitui, mais ou 
menos, a mamografia. É uma espécie de 
termografia, e faz a leitura de alguma alteração 
na mama através, simplesmente, da 
aproximação do aparelho, sem precisar fazer o 
que a mamografia faz e que as mulheres 
reclamam muito, porque é muito doloroso o 
exame mamografia. 
 Então, vamos ouvir a empresa, na 
quarta-feira, amanhã, portanto, às 12h10min, 
numa reunião extraordinária. 
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A Comissão de Saúde também estará 
recebendo, dia 23 de novembro, deste mês, às 
09 horas, as visitas da senhora Jarina Siqueira 
Guimarães, professora, acometida pela 
fibromialgia, para discorrer sobre o tema: Os 
Direitos dos Fibromiálgicos; e do doutor André 
Felix Gomes Cordeiro, médico anestesiologista, 
Certificado em Dor pela Sociedade Brasileira 
Anestesiologia, para discorrer sobre o tema: 
Fibromialgia; também, por minha solicitação.  

E, também, a comissão estará recebendo 
dia 30, às nove da manhã horas, a visita da 
senhora Neide Sellin, Ceo da Vix Sistem Soluções 
e Tecnologia da Informação, para discorrer 
sobre o tema: Robô Lysa – Cão guia que auxilia 
deficientes visuais –. Invenção Capixaba entre as 
cem melhores do mundo; por minha solicitação 
também. 

A Comissão de Saúde estará recebendo, 
na reunião do dia 07 de dezembro, terça-feira, 
também aqui, às nove da manhã, a visita da 
senhora Maitê Cardoso Aguiar, Auditora de 
Controle Externo do Tribunal de Contas do 
Espírito Santo e Coordenadora do Núcleo de 
Controle Externo de Avaliação e Monitoramento 
de Políticas Públicas de Saúde, para discorrer 
sobre o tema: Auditoria realizada pelo Tribunal 
de Contas do Espírito Santo, que constatou a 
diminuição do índice de câncer de mama; por 
minha solicitação também. 

Então, Dr. Emílio, estamos recebendo o 
Ricardo, antigo conhecido nosso aqui, hoje 
representando... membro da Mesa Diretora do 
Conselho Estadual de Saúde. Hoje ele não está 
fazendo aquela ligação da Aebes conosco, não, 
que vem aqui todo mês, o ano inteiro, pedir 
verbas para o Hospital Evangélico – é o pidão! 
Mas não pede nada para ele, pede para ajudar 
os pacientes. E, estamos com a Geiza, que veio 
de Linhares, foi a primeira que chegou aqui. 

Muito bem, Geiza. Acho que poderemos 
passar para sua fala, para você apresentar... Ou 
vamos esperar mais um pouco? 

Estão chegando? 
Então, eu e o Dr. Emílio vamos 

conversando aqui. 
Dr. Emílio tem alguma novidade na 

Saúde para relatar para nós aqui, para o povo 
que está nos assistindo? 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos! 

Na verdade, tenho visitado alguns 
serviços hospitalares nas minhas viagens. Tive 
até uma reunião com o nosso secretário Nésio. 
E a preocupação maior, e que acho que temos 
que trabalhar, é o fato de que o secretário, o 
pessoal da secretaria, muitas vezes, falam que 
as filas estão zeradas, e isso não é realidade. 
Existe uma distância muito grande entre aquela 
pessoa que está necessitando, lá no interior, e o 
que se lê no computador da Secretaria de 
Saúde. Tem um problema crônico na regulação: 
não fazem a regulação de maneira correta e 
temos um acúmulo de pacientes que ficaram 
sem ser atendidos durante o período de 2019 a 
2020, ou melhor, da pandemia para cá os 
esforços foram direcionados para o tratamento 
da covid. Correto! Nós precisávamos sim fazer 
uma força tarefa nesse sentido, mas 
precisamos, e o Governo tem feito isso, retomar 
com rapidez porque muitos municípios, muitas 
pessoas tiveram seus casos agravados.  

Nós temos situações críticas no estado. 
Eu posso citar aqui, por exemplo, a urologia. O 
serviço de urologia não está estruturado em 
lugar nenhum. Nós temos serviços aqui no 
Evangélico, temos no Hospital das Clínicas, mas 
é muito pouco para a demanda do estado 
inteiro.  
 No sul do estado não existe serviço 
nenhum de urologia, só existe de emergência. 
Trata aquele momento e não tem o que fazer 
porque não tem contratualização para cirurgia 
em hospital nenhum. Então, as pessoas estão 
tendo hidronefrose, perdendo rim, levando à 
diálise, uma doença grave, em casos que 
poderiam ter sido resolvidos. 
 Tive essa conversa com o secretário e 
chegamos à conclusão que precisa melhorar 
muito e que realmente o Governo tem que 
apresentar soluções mais rápidas para que a 
gente possa atender essa população que tanto 
necessita. 
 Isso é uma realidade e a Comissão de 
Saúde aqui, presidida pelo Doutor Hércules, 
temos o doutor Luciano Machado, ela não está 
de braços cruzados. Nós temos uma parceria de 
trabalho com as instituições públicas, com a 
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Secretaria de Saúde, com o Governo, mas, como 
deputados, nós temos que estar sempre 
presentes, fiscalizando e apontando caminhos, 
apontando a direção correta. E é esse o trabalho 
desta comissão. 
 Então era isso, Doutor Hércules, que eu 
queria abordar neste momento, a importância 
de um trabalho rápido para que a gente possa 
sim atingir todas as pessoas que estão 
necessitadas. E aí sim, diminuir o número de 
pacientes na fila. Porque o que consta nos 
computadores não corresponde à realidade.  

E aí eu cito o grande problema da 
regulação da equipe de PSF da Secretaria de 
Saúde, agora foi descentralizado, não é mais na 
Secretaria de Saúde, na AMA. Agora, o próprio 
médico que é o coordenador das equipes de 
PSF. Ele que é o responsável pela regulação. E, 
muitas vezes, tem pacientes que foram 
atendidos um ano atrás e não era o médico 
ainda, mas achando que estavam regulados 
porque falaram com eles: Tudo bem, nós vamos 
fazer a regulação, mas você tem que esperar ser 
chamado. E um ano, um ano e meio depois vai 
olhar, nem regulados foram. Não consta o nome 
dele no computador. 
 Então, medidas que urgente precisam 
ser tomadas nesse sentido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu quero lembrar aqui, 
meu querido colega Dr. Emílio, ainda ontem 
conversei com o doutor Gebran.  

Doutor Gebran, desembargador, é juiz lá 
no Paraná, e ele participou. Infelizmente, o 
secretário da Saúde não participou do 8.º 
Congresso Médico e Jurídico, não mandou 
representante, para ele ouvir essa questão da 
fila.  
 Então, já está rascunhado, Dr. Emílio, um 
projeto do Paraná sobre a transparência da fila. 
Nós precisamos saber, realmente. Tem gente 
que botou o nome, dois anos esperando, já 
morreu e não conseguiu a consulta. 
 Por falar nisso, cadê, minha assessoria, 
cadê os lacinhos do Novembro Azul? Tinham 
que estar aqui. Eu tenho que lembrar todo dia, 
não pode, vocês é que têm que me lembrar, não 
eu tenho que lembrar vocês. Cadê os lacinhos 

que eu trago aqui, essa campanha que a gente 
faz? (Pausa) 
 Está faltando a minha água também, que 
eu compro. Eu não uso a água da Assembleia, eu 
compro a minha água. Não uso a água da 
Assembleia. 
 Paulo Roberto, tudo bem? (Pausa) 
 Aí, chegou a minha água. Essa água é 
uma água benta, mas eu pago. 
 Então, no 8.º Congresso Médico 
Jurídico... 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Doutor Hércules, só que eu lembro que quando 
o Vasco estava numa fase melhor, a caneca 
tinha um escudo do Vasco mais cheguei. Esse 
escudo está disfarçado agora. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Gabriel, tem que botar o 
escudo do Vasco aqui, tá? Porque nós não 
vestimos a camisa do Vasco só quando o Vasco 
ganha. Não é igual ao Flamengo. O Flamengo 
perde, você não vê uma camisa na rua do 
Flamengo. O Flamengo ganha, aparece aquele 
monte. Não é? Nós somos torcedores mesmo 
porque nós amamos o nosso clube. Não é oba-
oba, não. É isso aí. O cheirinho de vocês 
também já está acabando. Tinha cheirinho de 
campeão, o cheirinho foi embora também. Não 
é?  

E a Milene, está chegando, Geiza? 
(Pausa) 

Está chegando. Trânsito, né?! 
Muito bem. Então, Dr. Emílio, essa 

questão da transparência da fila, já estou 
elaborando, entrei em contato com o doutor 
Gebran, porque ele falou nisso no oitavo 
congresso médico, e vou fazer um trabalho com 
essa transparência da fila. Não queremos criticar 
o Governo, nada disso, mas queremos exigir 
porque o povo chega te procurando, chega 
procurando a gente: E aí? Botei o nome lá tem 
dois anos, não me chamaram até hoje. Então, 
tem que ter o entrosamento do Município com 
o Estado, porque na verdade a atenção primária 
é da competência do município, mas o Estado 
tem que cobrar do Município também porque o 
Estado faz repasse para o Município. 
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Estamos hoje com o Conselho Estadual 
de Saúde aqui e é muito bom que o conselho 
possa ouvir essas queixas, que são pertinentes. 
Não se trata de invenção, existe a fila, e muito 
demorada. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules, outro assunto, que é rapidinho 
porque vai começar a discussão, fiz uma visita 
ao Himaba e tenho que reconhecer o trabalho 
que está sendo feito lá. O Fábio é um baita 
gestor, excelente, a equipe é boa, e temos 
muito espaço naquela área, o Doutor Hércules 
conhece muito bem, o doutor Luciano, e 
podemos fazer ali um serviço realmente de 
referência na área de Pediatria para o nosso 
estado do Espírito Santo. 

Entretanto, por incrível que pareça, só 
tem duas salas cirúrgicas. Já tem a área lá para 
fazer as salas. O pessoal lá que trabalha fica 
chateado de ter que encaminhar paciente para 
ser operado em outro lugar porque não tem sala 
para operar. Como um hospital daquele 
tamanho, com a demanda que está tendo, com 
a gestão competente que está tendo – sabemos 
que as coisas estão funcionando – não tem sala 
para operar uma coisa mais simples? Vamos 
fazer um mutirão lá e construir mais quatro 
salas para ter uma capacidade de resolução 
maior. 

Era outra situação que queria colocar, 
importante, vocês são do conselho, a 
importância de se trabalhar, é uma coisa 
simples de se fazer. Lá é uma área plana, já tem 
a base, já está pronta. Então, com um mês de 
trabalho você faz uma construção, que é baixa, 
já tem estrutura, para que a gente tenha três, 
quatro salas a mais no Himaba, para que possa 
sim ter condições de trabalhar, trabalhar ainda 
melhor, porque está muito bem, a situação das 
crianças do nosso estado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Inclusive, Dr. Emílio, a 
gente tem que fazer justiça, não se trata de 
elogio, mas simplesmente justiça. O Governo 
fez, em um ano, oitenta e dois leitos. Fui lá, na 
inauguração, com o secretário da Saúde e o 
governador também, inaugurar. Era um chão 

batido, e com um ano fizeram um hospital, 
praticamente, para covid. Oitenta e dois leitos. 
Oitenta e dois leitos é um pequeno hospital. É 
muito menor do que um centro cirúrgico. Você 
tem plena razão de falar sobre isso. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Doutor Hércules, realmente, também 
aproveitando a oportunidade mais uma vez, 
agradecer ao Governo por esse trabalho 
maravilhoso que está sendo feito no Himaba. 
Infelizmente nosso querido Hospital Infantil 
ficou espremido, com dificuldades, condenado 
pela Defesa Civil, risco de problemas, e partimos 
para o Himaba e lá encontramos as condições, 
naturalmente sendo trabalhadas pela Secretaria 
da Saúde, trabalhadas pelo Governo, para que a 
excelência aconteça naquele local. Precisamos 
sim das salas de cirurgia. Sem as salas de 
cirurgia vamos ter muita dificuldade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Dr. Emílio. 
Geiza, pode começar ou vamos aguardar 

a Milene? 
 
A SR.ª GEIZA PINHEIRO QUARESMA – 

Bom dia, Doutor Hércules! Podemos começar 
sim. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Quero só avisar às pessoas 
em casa que a Geiza Pinheiro Quaresma é 
presidente do Conselho Estadual de Saúde e 
veio aqui hoje apresentar a nova diretora e, 
naturalmente, algumas reivindicações, algumas 
necessidades que a área de saúde precisa.  

Então, vamos passar a palavra para 
Geiza, para ela fazer essa apresentação e essa 
explanação.  

Fique à vontade. 
 

A SR.ª GEIZA PINHEIRO QUARESMA – 
Primeiramente, bom dia a todos, a todas e a 
todes. Cumprimentar, na pessoa do Doutor 
Hércules, a Mesa, o Dr. Emílio, todos os 
colaboradores. 

Cheguei cedo aqui, porque quem mora 
na roça – quem mora na roça, não! Quem mora 
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no interior –, a gente sai cedo para não pegar o 
trânsito sobrecarregado.  

Agradecer à Leila, que já estava, cedo, 
me aguardando. 

Enquanto presidenta eleita, 
representando os profissionais de saúde, no 
mandato que vai até 2022... É um ano, porque o 
nosso conselho fala que é um conselho 
extremamente democrático. E a nossa visão, eu 
gostaria que todos os conselhos no estado, no 
município, também fossem assim. Tem os 
rodízios, né? Então, esse é o mandato dos 
profissionais de saúde, no próximo mandato 
vêm os gestores e, assim, continuamente.  

Então, aqui comigo está o meu colega 
aqui da Mesa Diretora também, Paulo, 
representando a bancada do Governo, os 
gestores; o doutor Ricardo, os prestadores de 
serviço; e a Milene, que é a presidenta anterior, 
que representava os usuários. Ela deve estar 
chegando por aí. 

Então, só pegando aqui um gancho na 
fala com relação aos hospitais, também sou 
presidenta do Sindsaúde, o Sindicato da Saúde, 
que representa, defende muito o Sistema Único 
de Saúde e trabalha com, eu falo, parceiros em 
todos os setores, porque não são só os 
trabalhadores, mas todos aqueles vinculados ao 
Estado, inclusive as OSs. 

E a atenção básica e a atenção primária – 
que as duas são a mesma coisa –, uma das 
coisas que, no conselho, a gente sempre tem 
batido muito, é o fortalecimento nesse setor. 
Não só no sindicato, mas no conselho, eu falo 
que esse é o maior local que o Estado tem que 
investir, que é fortalecer com recursos, porque 
ali é a porta de entrada dos usuários, que têm 
que ser bem assistidos. 

Então, quando você fortalece a atenção 
básica, a atenção primária e a atenção básica, 
você tem um atendimento melhor aos usuários 
e diminui o impacto nos hospitais. Então, a 
gente via muito uma sobrecarga nos hospitais, é 
justamente por falta de um fortalecimento.  

Acho que uma das coisas que o Governo 
tem colocado como meta na secretaria – e a 
gente tem elogiado bastante o secretário –, um 
dos pontos que tem batido no Estado – eu 
tenho visto também que a Comissão de Saúde, 

aqui, defende muito isso –, é o fortalecimento, 
por um todo, na atenção básica. Porque, 
fortalecendo a atenção básica, diminui a 
sobrecarga, inclusive, nos exames. Essa 
demanda reprimida que fica nos exames, nas 
unidades, você, investindo ali, também diminui 
o excesso de pessoas que vão para as portas dos 
hospitais; que cobram, por exemplo, a questão 
do pronto-socorro.  

Eu moro na cidade de Linhares e nós 
vemos muito o nosso HGL, que atende a uma 
região grande, com recursos municipais. E hoje 
esse hospital vindo de volta para o Estado, vai 
ter que fazer logo uma ponte ali para poder dar 
uma sustentação nas unidades de saúde, senão, 
vai continuar, mesmo, vai sempre continuar 
com falta de dinheiro na saúde. Porque eu falo 
que o dinheiro na saúde é um dinheiro sem fim, 
porque, toda vez, quanto mais você investe... 
Mas também tem a questão da gestão. 

E um detalhe que a gente observa muito 
é com relação aos repasses do Governo Federal. 
Com a EC 95, que diminuiu os recursos na 
saúde, hoje, tanto o Governo quanto os 
municípios têm que fazer um trabalho muito 
grande para garantir que o recurso que tiver dê 
conta. 

Então, parabéns à Comissão de Saúde 
por estar sempre acompanhando e fiscalizando. 
E tem que cobrar, mesmo! Falo que tem que 
cobrar, mesmo, com relação a onde que o 
recurso está e em que ele está sendo investido.  

Então, tem situações que é para isso, que 
eu falo que o nosso Conselho Estadual, nós, 
como representante do Conselho Estadual, nós 
somos um órgão fiscalizador. Nós estamos ali 
para acompanhar, para fiscalizar e também para 
direcionar algumas questões em que a gente vê 
condições de fazer e sentar sempre com a 
secretaria, com os...  

Eu falo que é importante que não só a 
Comissão de Saúde, mas também que todos os 
deputados, que representam a sociedade, 
também têm que acompanhar. Mas não é só 
fazer o questionamento, mas ponderar e trazer 
os locais certos para os investimentos. E não é 
só chegar e falar assim: É porque aqui Governo 
não está investindo! Não está investindo, então 
nós vamos, nos orçamentos aqui, direcionar de 
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forma homogênea, que dá tudo certo! E 
acredito que o que mais precisamos é que a 
sociedade seja contemplada.  
 E, quando fala da dificuldade nos 
exames, a gente vê, com esta pandemia, o tanto 
que ficou sobrecarregado o sistema. Muitos da 
população não conseguiram fazer os exames, 
justamente por causa do fechamento que teve, 
mas eu acho que agora é hora de os gestores se 
unirem à secretaria e verem onde que está 
também essa sobrecarga, para poderem 
direcionar, e a população conseguir fazer esses 
exames, porque a gente deve estar com mais de 
dois anos, mesmo, sem fazer!  

Mas é importante que os municípios 
também, as prefeituras sejam parceiras e façam 
uma distribuição. Eu acho que consegue atender 
onde está sobrecarregado. Tem lugares que 
estavam fechados, por exemplo, nas cirurgias 
eletivas, e agora está começando a abrir, está 
começando a fazer. Então, acho que essa 
parceria tem que ter entre o Estado e o 
Município, para que a coisa flua melhor, e a 
gente dê uma assistência melhor também aos 
usuários do Sistema Único de Saúde. 
 Gostaria de ver se meus colegas também 
têm algo para falar. 
 
 O SR. PAULO ROBERTO ALVES – Bom 
dia! Bom dia a todos! Quero cumprimentar a 
Mesa, em nome do deputado Emílio; o 
deputado Luciano Machado, que é muito 
presente lá, conosco, também; e o deputado 
Hércules. 

Primeiro, parabenizar, deputados, esta 
comissão, que eu venho acompanhando, pelo 
gabinete, junto com o secretário. São deputados 
muito atuantes, que, apesar de qualquer 
demanda que venha, espontânea, aparecendo 
aqui, são muito ponderados, conseguem fazer 
muito bem o debate e não se furtam de levar 
algumas críticas que são pertinentes, mas 
também não deixam de ressaltar o trabalho que 
vem sendo feito. 
 Meu nome é Paulo. Eu sou 
representante do Governo no conselho. E, 
deputado Emílio, eu quero falar aqui, para o 
senhor, que o Fábio é um grande amigo meu, de 
longa data, e eu sei da competência dele. 

Também fico muito feliz do trabalho que ele 
vem desempenhando dentro do Himaba. E sei 
que são muitos desafios, não só da parte da 
gestão nova que o Himaba está levando, mas da 
parte também do Governo do Estado, na 
promoção da assistência e da saúde a essas 
crianças, principalmente com os vários 
problemas que, ao longo dos anos, nós temos 
dentro da saúde, para o público infantil. 
 O centro cirúrgico realmente é uma 
necessidade grande do Himaba. Já está no nosso 
radar para a solução do problema. O Fábio já 
levou várias vezes, e a gente está construindo, 
junto com eles, essa solução aí. Eu acho que não 
deve demorar a chegar.  
 Falar um pouquinho também sobre a fila 
de cirurgias, de exames e de consultas, Doutor 
Hércules, que isso não é um problema só nosso, 
não é uma particularidade do Espírito Santo, 
nem da Grande Vitória, esse é um problema 
geral, principalmente com o agravamento da 
pandemia. Mas a gente tem tomado algumas 
medidas conseguir amenizar esse tipo de 
problema.  
 Neste exato momento – e, por isso, o 
secretário Nésio pediu desculpas por não poder 
vir hoje a esta reunião da comissão –, está 
tendo um evento da APS, no Salão Santiago, lá 
na sede do Governo do Estado, junto com o 
governador Casagrande, onde a gente está 
anunciando uma série de medidas para o 
fortalecimento da atenção primária de saúde, 
dentro do estado do Espírito Santo.  
 A gente tem a tônica e a gente tem o 
discernimento de que a saúde pública só vai se 
dar como uma etapa vencida quando a gente 
começar a olhar para a atenção primária como a 
principal porta de entrada e a atividade de 
resolução dos problemas da saúde pública.  
Enquanto a gente não conseguir conceber que a 
atenção primária tem que ser o nosso foco para 
uma resolução de grandes problemas, a gente 
não vai conseguir organizar o Sistema de Saúde 
Estadual.  

Hoje, estão sendo anunciados, lá, 
grandes promoções de saúde e grandes 
iniciativas que o Governo do Estado está 
tomando para a gente poder dar um avanço na 
atenção primária de saúde. Mas vale ressaltar 
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também que, em 2018, o Espírito Santo tinha a 
sétima pior cobertura de Saúde da Família do 
Brasil.  

Hoje, a nossa cobertura em Saúde da 
Família é a quinta melhor. A gente conseguiu 
aumentar a cobertura de atenção à Saúde da 
Família em mais de oitenta por cento em todo o 
estado do Espírito Santo e a gente espera 
chegar logo logo aos cem por cento com esse 
pacote de medidas que a gente está levando, 
hoje.  

As cirurgias eletivas, que eram um 
grande problema, e com a pandemia também a 
gente teve que paralisar, e aí é de 
conhecimento de todos, a gente estava na 
situação de saúde pública de calamidade, então 
a gente tinha a situação da covid-19, mas, com a 
retomada, nós viemos também tomando uma 
série de medidas, e o Doutor Hércules sabe 
muito bem, Dr. Emílio, o deputado Luciano 
Machado, do mutirão de cirurgias.  

E vale o número, aqui, deputado. Em 
2019, que é um ano fora da pandemia, o estado 
do Espírito Santo tinha feito trinta e cinco mil 
cirurgias eletivas durante todo o ano. Só nesse 
último semestre, depois de lançado agora em 
quatro, cinco meses de mutirão de cirurgias 
eletivas, a gente já realizou vinte e oito mil 
cirurgias eletivas. Isso, sem aumentar o gasto 
dentro dessa cirurgia, só com a cobertura que 
estava sendo contratualizada. E o Ricardo sabe 
bem como é que funciona isso.  

Então, assim, na parte do controle social, 
que é o que a gente está trazendo hoje, vindo 
discutir, que é o Conselho Estadual de Saúde, a 
gente tem uma avaliação que a gente conseguiu 
avançar bastante também. A gente tinha um 
conselho - né, Geiza? - muito desarticulado, 
tinha um conselho que tinha muitos conflitos 
internos e, por conta desses conflitos internos, a 
gente não conseguia fazer o real papel do 
controle social, que é esse de debater, que é de 
apontar, fiscalizar, de colocar suas propostas de 
políticas públicas a serem seguidas, analisar a 
gestão como é que está sendo e fazer esse 
papel de controle social mesmo, que é de 
cobrar.  

Quando o SUS foi instalado, em 88, teve 
uma preocupação enorme com controle social, 

que é uma ferramenta que a gente tem de 
acompanhar as ações dos Governos na questão 
da saúde pública. E a gente tem tido boas 
surpresas aí com essa nova gestão do Conselho 
Estadual de Saúde.  

Está chegando a nossa Conferência 
Estadual de Saúde, que não pôde ser realizada 
por conta da pandemia. Mas a gente vem 
conseguindo fortalecer o controle social, 
fortalecer o Conselho Estadual de Saúde, 
através da sua reformulação dos seus 
representantes, e aí a gente está com uma série 
de medidas, lideradas, aqui, pela presidente 
Geiza, para que a gente possa fortalecer o 
trabalho interno do conselho e dar mais 
profissionalismo também para o conselho. A 
gente consegue reorganizar as comissões do 
conselho, da Ciof, que é a Comissão de Finanças, 
a Comissão de Acompanhamento de Conselhos 
Gestores.  

Doutor Hércules, os Conselhos Gestores 
agora vão voltar a funcionar e não porque o MP 
estava nos questionando, mas que a gente 
colocou dentro um objetivo de reorganizar a 
Comissão de Conselho de Acompanhamento 
dos Conselhos Gestores. Então, em janeiro, a 
gente deve ter a eleição dos Conselhos de 
Gestores de todas as unidades de saúde 
próprias do estado do Espírito Santo e as 
contratualizadas e filantrópicas também.  

Então, quando a gente vem fazer este 
debate, eu acho que esse conselho agora ele 
está mais maduro para fazer o debate da saúde 
pública, está mais maduro para a gente ver as 
nossas deficiências. Mas, além de criticar, a 
gente ajudar a construir as medidas para que a 
gente possa alcançar bons objetivos, uma boa 
assistência e uma saúde pública para todo 
cidadão capixaba que eu acho que é isso que 
todos nós merecemos. 

Então, eu acho que a atenção primária 
tem que ser o nosso foco. Eu acho que o 
conselho tem um grande trabalho de 
acompanhamento pela frente dessa nova 
gestão que se inicia agora e eu acho que a 
Comissão de Saúde, a Assembleia Legislativa 
tem um papel fundamental nesse 
acompanhamento que ela se coloca aqui como 
um grande braço e um grande parceiro do 
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Conselho Estadual de Saúde na cobrança com o 
Governo do Estado, mas também na cobrança 
com os Governos Municipais, com os conselhos 
municipais e toda a população para que a gente 
possa construir uma grande saúde pública. 

Então, quero agradecer e parabenizar 
aqui a comissão por chamar o conselho, por 
iniciar o debate e nos colocamos à disposição 
dentro do conselho e também lá no Governo do 
Estado em nome do secretário Nésio e do 
governador Renato Casagrande que vem dando 
uma nova cara para esse conselho. Muito 
obrigado. Bom dia! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Obrigado, Paulo Roberto.  
Vamos ouvir agora Ricardo Ewald, que 

também é membro da mesa diretora do 
Conselho Estadual de Saúde. 

 
O SR. RICARDO EWALD - Bom dia à 

Mesa, bom dia a todos que nos assistem. 
Cumprimentar Doutor Hércules, nosso médico 
lá do corpo clínico do Hospital Evangélico, 
sempre presente; Dr. Emílio Mameri; e doutor 
Luciano Machado, nosso amigo e parceiro. 

Meu nome é Ricardo Ewald. Eu 
represento os prestadores de serviço, estou na 
cadeira da Fehofes no conselho.  

Bom, Dr. Emílio, quando o senhor fala na 
questão da regulação a gente, na ponta que 
presta serviços, sente isso. Agora uma coisa que 
precisa caprichar mais em minha opinião são as 
AMAs lá na base, no município. Esse pessoal 
precisa ser melhor treinado, esse pessoal 
precisa saber diferenciar uma dor de barriga de 
um cateterismo, só para demonstrar, porque a 
rede coloca essa assistência à disposição, mas 
na ponta qual é o trabalho que está sendo feito 
para trazer esse paciente até a assistência? 

 Às vezes: Ah, o dia que chamar, chamou! 
Bom, não é bem por aí. Hoje o meio de 
comunicação, computador, o telefone, o ir lá, 
isso tudo hoje faz parte de um contexto 
operacional de funcionalidade. Então as 
represas, as filas, o embolamento que está aí 
desse pessoal que, como o senhor falou, um 
ano, um ano e meio, dois anos sem 
atendimento, às vezes se tratarem esses casos à 

parte, dentro de um contexto de que esse é 
importante, mas esse aqui é mais emergente, a 
coisa com certeza ela vai fluir melhor.  

O outro detalhe que a gente vê lá, digo 
pelo Evangélico, se o senhor pegar os nossos 
escaninhos lá de exames, aquilo está lotado. As 
pessoas fazem o exame, ocupa a vaga de 
alguém, ocupa o profissional e não vai buscar, 
ou seja, isso na medida do possível repensar isso 
e ver essa importância como um todo porque 
essa crítica cai no conselho, cai no Governo e cai 
na Comissão de Saúde. 

Enquanto prestadores, a gente... O 
senhor falou na boa gestão do Himaba. A gente 
lá pela Aebes hoje tem sido um parceiro 
próximo do Governo já há alguns anos; em 2008 
a maternidade de Cariacica; o Jayme desde 
2013, desde 18 de dezembro; vai fazer um ano 
agora o São Lucas. E ali, Dr. Emílio, quando nós 
chegamos lá no dia 18 de dezembro, às sete 
horas da noite, tinha setenta pessoas no chão. 
Isso é a coisa mais indigna que existe. Então, 
essa propaganda negativa, aquela 
desassistência porque o paciente no chão e a 
nossa diretoria, o nosso presidente, o pastor 
Rodrigo, todo mundo focou naquilo e setenta e 
duas horas depois tinha zero no chão.  

Eu escutei de um conselheiro, viu, Paulo? 
Ah, vocês esconderam os pacientes. Que isso, 
meu amigo? Não! Doutor Alexandre foi e me 
disse: Ricardo, nós tínhamos a metade de 
pessoas internadas de alta, porém a alta não foi 
dada e a outra metade não era perfil. Viu, Paulo, 
Doutor Hércules? Então, trinta e cinco mais 
trinta e cinco dava setenta. Eu dei trinta e cinco 
altas aqui e perfilei nas unidades corretas na 
Grande Vitória aqueles outros trinta e cinco. 
Então, tiramos essas pessoas do chão. 

Outra coisa que é importante, Dr. Emílio, 
dizer, também no âmbito do Executivo 
municipal, a gente recebe lá no Evangélico 
muito encaminhamento, Paulo, ao-ao, você vai 
ver: Ao refracionista. Nós não temos refração. 
Nós estamos na ponta: catarata, glaucoma, 
retina, pterígio e córnea. Então, os prefeitos 
também, desse modo geral, ter esse olhar 
macro sobre a situação. Viu, Luciano?  

O cidadão que mora lá, que precisa ir ao 
médico e precisa de óculos, ele precisa ser 
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atendido ali, consequentemente, até ganhar os 
óculos. Por quê? É de vital importância, o 
senhor sabe disso como médico, que, aos 
quarenta anos, o farol costuma ficar um pouco 
mais baixo. Então, também tem essa pegada do 
próprio Executivo municipal, num contexto de 
orçamento apertado, a gente sabe, mas que faz 
a diferença, Por quê? Porque esse cidadão, se é 
jogado aqui, na Metropolitana, atrás de um 
refracionista para fazer óculos, um ano, dois 
anos depois, isso complica a vida do cidadão e é 
uma coisa simples. 

Por fim, dizer que, nesse contexto de 
fazer saúde e melhoria, o Governo tem estado 
atento, nós fomos recentemente credenciados 
no Evangélico, quinhentas novas ressonâncias 
magnéticas, sendo cem com contraste, e um 
credenciamento também melhorado na 
patologia de cabeça e pescoço.  

Então, esse é o contexto. A gente tem 
trabalhado isso muito no conselho. O Paulo tem 
estado atento às demandas, e, no fritar dos 
ovos, então, a situação tem os seus percalços, 
mas a gente, como Comissão de Saúde, 
Conselho Estadual e o Governo, na medida em 
que a gente se junta, a gente vira o jogo. E o 
Botafogo agora vai ser o campeão da série B e 
volta para a série A com tranquilidade. É isso aí.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Parabéns pelo Botafogo, 
mas eu estou com pena do Flamengo, que 
estava sentindo o cheirinho de campeão e, 
agora, já não está mais. 

Dr. Emílio, alguma consideração? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
quero parabenizar a Geiza, o Paulo e o Ricardo, 
que compõem o Conselho Estadual de Saúde, 
um órgão vital de assessoramento aos trabalhos 
que são executados pela Secretaria de Saúde, 
orientando, escutando, ouvindo, trazendo 
sugestões, porque, muitas vezes, as pessoas 
confundem o que é uma sugestão, o que é um 
olhar construtivo em cima de uma situação que 
não está funcionando adequadamente, e acham 
que isso é uma crítica, e isso não é uma crítica. 

Eu tenho só a elogiar os avanços na 
Saúde do Estado do Espírito Santo, mas temos 
situações que não avançaram, e eu cito a 

urologia. A urologia, o próprio secretário já 
colocou, é uma situação indefensável, porque 
não se conseguiu avançar o que poderíamos 
avançar.  

Reconhecer o trabalho do Evangélico, 
maravilhoso, o Ricardo fez a colocação e todas 
as entidades que são administradas pela 
estrutura, vamos dizer assim, do Evangélico são 
muito bem administradas. A gente já sabe do 
trabalho de excelência que é realizado, mas nós 
precisamos, talvez, descentralizar um pouco a 
Saúde. 

Aquela ideia da centralização, que foi 
colocada há uns dez, quinze anos, ela não fez 
bem para a Saúde do Estado do Espírito Santo. 
Não fez bem. Eu tenho percorrido o estado e 
conheço os hospitais, até pela minha atuação 
como médico. Cheguei a ser secretário de Saúde 
de Vitória durante um período e gestor do 
Hospital Universitário durante oito anos. A 
maior parte da minha vida eu fiz saúde pública e 
tenho orgulho de dizer isso porque é um 
trabalho que precisa ser levado muito a sério, 
porque são muitas pessoas que necessitam.  

A gente reconhece o trabalho, mas a 
descentralização não foi legal. Eu digo isso com 
muita tranquilidade porque eu sou do interior, 
eu tenho minha vida profissional em Vitória, 
mas eu sou do interior e nós temos inúmeros 
hospitais que poderiam estar atendendo a 
situações que nós temos dificuldade, e esses 
hospitais estão até em situações críticas, do 
ponto de vista de funcionamento, porque 
precisam de uma contratualização. Às vezes, nós 
poderíamos ajudar em algumas áreas, nós 
temos áreas carentes, e isso, infelizmente, por 
um problema, às vezes, até de falta de 
certidões, os hospitais estão muito endividados, 
têm muita dificuldade.  

Mas, nós temos um hospital em Alegre, 
um hospital maravilhoso em Alegre, que daria 
para nós colocarmos uma referência lá, por 
exemplo, em urologia. Nós sabemos que a 
contratualização com a Santa Casa tem alguma 
dificuldade, embora eu ache que a Santa Casa 
de Cachoeiro, que presta um serviço muito 
importante, tenha já uma vocação nessa área. 
Então, ela poderia, mas o contrato parece que 
não avançou e a situação está desassistida.  
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Por exemplo, Guaçuí. A Santa Casa de 
Guaçuí é uma estrutura muito boa que nós 
poderíamos aproveitar melhor, já temos 
Jerônimo Monteiro. 

Mas, aquilo que eu pensei desde o início, 
e eu pedi ao governador, mas eu entendo as 
dificuldades, que era se construir um Jayme 
Santos Neves no Sul do estado para que a gente 
possa ter um hospital de referência bem 
administrado, bem gerenciado. Não precisaria 
nem ser dentro de Cachoeiro, um pouquinho 
afastado fica melhor o trânsito, a mobilidade, 
mas, infelizmente, no momento não é possível.  

O Estado está fazendo um esforço muito 
grande para construir o hospital de Cariacica e a 
gente tem que agradecer o empenho e o 
trabalho que está sendo realizado. Mas, não 
podemos deixar passar essa ideia de termos um 
hospital de referência, porque nós não temos 
isso no Sul do estado. Nós temos em São 
Mateus, temos em Colatina. Linhares, com HGL, 
talvez a gente passe a ter um hospital mais 
resolutivo, trabalhando melhor as UPAs, o 
hospital trabalhando mais porta fechada talvez, 
e deixando os atendimentos de urgência nas 
UPAs, encaminhando paciente e recebendo 
paciente encaminhado. Porque hospital de 
porta aberta, todo mundo que administra 
hospital sabe das dificuldades. Nós temos que 
ter muito controle, senão a gente perde a rédea 
da situação. 

Então, a gente faz essas colocações, 
colocações que não são críticas, mas são 
construtivas, no intuito de que a gente possa 
melhorar a saúde do Espírito Santo. 

Ao terminar, dizer a importância da 
atenção primária. Eu sou um defensor do SUS, 
sempre fui um defensor do SUS. O SUS é uma 
das coisas melhores que aconteceram no país 
nos últimos anos e é um filho que está 
crescendo e que nós temos que acompanhar, 
para que ele se torne grande, gigante e possa 
dar exemplo para o mundo de como que se 
pode fazer saúde pública num país continental 
como é o Brasil.  

Mas, precisamos, também, ter uma 
capacidade resolutiva maior. Só estudar 
programas de saúde em diferentes países e nós 
vamos observar que em torno de setenta e 

cinco a oitenta por cento dos casos têm que ser 
resolvidos lá na atenção primária. Já foi 
colocado aqui pelo Paulo, pela Geiza, pelo 
Ricardo. Isso facilitaria muito, porque nós 
teríamos, na ponta, como foi colocado aqui, os 
pacientes que realmente são pacientes de 
ponta, e nós não teríamos essa mistura que 
atrapalha o trabalho e a resolutividade das 
instituições. 

Era isso que eu queria falar. Muito 
obrigado a vocês todos! Um abraço! Vamos em 
frente, em defesa do SUS. 

  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Dr. Emílio!  
Deputado Luciano Machado. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Bom 

dia, Doutor Hércules e Dr. Emílio Mameri, 
nossos deputados que conhecem tudo da área 
de saúde, tudo e mais um pouco; aos nossos 
novos conselheiros, presidente Geiza, Paulo 
Roberto e doutor Ricardo  
Ewald! 

Realmente, nós, parlamentares, 
sofremos muito na pele o impacto de quando a 
resolutividade não acontece a tempo e a hora. 
Nós temos um grande problema das unidades 
hospitalares, que, às vezes, pactuam e não 
conseguem cumprir o que é pactuado.  
 Vou dar um exemplo, não em sentido de 
crítica, mas da Santa Casa de Cachoeiro. Ela 
mesma é referência em traumas na Região Sul e 
não tem dado conta do recado.  
 O Estado, agora, está fazendo um 
esforço sobremaneira, aumentando, parece, um 
milhão, um milhão e duzentos a pactuação, 
porque, realmente, é uma região que dá muito 
acidente, principalmente de motocicleta. É 
incrível, tem final de semana que são inúmeros 
os acidentes. E o hospital acaba, a gente vê que 
o paciente chega ali com um pouco... Quem já 
conhece e já sabe que não está indo para a 
solução, está indo para um problema. 
 Como eu disse, não é uma crítica, porque 
é atual, é histórico. A Santa Casa de Cachoeiro 
entrou em uma situação muito difícil ao longo 
de décadas, talvez. E, hoje, o Governo do Estado 
tem uma parceira, uma unidade hospitalar 
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parceira, que agora acredito que deva melhorar 
com esse dinheiro a mais, mas não tem dado 
conta, realmente, de atender a demanda. 
 Nós, quando assumimos o mandato, em 
2019 - citei isso várias vezes, na nossa tribuna 
do plenário, nas reuniões plenárias -, nós 
tínhamos cerca de dezenove mil cirurgias na fila 
de espera, na demanda reprimida. E, com as 
ações da nova Secretaria de Saúde do novo 
Governo, essa fila começou a diminuir. Calculo 
que já tivessem em torno de catorze mil, treze 
mil. Tinham caído uns cinco, seis mil 
procedimentos na fila de espera. 
 Mas veio a pandemia, logicamente que, 
hoje, a demanda, que já era reprimida, ficou 
reprimidíssima. Hoje, nós devemos ter aí, sei lá, 
quarenta mil procedimentos talvez, Paulo 
Roberto? (Pausa) É, quase cinquenta mil. Então, 
isso é realmente duro de se vencer. Esse evento 
que está tendo, agora, no palácio, acredito 
muito que pode ser um grande viés para que 
nós possamos vencer esses obstáculos. 
 A gente sabe do esforço muito 
concentrado que a Sesa está fazendo, liderado 
pelo doutor Nésio e pela equipe, que o Governo 
do Estado tem exigido muito isso, para que nós 
possamos dar melhor qualidade de vida aos 
capixabas e melhor garantia de saúde. 
 Mas nós vemos coisas absurdas ainda 
acontecer. Pessoas que chegam à unidade 
hospitalar e, sem a questão resolvida, são 
devolvidas para casa ainda. E ontem mesmo, 
tive que intervir. Um professor querido, em 
Guaçuí, está com todas as comorbidades 
possíveis, toda a fragilidade e não consegue 
alimentar, definhou, mas estava no hospital, 
tomou soro e foi mandado para casa. Lógico, 
para a família fica dando a impressão de que ele 
foi para casa, porque não tinha esperança mais. 
Mas como é que é, vai morrer à míngua, sem 
conseguir alimentar? Como é que vai ser? É um 
drama que machuca o coração mesmo da gente 
que convive com isso.  
 Então, ontem até entrei em contato, a 
Santa Casa foi, buscou em casa esse paciente, 
internou. Está lá tomando vitaminas, soro na 
veia, para se alimentar, para não ser uma 
pessoa que vai morrer por falta de um 
atendimento, não é, doutor? Mas imagina como 

é que fica o sentimento da sociedade e da 
família perante um caso deste, um exemplo que 
eu dei. 
  Então, acho que realmente o Governo 
organizado como é o nosso, referência em nível 
nacional, que hoje se transformou num Governo 
tão forte a ponto de liderar uma comitiva que 
foi para a Escócia falar sobre mudanças 
climáticas e que conseguiu fazer um caixa, criar 
um Fundo Soberano, realmente, precisa 
concentrar muito esforço para que nós 
possamos vencer essa fila tão dura de pessoas 
esperando o procedimento de cirurgia de 
joelho, de câncer, de vesícula, enfim, inúmeras 
dificuldades que precisam ser sanadas e não é 
em passe de mágica. Mas, como eu disse, acho 
que esse evento de agora de manhã gostaria de 
estar presente lá, e acredito muito que é um 
grande passo para que nós possamos conseguir 
êxito. É isso. 
 Obrigado, Doutor Hércules e Dr. Emílio.  
  
 O SR. PRESIDENTE - (DOUTOR HÉRCULES 
- MDB) - O querido Luciano Machado deve 
sofrer muita a pressão com relação à procura de 
leito, de cirurgia, porque ele mora no interior, 
em Guaçuí, e já foi prefeito de Guaçuí, e a porta, 
é uma cidade pequena, todo mundo sabe onde 
o prefeito mora. Então o pessoal vai bater à 
porta do prefeito. Faço ideia como que ele 
sofre. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Moro a duzentos metros da casa do prefeito, se 
não achou o prefeito em casa, vai à casa do 
deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) - É sofrer duas vezes, como 
ex-prefeito, três vezes, como deputado 
também. 

Eu quero fazer alguma consideração, 
primeiro, seguinte, eu acho que falta no Estado, 
na Secretaria de Saúde, não se trata de crítica, 
trata da minha visão, que eu respeito a de 
todos, mas eu tenho minha visão. Eu acho que a 
secretaria tem que liderar mais esse processo de 
cobrar dos municípios a atenção primária, 
porque se não funcionar a atenção primária, vai 
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recair na secundária, no Estado. Aí, fica essa 
briga do mar com o rochedo, é o marisco que 
leva a porrada da onda. Então é o povo. 

Então a fila existe, não podemos tapar o 
sol com a peneira. Ninguém está fazendo, vocês 
também não estão tapando o sol com a peneira. 
A fila existe. É preciso de um empenho maior. O 
Estado é líder e tem que cobrar do conselho, do 
Cosems, e cobrar dos prefeitos essa atenção 
melhor. O que é muito ruim quando se mistura 
política com ciência. Nós estamos vendo isso em 
nível nacional o que está acontecendo. Então, 
começaram a misturar ciência com política. Não 
dá certo. Ciência é uma coisa; é uma ciência que 
não é exata, ela está sempre em evolução, está 
sempre à procura, não é Doutor? Tem que estar 
sempre procurando. E, na verdade, nós estamos 
aí com algumas coisas que não dá para 
entender. Há cento e dois anos, você olhar a 
história da gripe espanhola. Naquele tempo não 
tinha um microscópio que via o vírus, naquele 
tempo não tinha antibiótico. O Brasil tinha vinte 
e nove, aproximadamente, vinte e nove milhões 
de habitantes; morreram doze mil e setecentas 
pessoas pela gripe espanhola. Mas, já se 
mandava, naquele tempo, usar máscara e fazer 
o afastamento possível. 

Então, hoje a gente vê alguns exemplos 
tão ruins, e, na verdade, misturando ciência com 
política. Não dá certo. Política de saúde é uma, 
política partidária, os sentimentos da gente, 
outros interesses de mandato é outro. 

Essa era uma consideração que queria 
fazer. A outra consideração, nós tivemos o 8.º 
Congresso Médico e Jurídico aqui. O secretário 
não participou. Felizmente, o Tadeu estava lá e 
salvou a secretaria, porque mesmo no improviso 
ele foi lá e falou. E falou muito bem, porque ele 
tem uma segurança muito grande no que fala. 
Já foi secretário de Saúde do mandato passado 
de Casagrande. Então ele sabe muito bem, 
entende muito bem. Na saúde é um cara muito 
preparado, e é subsecretário.  

Mas a função desse congresso é 
exatamente diminuir a judicialização. E tem 
diminuído, porque o Tribunal de Justiça... 
Inclusive, a doutora Elisabeth Lordes, que 
acompanha esse congresso, ela tem feito um 
trabalho bom, evitando, que existem agora 

muitas ações, Dr. Emílio, de que a pessoa entra 
na Justiça, antes de procurar o medicamento na 
Farmácia Cidadã. Isso realmente congestiona a 
questão da Justiça, porque ao invés de procurar 
o medicamento lá, vai lá logo, entra na Justiça, 
geralmente na Defensoria Pública. 

Muito bem, então, é preciso que, 
realmente, haja um entrosamento maior do 
Estado com o município, para que essa cirurgia, 
que essas consultas, não vão direto para os 
hospitais, para as clínicas especializadas. Que 
primeiro se resolva isso no município, no 
domicílio da pessoa. Inclusive, tirando a pessoa 
do trânsito. 

Agora, outra coisa, o nosso querido 
Paulo Roberto falou que é um trabalho 
fundamental da Comissão de Saúde. Só que a 
Comissão de Saúde não quer interferir na 
política pública, no que o Governo vai fazer. Mas 
é preciso também essa parceria que é 
fundamental, como você disse, e muitas vezes a 
Comissão de Saúde sabe por notícia da 
imprensa. Mas não sabe porque foi chamado 
para conversar sobre isso. 
 Isso é uma queixa que quero fazer 
pública porque, na verdade, nem o Governo, 
nem a Comissão de Saúde, nem o Conselho de 
Saúde, nem o Ministério da Saúde são donos da 
verdade. Esse é um conjunto que a gente quer 
melhorar. Trabalhar junto. Então, a gente saber 
depois, é muito ruim.  

Por exemplo, já falei com a Geiza mais 
cedo, eu soube que o Hospital Dr. Pedro Fontes 
vai ser fechado. Já tem uma decisão que no dia 
30 o hospital vai ser fechado e alguns pacientes 
serão entregues à Residência Terapêutica. Isso, 
entendendo que é mais barato pagar a 
Residência Terapêutica – eu já ouvi isso – do 
que manter o hospital.  

Acontece que no Japão, por exemplo – 
naturalmente é outro mundo – tem um hospital 
de hanseníase que tem um paciente só. Um 
paciente. E não fecharam o hospital em respeito 
à história dessa pessoa. Porque pouca gente 
sabe a discriminação, a violência que esse 
pessoal passou. Eu morei lá dentro. Não morei 
como doente, eu era diretor e morei lá dentro. E 
conheço bem. Trabalhei lá como diretor de 74 a 
84. Depois, eu não deixo de ir lá, todo mês eu 
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vou ao hospital. E vou ao Educandário Alzira 
Bley, também, porque o educandário foi o 
preventório antigamente.  
 O que era o preventório? A criança 
nascia dentro do hospital, a mãe não podia nem 
tocar na criança. A criança era enrolada num 
lençol e era depositada – desculpa o termo, mas 
é isso aí – no preventório. Ficava ali e saía aos 
dezoito anos. O que acontecia? Dia do pai, dia 
da mãe, eles iam lá, a criança era vista através 
de um vidro.  

Esse pessoal sofreu essa discriminação, 
esse preconceito, essa violência por muitos 
anos. Geiza, lá tem uma capela que nós estamos 
numa luta para o tombamento da capela, o 
projeto está pronto. E quando o governador 
mandou uma mensagem para cá doando 
setenta e sete mil metros quadros para o 
cemitério, doando para o município, eu fiz três 
emendas, combinei com o governador e ele 
sancionou. Uma para fazer, o município tem 
dois anos para fazer a restauração da capela, 
não é reforma, é restauração; fazer o asfalto da 
subida e também fazer a exumação daquelas 
pessoas que foram enterradas na frente da 
capela. Acontece que até hoje esse decreto, o 
projeto está pronto, não saiu.  
 Essa história da hanseníase é muito 
triste. A igreja, a capela que tem lá, tem um 
parapeito parecido com isso aqui que separava 
o padre do doente que ia à missa. Ele entregava 
a hóstia assim, espichava o braço, entregava a 
hóstia assim. 
 Então, nós não podemos apagar essa 
história. Não podemos. E já tem uma decisão 
judicial, eu fui saber depois, você sabia disso? 
(Pausa) 
 Então, não é que tenha que dar 
obediência à Comissão de Saúde, mas tem que 
respeitar a Comissão de Saúde. Ou é parceiro ou 
não é. Isso não pode acontecer. Isso realmente 
é um absurdo, isso revolta porque eu 
acompanho lá dentro.  

Eu acompanhei o Guido, que morreu 
com noventa e oito anos e chegou lá com vinte 
e um. Foi preso pela Polícia Sanitária. Para vocês 
que são mais novos, não sabem disso, 
antigamente tinha Polícia Sanitária. Descobriam 
um hanseniano em determinado lugar, ele era 

preso e levado, aqui no estado, para o Pedro 
Fontes. Em Minas, Betim, lá para Santa Isabel. 
Uma das colônias que estão bem ativas.  
 Então, nós fizemos uma reunião virtual 
com o Morhan, com o Artur, e ele ficou 
apavorado também de saber que o hospital vai 
ser fechado. E o Conselho Estadual de Saúde 
sabe disso? Pergunto à Geiza, por gentileza. 
 

A SR.ª GEIZA PINHEIRO QUARESMA – 
Doutor Hércules, não chegou ao conselho ainda 
porque isso é mais decisão de Justiça. Então, 
pelo tempo que já estou, não só no Conselho 
Estadual, mas também como sindicato, já 
acompanhei bastante, já visitei lá, bastante, 
inclusive fazendo reuniões com os servidores, é 
uma demanda judicial, até pelas informações 
que tenho. Não chegou para o conselho, por 
exemplo, aprovar ou não. Podemos buscar mais 
informações e partilhar com a comissão.  

Acho que é uma situação 
importantíssima, como o deputado colocou, 
essa parceria de a comissão ter essa informação. 
Passar, inclusive, para a própria secretaria 
também estar documentando, informando 
oficialmente à comissão como estão esses 
trâmites, porque não chegou, por exemplo, ao 
conselho, que o Governo que quer fechar, que o 
Governo que tem interesse em fechar. 

O que sabemos é que lá praticamente 
muita coisa foi loteada por pessoas que nem 
direito têm porque quem estava lá, por 
exemplo, eram justamente as pessoas que 
estavam com problema de hanseníase, que o 
Estado assumiu sua responsabilidade, e essas 
pessoas viveram lá.  

Então, outras pessoas de fora que se 
intitularam, praticamente, como: um parente 
morreu, não morei lá, mas um parente morreu e 
quero ser dona lá. Então, é uma questão muito 
de decisão judicial, mas vamos ter mais 
informações para passar para a comissão, acho 
que é muito importante, até para nós, enquanto 
sociedade, porque como o deputado colocou 
que esteve lá enquanto diretor, viveu lá dentro, 
conheceu muitas pessoas, acho que tinha que 
ser um patrimônio histórico, tem que ser uma 
situação de responsabilidade do Estado, o 
Estado cuidar, e se tiver pessoas ainda lá dentro 
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para cuidar, de forma que elas realmente 
possam passar esse período de vida sendo 
cuidadas pelo Estado também. Seja lá dentro ou 
onde for, não sei como está a questão da 
decisão da Justiça, o que a Justiça compreendeu 
para determinar o fechamento daquele hospital. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Seria 
interessante saber quem teve esse interesse, 
então, nessa decisão judicial. 

Quero lembrar, Dr. Emílio, você que é do 
interior, o Luciano Machado também, em 74, 
quando cheguei lá, a fazenda tinha duzentos e 
noventa e oito alqueires. Duzentos e noventa e 
oito alqueires! Não eram duzentos e noventa e 
oito hectares, não. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Um grande latifúndio! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Não é? Porque um alqueire 
tem quarenta e dois mil... 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Quarenta e oito e oitocentos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Não são quarenta e dois e 
oitocentos não? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Não, quarenta e oito e oitocentos metros. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! E um hectare 
tem dez mil metros quadrados, não é isso? 
Muito bem! Então, tinham duzentos e noventa e 
oito alqueires.  

Eurico Rezende era governador e fez 
aquele assentamento de Nova Rosa da Penha. 
Aí começou a bagunçar a coisa ali. Não que lá só 
tenha bagunceiro, mas algumas pessoas se 
refugiaram para lá, foi ruim, mas hoje é um 
bairro que a gente, naturalmente, tem que 
respeitar e ajudar aquele povo. 

Muito bem, o que está acontecendo com 
invasão é o seguinte, houve muita omissão de 

alguns diretores do hospital porque funcionários 
fizeram casa, fizeram piscina...Omissão! Porque, 
na verdade, o diretor não pode chegar lá e: Você 
não pode fazer isso! Mas com o funcionário ele 
pode. Não pode falar com outro que veio lá e 
está invadindo, senão pode até matar o diretor, 
mas houve omissão, sim, porque acompanhei 
isso aí. Então, exatamente, na verdade houve 
isso e agora não sei por que está acontecendo 
isso. 

Devo lembrar também, nosso querido 
Paulo, que o secretário foi lá a meu pedido, a 
Kelly foi depois também, e ficou estabelecido 
junto com a secretária de Saúde de Cariacica 
que o centro clínico cirúrgico, onde operei 
muito paciente, tirei amputação de muito dedo 
da mão e do pé – seria Unidade de Saúde da 
Família. O Estado cedeu o imóvel e o Município 
que ia fazer esse trabalho, até hoje... Eu cobrei 
do prefeito, e até hoje está parado. Eu peço ao 
Paulo que ele possa cobrar do prefeito também 
essa questão da unidade de saúde lá dentro. 

Bom, também eu não sei o que vai 
acontecer, a Comissão de Saúde não sabe. Seria 
bom saber, até porque a gente é parceiro. Mais 
uma vez eu quero dizer que a gente quer ajudar 
o Governo. Nós temos ajudado o Governo. A 
gente não vem aqui fazer crítica. A gente vem 
fazer o pedido da população.  

Muito bem, uma coisa também que eu 
quero lembrar aqui que vai sobrecarregar todo 
serviço do estado, tanto do município, quanto 
do estado, são os sequelados da covid. Isso eu já 
conversei com o secretário também. Ele: Oh, 
isso aí tem muita coisa que é da competência do 
município, da atenção primária. Só que tem 
municípios que não tem a mínima condição de 
contratar um fonoaudiólogo. Tem gente que 
não fala, perdeu a voz; tem gente na cadeira de 
roda; tem gente que está hipertenso; outro 
diabético; tem outros que estão com depressão 
falando em suicídio. Então, na verdade, isso aí 
tem que ser parceria.  

Eu tenho acompanhado, Paulo, o Crefes. 
Aquela quadra que está sendo construída lá é 
meu pedido. Toda semana eu vou lá. E uma 
passarela que eu pedi ao governador também, 
ele autorizou, porque o paciente passava na 
maca, na cadeira de roda, de um prédio para o 
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outro na chuva. E está sendo feito lá. Eu tenho 
acompanhado. O raio X, também, moderno, 
está prontinho, falta funcionar, não está 
funcionando ainda, mas é uma coisa 
interessante. 

Bom, então, é preciso também o Estado 
em parceria com o Município, porque não 
adianta falar: Ah, esse é da competência, da 
responsabilidade do município. É preciso que 
chame para conversar mesmo. E botar: Olha, 
isso aqui você tem que fazer. Você está 
precisando de quê? Eu te ajudo. O Estado tem 
ajudado muito. A gente sabe. 

Emílio, eu visitei também, além do 
Himaba, o Bezerra. O Bezerra melhorou muito. 
Eu fui plantonista do Bezerra por mais de trinta 
anos. 

Visitei também o Heac. O Heac era um 
depósito de louco, o antigo Adauto Botelho. 
Você vai ao Heac hoje, é uma coisa maravilhosa.  

Inclusive fui lá, a pedido de uma 
taquígrafa, da Geórgia, para ver um paciente 
que está internado há cinco anos lá, está de alta 
há dois anos, e a família sumiu, foi embora e 
não quer saber do rapaz. Ele teve perda de 
massa encefálica e está lá todo parado. 

Uma das coisas que a gente estava 
tentando fazer, Paulo Roberto, lá no Pedro 
Fontes: colocar leitos para paciente que não 
tem mais recuperação, o paciente terminal. 
Realmente aqueles pavilhões poderiam ser 
ocupados para isso. Mas infelizmente eu acho 
que isso não vai acontecer. 

Bom, a minha consideração é isso. Eu, 
realmente, estou preocupado com o pessoal do 
Hospital Doutor Pedro Fontes. Preocupado, 
também, com aqueles últimos doentes que 
estão lá e outros que vão ser transferidos para a 
residência terapêutica. 

Eu quero saber se o Dr. Emílio quer fazer 
mais alguma consideração. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Vai ser rápido. Eu acho que o grosso nós já 
falamos. 

Somos parceiros, estamos aqui para 
colaborar, mas nós queremos resultados. A 
população precisa de resultados. 

Falando em reabilitação, nós não 
podemos também ficar felizes com o nosso 

Crefes. O nosso Crefes realmente agora está 
sendo remodelado. Mas a própria secretaria 
reconheceu a pequena eficiência do nosso 
Crefes. É um Crefes que atende o estado do 
Espírito Santo inteiro. 

Então, observem, vocês, pacientes que 
têm uma dificuldade de acesso imensa. Ficamos 
sem otorrino lá um tempão. Sem otorrino, não 
podemos encaminhar ninguém para a prótese 
auditiva, uma deficiência que muitas pessoas 
têm e nós temos que ter o maior respeito para 
com os deficientes e oferecer condições de 
tratamento adequado para todos eles. 

Mas, em cima desse reconhecimento, a 
gente espera que, realmente, o Crefes passe a 
ser uma unidade de referência positiva, porque 
ele já tem um trabalho prestado, mas nós 
precisamos aumentar esse trabalho, oferecer 
mais oportunidade para as pessoas que 
necessitam! 
 Eu fiz uma indicação ao governador para 
que pudéssemos levar um Crefes para cada 
região do estado do Espírito Santo. Então, nós 
teríamos dez Crefes nas diferentes regiões do 
Espírito Santo. Isso eu acho fundamental! É 
inadmissível um paciente sair de Ecoporanga 
para chegar ao nosso Crefes, em Vila Velha, para 
às vezes nem ser atendido, porque a gestão lá 
era uma gestão muito fraca e, infelizmente, 
totalmente sem controle. Esperamos que, 
realmente, agora possa melhorar. Mas, 
independente de melhorar ou não – nós temos 
certeza de que vai melhorar –, o paciente não 
pode sair de Ecoporanga para ser atendido no 
Crefes aqui da Grande Vitória. Não tem 
condição. Então, nós teríamos que ter um 
Crefes... Foi uma indicação que eu fiz, já 
conversei com o governador, conversei com o 
nosso secretário, da importância!  
 E o Doutor Hércules levantou uma 
situação muito significativa: os sequelados da 
covid não são poucos, são muitos. Os 
Municípios não têm condição de oferecer esse 
trabalho de qualidade para a população que 
tanto necessita. Então, aí é mais um reforço: 
tendo um Crefes nas regionais, mesmo que 
tenha que se deslocar, o deslocamento é muito 
menor, sem problema de engarrafamento, sem 
problema de trânsito! Nós iríamos trazer um 
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atendimento mais qualificado, dando dignidade 
ao paciente, o que é muito importante! 
 Então, Doutor Hércules, concluo as 
minhas considerações com essa observação que 
eu gostaria que o conselho também analisasse – 
o Paulo está aqui –, para que a gente possa 
trabalhar nessa área da reabilitação, tão bem 
colocada pelo nosso presidente, Doutor 
Hércules. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Dr. Emílio! 
 Deputado Luciano Machado, quer fazer 
alguma consideração final? 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só 
muito rapidamente, mas incomodar o nosso 
Paulo Roberto novamente! O Doutor Hércules 
falou da proposição que ele fez.  

Na semana passada, nós aprovamos uma 
indicação quanto à questão das cirurgias 
bariátricas. A pessoa com obesidade fica muito 
sensível a qualquer outra doença. Você vê o 
quanto de pessoas com obesidade que nós 
perdemos pela covid-19, um percentual muito 
alto!  

Eu queria saber se já está bem 
desenhado algum programa. Não sei se a 
palavra seria mutirão, mas de aceleração de 
atendimento nas questões das cirurgias 
bariátricas. Somente isso. 
 Aproveito para agradecer a 
oportunidade, parabenizar novamente, mais 
uma vez, o nosso presidente, Doutor Hércules, 
que é um homem que respira saúde, saúde, 
saúde! O canela-verde que mais ama Vila Velha, 
na história! E o nosso querido Dr. Mameri, esse 
grande companheiro, grande amigo também! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, deputado 
Luciano Machado! 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 
Paulo Roberto acho que vai falar sobre a 
bariátrica, antes de o senhor encerrar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bariátrica é uma fila de 
quatro anos hoje! 

 Vamos começar aqui pelo Ricardo, 
depois vamos terminar com a presidente do 
Conselho de Saúde. 
 Ricardo Ewald, por gentileza. 
 

 O SR. RICARDO EWALD – Bom, 
agradecer a oportunidade! Dizer que a gente 
teve as eleições do conselho, agora sob a 
presidência da Geiza. Essa proximidade da 
secretaria, dos usuários, dos prestadores e dos 
trabalhadores, neste contexto, tem fluído bem!  

Agora, realmente é importante que o 
operacional do que foi falado, sobre ele se 
exerça uma vigília constante! As demandas 
agora pós-covid vêm aí a todo vapor, a gente 
sente isso lá no hospital. Com isso, a gente 
precisa de todos os atores imbuídos no mesmo 
propósito, no tocante a reduzir essas filas, 
atender e, consequentemente, agora colocando 
as casas em ordem! 
 Parabéns, Doutor Hércules; doutor 
Luciano, que sempre está presente; e Dr. Emílio, 
que teve que sair. Mas a gente está à 
disposição. Vamos avançar. Muito obrigado e 
bom dia a todos. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Ricardo! 
 Eu quero lembrar: o Ricardo hoje não 
está representando a EBS, mas eu tenho que 
registrar o trabalho da EBS, importante, que 
tem sido feito nesses hospitais que ele já falou: 
São Lucas; Jayme Santos Neves, maior hospital 
do estado, hospital modelo para o Brasil; 
Hospital Evangélico de Vila Velha; e também a 
Maternidade Municipal de Cariacica. A Aebes 
tem feito um trabalho importante.  

Então, agora, Paulo Roberto, por 
gentileza.  

 
O SR. PAULO ROBERTO ALVES - 

Deputado, fiz aqui uma listinha de algumas 
demandas. Eu queria falar, primeiro, do 
Congresso Médico e Jurídico, importantíssimo. 
Participamos da edição passada, e nesta, 
infelizmente, na data do congresso tinha uma 
reunião do Conass, do Conselho Nacional de 
Secretários de Saúde, e o secretário Nésio é 
vice-presidente do Conass, e o presidente do 
Conass, presidente Lula, convocou, e ele não 
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pôde deixar de estar presente em Brasília. Nesta 
eu também o acompanhei, pois eu o 
acompanho nas agendas, lá. Mas doutor Tadeu 
esteve lá.  

A gente teve um problema ali, de 
inscrições, pelo Comitê de Gastos do Governo 
do Estado, mas a gente fez questão de que todo 
o nosso setor de Demandas Judiciais 
participasse do congresso. Então, a nossa 
gerente Brunela, com nosso corpo técnico do 
setor de Demandas Judiciais, participaram do 
congresso e eles gostaram muito. Um evento 
importantíssimo, que já acontece há oito 
edições, e vão acontecer muitos ainda e 
poderemos participar de todos. Esse foi o nosso 
problema de agenda, mas ressaltando a 
importância do 8.º Congresso Médico e Jurídico.  

E essa parceria, que o senhor coloca aí, a 
questão da judicialização, na sexta-feira, se não 
me engano, a gente teve uma reunião do 
Comitê de Justiça do TJ, do Comitê Executivo 
Nacional, CNJ, e todos os estados têm, e a gente 
teve essa reunião, e essa reunião específica foi 
para apresentação do nosso novo programa 
sobre as desjudicializações do Governo do 
Estado do Espírito Santo. Então, a gente montou 
uma proposta.  

E, aí, o secretário Nésio, acabei de falar 
com ele, e ele pediu para a gente ver uma 
agenda com a comissão também, para a gente 
falar do Pedro Fontes, para a gente falar de 
algumas demandas que foram levantadas aqui, 
e aí a gente vai ajeitar essa agenda também 
para apresentar o nosso novo programa para 
tratar das demandas judiciais que vêm caindo 
muito.  

A gente conseguiu reduzir as demandas 
judiciais, deputado Luciano, de dezoito mil 
processos que entravam, para sete mil 
processos, e não só por conta da pandemia, mas 
pela gestão nova que a gente fez da questão da 
judicialização no estado do Espírito Santo. As 
demandas judiciais entravam, já, em meios de 
finalização, o Estado não podia questionar, só 
tinha que cumprir, isso é uma grande 
dificuldade, e a gente veio tratando diferente.  

Para o senhor ter ideia, deputado 
Hércules, ao falar de judicialização, tinha todo o 
setor na Secretaria de Estado de Saúde, mas não 

tinha uma gerência de judicialização na 
secretaria até hoje. Então, era tratado ainda 
meio que não profissionalmente.  

E, aí, a gente tem dado esse olhar 
diferenciado e acha que a gente pode avançar 
muito mais na gestão da judicialização tanto na 
conscientização da ponta, da entrada do 
paciente, quanto no trabalho junto ao Judiciário, 
para que a gente possa atender à população.  

O deputado Emílio teve que sair, 
infelizmente, mas falar para ele que o HGL já 
está em vias de nova gestão. Então, eu acho que 
vai dar um salto importantíssimo para o 
atendimento da população de Linhares.  

A questão do Crefes, eu acho que agora 
a gente, realmente, está em um novo momento. 
A doutora Adriana Vidal, desde que assumiu a 
gestão, tem feito realmente uma gestão 
diferenciada. O deputado Hércules acompanha 
muito de perto, está lá sempre nos visitando. Eu 
acho que a gente consegue agora ajustar esses 
percalços, esses pormenores que a gente tinha 
dentro da gestão do Crefes nosso em Vila Velha, 
do Crefes do estado do Espírito Santo.  

Então, a gente está muito otimista com 
essa nova gestão que o Crefes tomou. E da 
forma que vem levando, eu vejo que a doutora 
Adriana tem feito reuniões com os diferentes 
segmentos, deficientes, todo mundo lá, então 
acho que a gente consegue dar um salto de 
qualidade na questão do atendimento do 
Crefes.  

A urologia é um problema, sabemos... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) - Paulo Roberto, ela poderia 
convidar a Comissão de Saúde, que a Comissão 
de Saúde pode ir lá também, tá? 

 
O SR. PAULO ROBERTO ALVES - Eu vou 

transmitir o recado, Doutor Hércules.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Eu vou lá sem convite, sem 
nada, porque o próprio governador me delegou 
essa função de acompanhar a questão da 
quadra, que é um pedido meu, e agora da 
passarela. E o raio-x também, que está pronto, 
mas falta funcionar, falta alguma coisa de EPI 
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que estava faltando, eu estive com a técnica lá e 
estava faltando, e eu acho que a escala também 
dos radiologistas, dos técnicos, e precisa 
funcionar o raio-x. A piscina aquecida estava 
com defeito, o governador falou comigo 
também, eu fui lá, cobrei, e está funcionando. É 
isso aí! 

 

O SR. PAULO ROBERTO ALVES - Então, 
assim, eu acho que, na questão do Crefes, a 
gente tem avançado bastante, tem conseguido 
realmente fazer uma mudança importante 
dentro do Crefes.  

A questão da urologia, que o Dr. Emílio 
colocou aqui, e para nós o próprio secretário já 
falou com o senhor algumas vezes, é um 
problema a urologia no estado do Espírito Santo 
e é um problema que a gente quer resolver, que 
a gente tem enfrentado, a gente não tem 
escondido. Então, é muito isso. A gente sabe 
que tem esse problema gigante, mas a gente 
está buscando meios e eu acho que não tarda aí 
para que a gente consiga regularizar a fila da 
urologia e também o seu atendimento.   

A questão do hospital no Sul do Estado, 
eu acho que isso é uma demanda que é 
conhecida por todos, a gente sabe que uma 
hora vai ter que sair uma decisão de uma 
unidade de referência hospitalar no Sul do 
Estado, mas, mais do que isso, a gente ainda 
prima, que a gente tem que organizar o Sistema 
de Saúde do Estado e a gente tem que organizar 
a atenção primária do estado. 

Volto a falar mais uma vez: esse evento 
que está acontecendo hoje da APS, que é com os 
prefeitos e com os secretários municipais, junto 
com os Cosems também, ele é justamente para 
isso, para alinhar os ponteiros e para que a gente 
possa fazer um atendimento diferenciado e que a 
gente possa colocar realmente para funcionar a 
atenção primária do estado do Espírito Santo. E aí 
entra todas essas linhas que o senhor colocava da 
questão dos sequelados do Covid, que a gente 
acha que a porta de entrada dele também tem 
que ser pela atenção primária, mas tem que se 
criar uma linha de cuidado muito específica para 
que eles não fiquem desassistidos. 

E a demanda da bariátrica, deputado 
Luciano, pode deixar que eu vou olhar com 
carinho e já vou ver como é que está. Não tenho 

dados para o senhor agora, mas consigo olhar e 
dou um retorno para o senhor muito em breve. 
Mas, de pronto, já fica aqui o nosso 
reconhecimento a esta comissão, deputado 
Hércules, que tem um trabalho importantíssimo 
e que tem que fazer isso mesmo, tem que 
cobrar. E aí, pode ficar tranquilo que nós não 
levamos isso como um tipo de crítica que não 
possa vir a nos ajudar a crescer. Sabemos que 
temos falhas, e elas são importantes serem 
apontadas, porque quando aponta a gente 
ajusta o rumo e a gente consegue caminhar 
todo mundo junto. 

Então, nós temos muito que agradecer a 
esta comissão, agradecer a esta nova diretoria 
do Conselho Estadual de Saúde: à Geiza, que é 
representante dos trabalhadores da saúde; ao 
Ricardo, representante dos prestadores de 
serviço da Fehopes, que faz um trabalho 
extraordinário; à Aebes; ao Hospital Evangélico 
de Vila Velha, que realmente nos faz um 
trabalho diferenciado. E a gente está à 
disposição sempre que precisar, para ver no que 
a gente pode ajudar de informações, de 
solicitações, encaminhar essas principais 
demandas que surgem. 

Na questão do hospital Pedro Fontes, o 
secretário me recomendou aqui que a gente já 
marque essa reunião específica para o Pedro 
Fontes, e outra reunião para os outros assuntos, 
mas ele quer explicar à contento o que 
aconteceu, da demanda judicial e tudo mais, e 
como é que está sendo tratado. Então, depois a 
gente já pode combinar data e horário dessa 
reunião aí, para que a gente possa esmiuçar o 
assunto. Tá bem? 

No mais eu agradeço e sempre à 
disposição de todos lá. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Obrigado, Paulo Roberto! 
Geiza, presidente, para encerrar nossa 

reunião.  
 

A SR.ª GEIZA PINHEIRO QUARESMA - 
Quem fala por último fala mais rápido. 

Bom, agradecer ao Doutor Hércules, ao 
Luciano deputado e ao Dr. Emílio, que já saiu, 
colocando que o Conselho está aqui à 
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disposição. Todas as vezes que esta comissão 
nos convocar, vai estar se organizando para 
estar presente. Então, já se colocando, aqui, 
inteiramente à disposição, Doutor Hércules, da 
comissão. 

Agradecer aos colaboradores, aos 
companheiros de Conselho à Mesa... Também 
quero aqui registrar a importância dos 
profissionais da saúde, mostrando claramente o 
tamanho do nosso SUS e que quem realmente 
salvou vidas foi o SUS, que está ali na ponta com 
os seus profissionais. Então, registrar, aqui, a 
todos os profissionais da saúde ao qual, no 
Conselho, fui eleita, enquanto profissional de 
saúde, para fazer essa gestão, mas também à 
frente de um sindicato de profissionais da 
saúde, registrar aqui que os nossos 
profissionais, hoje, merecem muito mais do que 
aplausos. 

Obrigado também a esta comissão por 
estar chamando à reunião que a gente solicitou 
através de ofício, enquanto sindicato, porque 
falo que todas as vezes que se fala que a saúde 
carece sempre de um olhar maior com relação à 
questão de humanidade também, é importante 
sempre lembrar que quem está lá dentro e que 
cuida da população são todos profissionais de 
saúde que, durante esta pandemia, não 
mediram esforços e não o medem até hoje. 
Perdemos muitos companheiros nessa batalha, 
nesse enfrentamento, e muitos largaram suas 
famílias para ficar nos hospitais, nas unidades, 
para poder cuidar da população. 

Investir na saúde, mesmo que a gente 
tenha um desgoverno federal que não se 
preocupa com isso, é derrubar aquela PEC 95. 
Então, Doutor Hércules, gostaria também que 
esta comissão, nos seus debates, sempre 
lembrasse que temos uma PEC 95 que nos 
limita; falo que limita a saúde porque são os 
investimentos que hoje fazem falta para a nossa 
população usuária do Sistema Único de Saúde, 
em todas as pontas, e que precisa, sim, de 
investimento.  

A gente vê claramente, quando se fala 
do Sul... Vejo, lá, como a gente tem muitos 
lugares filiados, em municípios que a gente 
visita, é tudo muito longe, é tudo muito longe... 
Você chega ali naqueles cantos e é tudo muito 

longe. Para você ter, realmente, acesso, tem 
que vir aqui na Grande Vitória ou em Vila Velha 
para ter cuidados. Então, tenho certeza que o 
Governo do Estado vai apresentar sempre 
alguma coisa para que não tenha que trazer 
essas pessoas aqui para a Grande Vitória ou 
para outro município e buscar um atendimento 
mais próximo.  

Então, a gente registra, aqui, a 
importância também da valorização. E tenho 
certeza que esta Assembleia, a sua comissão, 
principalmente,... O Doutor Hércules, sempre 
que a gente fala alguma coisa assim, ele fala: Eu 
sou profissional de saúde; eu defendo essa 
categoria. E sei que aqui na Mesa temos 
também dois deputados que acompanham 
sempre e são grandes parceiros. 

Para melhorar a saúde pública, sempre, a 
gente tem que dar condições de trabalho. A 
gente precisa estar também buscando os 
investimentos. E temos um Orçamento que está 
aqui na Assembleia Legislativa, o Orçamento 
para 2022, que tem pontos para a saúde. Então, 
aproveitando, enquanto presidente do 
Conselho, é importante que seja ali dentro, 
Doutor Hércules, apontado algo direcionado à 
saúde pública do Estado, porque tem ali o 
recurso que vai ser direcionado aos 
investimentos, aos locais... Mas nesse momento 
é importante também que seja registrado que, 
para que possamos atender melhor a população 
e para que o Conselho fique fortalecido sempre 
com suas representações, a gente chegue nos 
municípios e que a gente tenha sempre um 
olhar de que ali tem os profissionais de saúde 
que não podem ser esquecidos nesses 
investimentos.  

Então, tem o Orçamento aqui na 
Assembleia, a gente já teve uma reunião, mas a 
gente está sempre colocando que a saúde 
pública precisa cuidar de políticas públicas para 
toda a sociedade, e quem está nessa ponta são 
os profissionais que estão ali todo dia lidando, e 
esse recurso tem que chegar, também, até eles. 

Então, fica aqui o meu registro como 
presidente do Conselho, porque dentro do 
Conselho represento todos os profissionais de 
saúde, que sempre perguntam como que estão 
os debates frente a algumas questões, lógico 
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com relação a exames, lógico com relação aos 
hospitais que a gente também acompanha, 
fiscaliza e cobra do Governo sempre. A gente 
tem a parceria de fiscalizar junto, acompanhar 
junto, mas, também, enquanto presidente de 
um conselho e de um sindicato, também faço, 
sempre, as nossas cobranças. Olha! Nossos 
profissionais precisam estar ali equipados – e o 
Estado tem olhado muito isso para a gente –, o 
hospital precisa estar com suas condições para 
que possamos fazer, sim, um serviço de ponta, 
de qualidade, porque a população merece isso. 
E o Conselho tem que ser esse 
companheiro/companheira ali dentro, porque 
tem a representação dos usuários. Então, somos 
um todo. A gente junta esse todo para poder, 
realmente, fazer com que o Conselho seja 
participativo e deliberativo.  

Porque foi o que Paulo colocou. A gente 
já teve momentos de dificuldade no Conselho, 
talvez, pelas pessoas misturarem as questões 
mais politizadas, e estamos, agora, com o 
Conselho bastante estruturado no Estado para 
poder, também, acompanhar os conselhos nos 
municípios. 

Então, está aqui o Conselho à disposição 
da comissão. A qualquer momento que tiver 
que chamar para alguma reunião, se não for 
presencial, mas on-line, estou à disposição não 
só da comissão, mas, também, de demais da 
Assembleia Legislativa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Muito bem, presidente! Obrigado! 
Estamos chegando ao final da nossa 

reunião, que teria que ter terminado às 10h, mas 
foi bom a gente conversar sobre vários assuntos. 

Lembrar, também, que o que a gente fala 
aqui não se trata nada de denegrir o Governo, 
ninguém. O que a gente fala aqui é o que o 
cidadão não pode vir falar. Então, essas cobranças 
que a gente faz são porque temos o nosso plano 
de saúde – todo mundo aqui quase tem o seu 
plano de saúde. Mas, aquele que só tem o SUS... 
Aliás, o melhor plano de saúde do mundo é o SUS, 
que temos que fortalecer. As cobranças que a 
gente faz são para melhorar o atendimento, e a 
gente sabe que muita coisa melhorou, 
especialmente a questão de leitos de UTI. O que 
foi criado de leitos de UTI no estado é uma coisa 

que vai ficar para sempre, ao contrário de hospital 
de campanha, que seria desmontado. Acabou o 
hospital, acabou o leito de UTI; acabou a 
pandemia, acabou o leito. Felizmente, esses leitos 
que foram criados, agora vão permanecer. E isso 
foi um ganho importante. 

Lembrar, também, ainda, mais uma vez, 
Paulo Roberto, que a gente tem o máximo de 
respeito pela luta do secretário, pela dedicação 
dele e de toda a sua equipe, porque ninguém faz 
nada sozinho, e ele é o técnico dessa seleção, que 
é muito boa. O grupo de vocês, de trabalho, é 
muito bom, mas a gente quer ajudar para 
melhorar cada vez mais. Então, fica aqui o nosso 
registo. E que não leve nenhuma dessas cobranças 
como crítica pejorativa, mas, sinceramente, só 
com a intenção de ajudar para o cidadão.  

Porque falo dessa questão de saúde não é 
de agora, não, mas há mais de quarenta anos. 
Agora estão vendo o valor da saúde porque está 
morrendo o nosso vizinho, está morrendo o nosso 
parente. Perdi dois colegas de turma e tem um 
também na UTI, mal. Então, a gente sabe que o 
maior patrimônio que temos é a saúde. Com 
saúde a gente faz. O restante é restante, mas o 
principal é saúde. Sem saúde você não faz muita 
coisa e não vai muito longe. Então, o nosso 
registro é esse. Mais uma vez, não se trata de 
crítica pejorativa, mas, sim, de cobrança para 
melhorar o nosso sistema de saúde. 

Muito bem! Estamos chegando, então, de 
verdade, agora, ao final. 

Agradecimento primeiro. Agradeço a Deus 
estarmos aqui com saúde, lutando para quem não 
a tem. Agradeço, também, ao nosso gabinete, à 
Comissão de Saúde, ao presidente da Assembleia, 
ao diretor das Comissões Permanentes, 
especialmente ao Pedro Henrique, aos servidores 
da Engenharia, Tecnologia, aos nossos repórteres 
da TV Assembleia e à Taquigrafia, que está aqui 
registrando, pacientemente, toda a nossa fala. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convocando todos 
para a próxima, quarta-feira, às 12h10min, 
amanhã, portanto, uma reunião extraordinária. 

Obrigado! Bom dia!  
Vamos em paz e com Deus. 
Está encerrada a reunião. 

 
(Encerra-se a reunião às 

10h40min) 
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