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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

RESOLUÇÕES 
 

RESOLUÇÃO Nº 6.838 
 

Concede Comenda do 
Mérito Esportivo “José de 
Anchieta Fontana” a 
GABRIELA MARIA 
ZANOTTI DEMONER. 

 
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, 
combinado com a e pela Resolução nº 2.247, de 
29.6.2005, e alterada pelas Resoluções nºs 
3.377, de 09.4.2013 e 3.455, de 12.9.2013, 
promulga a seguinte Resolução: 
 
Art. 1º Fica concedida a Comenda do Mérito 
Esportivo “José de Anchieta Fontana” a 
GABRIELA MARIA ZANOTTI DEMONER. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
RESOLUÇÃO Nº 6.839 

 
Admite na Ordem do 
Mérito “Domingos 
Martins” LUIZ CARLOS 
COUTINHO. 

 
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, 
combinado com os artigos 2º da Resolução 
1.390, de 10.10.1984 e 4º da Resolução nº 
1.391, de 17.10.1984, promulga a seguinte 
Resolução: 

 
Art. 1º Admitir na Ordem do Mérito “Domingos 
Martins” no Grau de “Grã-Cruz” LUIZ CARLOS 
COUTINHO, concedendo-lhe as insígnias e o 
Diploma do respectivo Grau. 
 
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de 
sua publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 15 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

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: 23/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

  
PAUTA DA 05ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 056/19 - Análise de Emenda 
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AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação da 
prática do “Esporte Eletrônico” dentro do 
Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
 
PROJETO DE LEI 143/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui a Semana de Prevenção e 
Combate à Violência Contra as Mulheres nas 
Escolas da Rede Estadual do Espírito Santo 
 
PROJETO DE LEI 347/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
operadoras de planos de saúde, no âmbito do 
estado do Espírito Santo, informarem 
prioritariamente ao consumidor, no momento 
da oferta, a possibilidade de contratação da 
modalidade individual, bem como as regras de 
reajuste anual aplicáveis para cada modalidade. 
 
PROJETO DE LEI 538/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Mansur 
EMENTA: Dispõe sobre a possibilidade de 
instituição de serviço informatizado e facilitado 
de denúncia de maus tratos contra animais 
silvestres, domésticos, domesticados, nativos ou 
exóticos, via número de aplicativo “WhatsApp”, 
por órgãos da administração pública e institui o 
serviço no âmbito do Poder Legislativo. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
1. PROJETO DE LEI 214/16 - Análise de 
Emenda 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 

RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a vedação de 
homenagens a pessoas que tenham sido 
condenadas por atos de improbidade ou crime 
de corrupção, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/03/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/03/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/04/2019 
*(anexo PL 193/2019) - Análise da Emenda 
Modificativa nº 02/17  
 
2. PROJETO DE LEI 210/18 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Inclui no Calendário Oficial do Estado 
do Espírito Santo o “Festival de Cerveja 
Artesanal de Muqui. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
3. PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL 
19/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Proposta de Emenda à Constituição 
Estadual - Acrescenta o §11, no art. 229 da 
Constituição Estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/11/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/12/2019 

 
4. PROJETO DE LEI 260/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 

 
5. PROJETO DE LEI 44/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui no Estado do Espírito Santo a 
“Campanha de Controle Populacional de Cães e 
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Gatos do Estado do Espírito Santo”, 
Acompanhada de ações educativas sobre 
propriedade responsável de animais, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
6. PROJETO DE LEI 98/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a subvenção econômica 
ao prêmio do seguro rural. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
7. PROJETO DE LEI 289/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção de cobrança da 
taxa de estacionamento por hospitais aos 
pacientes submetidos à sessão de radioterapia e 
quimioterapia. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 

 
8. PROJETO DE LEI 128/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Concede prioridade as pessoas como 
parte ou intervenientes em processos e 
procedimentos administrativos no âmbito da 
administração pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 

 
9. PROJETO DE LEI 401/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação de 
construtoras e incorporadoras oferecerem 
período para vistoria de obras compradas “na 
planta” antes da entrega das chaves. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/07/2019 

PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
10. PROJETO DE LEI 458/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Autoriza os estabelecimentos sociais, 
desportivos, culturais, comerciais e industriais, 
cujas produções se localizem no Estado do 
Espírito Santo, a desenvolver e utilizar selo 
gravado com a Bandeira do Estado em rótulos e 
invólucros de bens expostos à venda e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
11. PROJETO DE LEI 09/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 

 
12. PROJETO DE LEI 218/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia  
EMENTA: Assegura, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a realização, em até trinta dias, dos 
exames destinados à comprovação de doença 
neoplásica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 31/10/2019 
PRAZO DO RELATOR: 19/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/11/2019 

 
13. PROJETO DE LEI 739/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a publicação, em sítio 
eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, das 
listas dos pacientes que aguardam por 
consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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estabelecimentos da rede pública de saúde do 
Estado do Espírito Santo ou conveniados. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/11/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/12/2019 
 
14. PROJETO DE LEI 787/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe as casas bancárias e 
congêneres a transferirem recursos de seus 
correntistas para modalidade de investimento 
incompatível com o perfil do investidor, e dá 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 
 
15. PROJETO DE LEI 918/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual de conscientização e combate a 
propagação ou disseminação de notícias falsas 
(Fake News). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 

 
16. PROJETO DE LEI 603/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: INCLUI NO CALENDÁRIO OFICIAL DE 
EVENTOS DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, O 
"JUNHO VIOLETA”, O MÊS DE 
CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO CONTRA À 
VIOLÊNCIA À PESSOA  
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 

 
17. PROJETO DE LEI 808/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 

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. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
18. PROJETO DE LEI 687/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
Instituições Financeiras localizadas no Estado do 
Espírito Santo afixarem cartazes com 
informações sobre a gratuidade de tarifa dos 
serviços bancários essenciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
19. PROJETO DE LEI 727/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre medição individualizada 
de consumo de água em edificações prediais 
verticais ou condomínios comerciais ou 
residenciais e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/07/2020 

 
20. PROJETO DE LEI 834/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro 
de 2002, que consolida as normas estaduais 
relativas às pessoas com deficiência e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
21. PROJETO DE LEI 868/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a alienação onerosa de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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armas de fogo aos agentes públicos ativos e 
inativos, na forma que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
22. PROJETO DE LEI 1006/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação e 
acomodação apropriada de animais domésticos 
nos processos de reintegração de posse e de 
demolição de imóveis, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
23. PROJETO DE LEI 1012/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
24. PROJETO DE LEI 1016/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: “ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS 
À LEI 8.777 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 
DISCIPLINA ATIVIDADES QUE OFERTAM ACESSO 
A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE 
FORMA ONEROSA E/OU GRATUITA NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
25. PROJETO DE LEI 1031/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 

RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
grandes centros comerciais e áreas de elevada 
aglomeração de pessoas, disponibilizarem área 
para atendimento de primeiros socorros aos 
seus frequentadores e atendimento de remoção 
médica, nos temos que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
26. PROJETO DE LEI 715/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe a exigência de contas de 
prestação de serviços e outros para a 
comprovação de endereço residencial. Proíbe a 
exigência de contas de prestação de serviços e 
outros para a comprovação de endereço 
residencial. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
27. PROJETO DE LEI 719/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Cafeicultura no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 

 
28. PROJETO DE LEI 731/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta o art. 1º-A e incisos a Lei 
nº 10.326 de 2015, que dispõe sobre a proibição 
de cobrança da taxa de visita técnica ao 
consumidor para elaboração de orçamento no 
âmbito do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 

 
29. PROJETO DE LEI 555/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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EMENTA: Projeto de Lei - Institui o Selo 
“Empresa Amiga da Saúde da Criança” para as 
empresas públicas e privadas que 
desenvolverem e divulgarem campanhas de 
arrecadação de verbas, materiais, equipamentos 
e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 
infantojuvenil, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 28/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/08/2020 
 

30. PROJETO DE LEI 379/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 
daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 

31. PROJETO DE LEI 416/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o programa de esclarecimento 
da população sobre o direito ao benefício da 
tarifa social de energia elétrica no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

32. PROJETO DE LEI 527/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece o fornecimento de peruca 
às pessoas com alopécia provocada pela 
aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
33. PROJETO DE LEI 535/19 - Despacho 
Denegatório 

AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a concessão de passe 
gratuito aos portadores de doenças crônicas de 
natureza física ou mental ou de doenças que 
exijam tratamento continuo nos transportes 
administrados e/ou concedidos pela secretaria 
de estado de transportes no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 
34. PROJETO DE LEI 22/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de utilização 
de barragens de rejeitos no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
35. PROJETO DE LEI 48/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: DISPÕE DA CRIAÇÃO DO "POLO 
GASTRONÔMICO E TURÍSTICO DE 
MANGUINHOS” NO MUNICÍPIO DA SERRA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

 
36. PROJETO DE LEI 445/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para divulgação 
da lista de material didático pedagógico, de uso 
individual do aluno, exigida pelas instituições 
privadas de ensino do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 01/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/09/2020 

 
37. PROJETO DE LEI 578/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de frete pelos estabelecimentos comerciais 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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quando o consumidor adquirir produtos pelas 
plataformas digitais e opte por buscar 
pessoalmente no estabelecimento e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2020 
 
38. PROJETO DE LEI 720/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2020 
 
39. PROJETO DE LEI 529/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Ficam as empresas prestadoras de 
transporte público interestadual obrigadas a 
aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários 
em todo o sistema de coletivos, sem qualquer 
restrição, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 

 
40. PROJETO DE LEI 596/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Determina atendimento prioritário 
aos portadores de doenças raras nas redes de 
saúde pública e privada do Estado e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 

 
41. PROJETO DE LEI 864/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Proíbe as concessionárias 
prestadoras de serviços de fornecimento de 
água e coleta de esgoto a cobrança de tarifa 

mínima de consumo ou a adoção de práticas 
similares, e adota outras providências”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
42. PROJETO DE LEI 697/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Linhares o Título de “Capital 
Estadual do Agronegócio e do 
Empreendedorismo” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
43. PROJETO DE LEI 996/19 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Marcelo Santos 
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 Associacao 
Iririvivo – IRIRIVIVO, localizada no Município de 
Anchieta/ES. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/02/2021 
PRAZO DO RELATOR: 02/03/2021 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/03/2021 

 
44. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 03/20 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Modifica o Art. 6º e seus parágrafos, 
da Lei Complementar Estadual n.º 928/2019, 
criando a gratificação por dedicação exclusiva 
dos professores, equivalente ao valor de dez 
horas do subsídio de referência da rede de 
ensino público do Estado do Espírito Santo, que 
atuarem em escolas de tempo integral 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 

 
45. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 08/20 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a redação do caput art. 10 da 
Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
46. PROJETO DE LEI 76/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Institui o certificado de produção 
industrial agroalimentar do Espírito Santo, 
denominado “Selo agroalimentar ES”, a ser 
dado aos produtos agrícolas que sejam 
produzidos no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 
47. PROJETO DE LEI 14/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Proíbe a circulação de ônibus do 
sistema de transporte coletivo estadual que 
estejam em desacordo com a NBR 15:570:2011, 
editada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 

 
48. PROJETO DE LEI 25/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a autorização de 
mulheres em estado gestacional avançado, e 
passageiros obesos a entrar pela porta traseira 
dos ônibus do sistema de transporte coletivo 
estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 

 
49. PROJETO DE LEI 72/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que assegura proteção 
aos portadores de deficiência no atendimento 

em unidades de saúde públicas no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
50. PROJETO DE LEI 06/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes informativos nos hospitais 
no Estado do Espírito Santo sobre a legalidade 
da adoção. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 
51. PROJETO DE LEI 217/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Autoriza os bancos do Estado do 
Espírito Santo a suspenderem a cobrança de 
parcelas de empréstimo consignado aos clientes 
pelo prazo de noventa dias, sem a incidência 
posterior de juros sobre o valor das parcelas 
suspensas, em virtude da pandemia do COVID-
19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
52. PROJETO DE LEI 226/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para renovação 
do licenciamento ambiental expedido pelo ógão 
competente, poderá ser ampliado em até 120 
(cento e vinte) dias, no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
53. PROJETO DE LEI 277/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do traslado 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Interestadual e Internacional de cadáveres ou 
restos mortais humanos e a instituição do 
Programa de Auxílio Funerário Interestadual e 
Internacional - PAFII. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
54. PROJETO DE LEI 102/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece reserva de vagas de 
estágio para alunos oriundos da rede pública 
estadual de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
55. PROJETO DE LEI 157/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade de 
fornecimento de água potável em lanchonetes, 
bares e restaurantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 

 
56. PROJETO DE LEI 187/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: "DISPÕE SOBRE O USO DA 
TELEMEDICINA DURANTE CRISES CAUSADAS 
POR PANDEMIAS, EPIDEMIAS E OUTRAS A FINS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO" 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 

 
57. PROJETO DE LEI 39/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados pelas 
prestadoras de serviços públicos às calçadas e 
vias públicas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

58. PROJETO DE LEI 181/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual do Protetor de Animais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
59. PROJETO DE LEI 360/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Luciano Machado 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Declarando de utilidade pública a Lira 
Munizfreirense. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 

60. PROJETO DE LEI 254/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de máscaras, álcool gel e 
aferição de temperatura em estabelecimentos 
privados determinados por atividades 
essenciais, como medida de enfrentamento ao 
novo coronavírus, no âmbito do estado do 
Espírito Santo e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 

61. PROJETO DE LEI 273/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre crédito à indústria que 
manifestar compromisso para converter suas 
plantas industriais para à produção de EPIs, 
equipamentos e insumos hospitalares, e demais 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
62. PROJETO DE LEI 295/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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AUTOR: Dep. Delegado Danilo Bahiense 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei n.º 
10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
Dia Estadual da Profissional de Segurança no 
Combate à Violência contra a Mulher, a ser 
realizado anualmente no dia 18 de novembro. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
63. PROJETO DE LEI 306/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a conceder abono salarial aos 
profissionais de saúde do sistema público 
estadual pela atuação durante o Estado de 
Calamidade provocado pelo COVID-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
64. PROJETO DE LEI 218/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Determina o pagamento 
proporcional do valor do aluguel para templos 
religiosos durante o período pandêmico no 
Estado do Espírito Santo e da outras 
providências.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
65. PROJETO DE LEI 249/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe que planos e operadoras de 
saúde no Estado do Espírito Santo recusem 
prestação de serviços a pessoas contaminadas 
pelo covid-19 em razão de prazo de carência de 
contratos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
66. PROJETO DE LEI 284/20 - Análise Técnica 

AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a entrada utilizando capacete 
ou similares e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
67. PROJETO DE LEI 337/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO 
DE TESTES PARA DIAGNÓSTICOS DO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) EM PROFESSORES 
E FUNCIONÁRIOS DE TODAS AS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO 
ANTES DO REINÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
68. PROJETO DE LEI 346/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre normas, requisitos e 
critérios sobre doação de sangue. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
69. PROJETO DE LEI 351/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio de tabaco no Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
70. PROJETO DE LEI 366/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera o artigo 1º da Lei nº 11.134, de 
02 de junho de 2020, dando prazo 
indeterminado aos Laudos do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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71. PROJETO DE LEI 371/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a criação da Central de 
Informações sobre pacientes internados na rede 
estadual de saúde durante a pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19 e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 

72. PROJETO DE LEI 339/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 6.999, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA, consolidando e atualizando as normas do 
tributo, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 

73. PROJETO DE LEI 09/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a adoção das técnicas de 
justiça restaurativa na resolução dos conflitos 
ocorridos no ambiente escolar da rede estadual 
de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
74. PROJETO DE LEI 105/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DO PODER EXECUTIVO FORNECER PULSEIRA 
COM CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO E 
SEGURANÇA DE IDOSOS, DOENTES CRÔNICOS, 
AUTISTAS, E/OU EM QUALQUER PESSOA EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 

75. PROJETO DE LEI 84/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: PROJETO DE LEI que altera o § 1º do 
Art. 4º da Lei Estadual nº 10.976 de 14 de 
Janeiro de 2019. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
76. PROJETO DE LEI 92/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Assegura o direito aos consumidores 
dos postos de gasolina situados no Estado do 
Espírito Santo de solicitarem o teste de vazão, 
na forma em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
77. PROJETO DE LEI 96/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe as concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos a 
condicionar a religação de unidade 
consumidora, no mesmo endereço, ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 
terceiros. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 

 
78. PROJETO DE LEI 108/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga manutenção de Código de 
Defesa do Consumidor em Braille. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 

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

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Esporte Radical e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

80. PROJETO DE LEI 180/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de 
Prevenção e Combate à Disseminação de 
Pandemias no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

81. PROJETO DE LEI 414/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO 
DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) COM 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PANDEMIA 
DO CORONAVÍRUS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

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

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

84. PROJETO DE LEI 27/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 

AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: PROJETO DE LEI que Declara de 
UTILIDADE PÚBLICA o SINDICATO RURAL DE 
DOMINGOS MARTINS E MARECHAL FLORIANO-
ES 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 
85. PROJETO DE LEI 73/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que veda a 
transferência e remanejamento de vagas sem 
anuência dos pais em creches e escolas públicas 
no Estado do Espírito Santo para as pessoas com 
TDAH, Dislexia e TEA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 
86. PROJETO DE LEI 75/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a ajuda aos municípios 
que sofreram tragédias e/ou que estiverem em 
estado de calamidade pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 

 
87. PROJETO DE LEI 183/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Concede isenção do pagamento de 
água/esgoto e energia elétrica para 
microempreendedores individuais e autônomos 
durante o período de pandemia de Corona 
Vírus. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 

 
88. PROJETO DE LEI 38/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Determina que as Concessionárias 
prestadoras do serviço de fornecimento de 
energia elétrica do Estado do Espírito Santo 
disponibilizem na conta de energia informação 
sobre a necessidade de renovação do benefício 
da tarifa social de energia elétrica – TSEE 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 
 
89. PROJETO DE LEI 71/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a exigência de instalação 
de ambulatório médico ou serviço de pronto 
socorro médico nos terminais rodoviários 
localizados no estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 
 
90. PROJETO DE LEI 77/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de placas de 
advertência, nas rodovias estaduais, orientando 
quanto à atenção com os ciclistas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 

 
91. PROJETO DE LEI 101/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, a Política Estadual de Incentivo 
às Feiras de Produtos Orgânicos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 

 
92. PROJETO DE LEI 130/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: FICAM AS EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE CONCURSO PÚBLICO E 
VESTIBULARES, OBRIGADAS A DISPOR DE 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE 

EMERGÊNCIA AOS CANDIDATOS, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 
93. PROJETO DE LEI 166/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de 
Prevenção e combate ao roubo, furto e 
receptação de cabos, fios metálicos, gera-dores, 
baterias, transformadores e placas metálicas no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 
94. PROJETO DE LEI 173/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
apresentação de exame toxicológico por 
candidatos ao ingresso nas universidades 
públicas situadas no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 

 
95. PROJETO DE LEI 416/20 - Análise Técnica 
- Terminativo 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
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 
dos Moradores de Burarama. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/02/2021 
PRAZO DO RELATOR: 02/03/2021 
PRAZO DA COMISSÃO: 09/03/2021 

 
96. PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 
64/20 - Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Santense ao Capitão de Mar e Guerra 
Washington Luiz de Paula Santos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/02/2021 
PRAZO DO RELATOR: 23/02/2021 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/03/2021 
 
97. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/17 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 162 
da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
dispondo sobre a convocação de Secretário de 
Estado em caso de acúmulo de pedidos de 
informação não atendidos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
98. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/18 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: REVOGA DISPOSITIVOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE JULHO DE 2009, 
VEDANDO AS AUSÊNCIAS DE PARLAMENTARES 
NAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
99. PROJETO DE RESOLUÇÃO 09/18 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade de 
emissão de parecer opinativo pelas comissões 
permanentes, em sua área de atuação, quanto 
aos resultados das políticas públicas do governo 
do Estado no exercício. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
100. PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 

EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
101. PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado DaryPagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
102. PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera a Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 
 

103. PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - 
Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o art. 45 da Resolução nº 
2700/2009, Regimento Interno. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 

3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem  
 

Obs: Pauta gerada em 18/03/2021, às 
17h30min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

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

 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Ambiente Virtual 
DATA: 22/03/2021 
DIA DA SEMANA: Segunda-feira 
HORÁRIO:12h15min 
 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- OF/ALES/GDRV nº 137/2021 justificando 
ausência a reunião da comissão de educação no 
dia 15/03/2021. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
As que ocorrerem. 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
 
- Discussão sobre o tema: Implantação do 
Sistema de Educação em Tempo Integral no 
Estado do Espírito Santo com o convidado 
Marcelo Lema (Assessor de Educação em tempo 
Integral/ SEDU- ES). 
 
Pauta atualizada no dia 18/03/21, às 15:47 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 23/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 5ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Email da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico, com as 
informações semanais das ações realizadas pela 
SESA no combate ao COVID-19, conforme 
ajustado na 6ª Reunião Ordinária Virtual da 
Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 19ª Legislatura, por solicitação do 
Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio Mameri; 

 
- Carta do Presidente da Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Saúde – CNTS, Sr. Valdirlei 
Castagna, dirigida à Presidencia desta Casa de 
Leis e remetida para esta Comissão, solicitando 
medidas necessárias para o apoio, proteção e 
segurança de milhões de profissionais da saúde 
durante a Pandemia da COVID-19; 

 
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. 
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2 - ORDEM DO DIA:  

 
- A Comissão de Saúde recebe a visita da Dr.ª 
Roseane Valéria Bicalho Ferreira Assis, Médica e 
Diretora do IAGE – Instituto Avançado de 
Gastroenterologista e Endoscopia, para 
discorrer sobre o tema “Prevenção do Câncer 
Colorretal”, por solicitação do Exmo. Sr. 
Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo HOJE 
em Reunião Extraordinária Virtual, às 12:00 
horas,  por Videoconferência, a visita do Dr. José 
Tarcisio Barroso Zovico, Cirurgião do Aparelho 
digestivo e Coordenador do Serviço de Cirurgia 
Bariátrica do Hospital Evangélico, para discorrer 
sobre o tema “Cirurgias Bariátrica”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo a visita 
da Dr.ª Danielle Chambô dos Santos, Médica 
Mastologista e Coordenadora do Serviço de 
Mastologia do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória, na Reunião Ordinária 
Virtual desta Comissão, no dia 30 de março, 
terça-feira, às 9 horas, para discorrer sobre o 
tema “Touca hipotérmica para Quimioterapia”, 
por solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
 
Pauta atualizada no dia 18/03/21, às 13:41 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 

_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: Videoconferência 
DATA: 23/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 12:00 horas 

 
PAUTA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
- A Comissão de Saúde recebe a visita Dr. José 
Tarcisio Barroso Zovico, Cirurgião do Aparelho 
digestivo e Coordenador do Serviço de Cirurgia 
Bariátrica do Hospital Evangélico, para discorrer 
sobre o tema “Cirurgia Bariátrica”, por 
solicitação do Deputado Doutor Hércules; 
  
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 16/03/21, às 14:55, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 
 

ATO Nº 596 
 

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

CONCEDER LICENÇA ao Deputado 
MARCOS MADUREIRA, para tratamento de 
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saúde, no dia 22/02/2021, na forma do Art. 305, 
inciso II, do Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

ATO Nº 597 
 

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

CONCEDER LICENÇA ao Deputado LUIZ 
DURÃO, para tratamento de saúde, por 14 
(quatorze) dias, a partir do dia 15/03/2021, na 
forma do Art. 305, inciso II, do Regimento 
Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 598 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

processo nº 1787/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 74/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 a servidora IARA 
VILLELA STREY, matrícula 210321, ocupante do 
cargo em comissão de Supervisor da Comissão 
de Segurança, código SCS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 599 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
TORNAR INSUBSISTENTE o Ato nº 581, 
publicado em 18/03/2021, que concedeu o 
auxílio-saúde ao servidor JOSE OTAVIO MALTA 
PEREIRA. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 18 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 600 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO, o Ato nº 263, 
publicado em 25/02/2021, que nomeou 
REGINALDO CAMPOS NETO, 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 19 

de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATO Nº 601 
 

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

ELEVAR para 10% (dez por cento), a 
partir de 09/03/2020 (data anterior à vigência 
da Lei Complementar Federal nº 173/2020), de 
acordo com art. 106 da Lei Complementar nº 
46/94, de ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO, a 
que faz jus SÉRGIO DE SÁ FREITAS, matrícula nº 
202607, Técnico Legislativo Sênior-ETLS. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 602 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

TORNAR SEM EFEITO o Ato nº 567, 
publicado em 17/03/2021, que cessou 
gratificação de Risco de Vida, para o exercício da 
atividade de Segurança, a servidora MARIA DA 
PENHA RODRIGUES TOFOLI, matrícula nº 
201506-01. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 

 
ATO Nº 603 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019, e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 

LEANDRO BAIENSE SCARAMUSSA, matrícula nº 
210356-01, ocupante do cargo em comissão de 
Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP, indicado pelo 
Deputado Emilio Mameri, conforme processo 
administrativo nº 210711/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

 
ATO Nº 604 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, ao servidor 
GILDEVAN ALVES FERNANDES, matrícula nº 
210355-01, ocupante do cargo em comissão de 
Técnico Júnior de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código TJGRP, indicado pelo 
Deputado Erick Musso, conforme processo 
administrativo nº 210685/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 19 
de março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 

 
RESUMO ORDEM 

DE FORNECIMENTO Nº 014/2021 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2019 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 009/2020  

 
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 
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pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 014/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: LUZ LED INDÚSTRIA E 
COMÉRCIO LTDA 
 
CNPJ: 32.617.419/0001-83 
 
OBJETO: aquisição de lâmpadas 
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: Pregão 
Eletrônico 
 
Valor: R$ 12.946,00 (doze mil, novecentos e 
quarenta e seis reais) 
 
PROCESSO: 191239 
 

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

LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES 
Subdiretor-Geral da Secretaria em exercício 

 
ERRATA 

 
No resumo da Ordem de Fornecimento 

nº 011/2021, publicado em 18/03/2021, na 
parte referente a assinatura da publicação: 
 
onde se lê: 
 

“(...) LUCAS NASCIMENTO MEIRELLES (...)” 
 
leia-se: 
 
“(...) LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES (...)" 
 

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

 
LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES 

Subdiretor-Geral da Secretaria em exercício 
 

ERRATA 
 
No resumo da Ordem de Fornecimento nº 
013/2021, publicado em 18/03/2021, na parte 
referente a assinatura da publicação: 
 
onde se lê: 
 
“(...) LUCAS NASCIMENTO MEIRELLES (...)” 
 
leia-se: 
 
“(...) LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES (...)" 
 

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

LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES 
Subdiretor-Geral da Secretaria em exercício 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 19.03.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a balança de pastagem automática. A ferramenta 
possibilita ao produtor uma série de vantagens, como 
monitorar o ganho de peso dos animais de forma 
automática e diária 
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00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 

01h15 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião extraordinária híbrida CPI dos Maus Tratos Contra os Animais 

04h45 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Proteção à Criança e de Política sobre Drogas  

06h40 Reunião extraordinária híbrida  Comissão de Assistência Social  

07h00 Dia de Campo na TV Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores 
do Rio de janeiro a adotarem boas práticas agropecuárias 
que ajudam o meio ambiente e melhoram a produtividade 

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

08h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo 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 
extraordinária híbrida  

Comissão de Turismo 

10h10 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Finanças 

11h30 Reunião ordinária híbrida Comissão de Educação 

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

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

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

13h30 Parlamento Brasil Veja o que é destaque nas Assembleias Legislativas do país 

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 com os trabalhos do legislativo capixaba 

15h00 Tribunal de Contas do ES Acompanhe os trabalhos da Corte de Contas do Espírito 
Santo 

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

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

19h00 Som da Terra No Som da Terra desta semana você vai conhecer o 
trabalho da cantora e atriz Monique Rocha, num espetáculo 
em homenagem a Clara Nunes 

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

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência Política no Brasil 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará os riscos que as Fake 
News podem trazer 
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21h00 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Estudos Africanos 

22h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

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

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

23h15 Dedo de Prosa Paulo Roberto Sodré é professor universitário e autor de 
vários livros. O mais recente, “Uma Leitura na Chuva”, 
convida o leitor a se aventurar por um romance 

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

 

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

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

 

• SÁBADO - 20.03.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo Conheça o projeto Rio Rural, que incentiva os produtores 
do Rio de janeiro a adotarem boas práticas agropecuárias 
que ajudam o meio ambiente e melhoram a produtividade 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Violência Política no Brasil 

01h15 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião 
extraordinária híbrida  

Comissão de Turismo 

03h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Finanças 
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04h20 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Agricultura 

06h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de Finanças 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a importância das boas práticas  na fabricação do 
açaí  para garantir um produto de qualidade e livre de 
doenças 

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

08h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), condição que costuma afetar as habilidades 
de comunicação e interação social. A Grande Reportagem 
aborda, sob a perspectiva de autistas e seus familiares, 
especialistas e militantes da área, os anseios, avanços e 
desafios para quem vive com essa condição 

09h00  Audiência pública virtual Comissão de Cidadania 

11h20 Reunião extraordinária  Comissão de Defesa do Consumidor  

12h00 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores 
dos Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de 
outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o 
terceiro da série, sobre Comida Alemã 

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

13h00 Dedo de Prosa Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu 
último livro, Fama Volat (2019), é um romance policial que 
tem como cenário o mercado de obras de arte. A expressão 
Fama Volat vem do latim e significa “a fama voa”. Na obra, 
é o nome da sociedade secreta que trafica obras. Grijó 
também escreve crônicas e contos 

13h30 Parlamento Brasil Veja o que é destaque nas Assembleias Legislativas do país 

14h00 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), condição que costuma afetar as habilidades 
de comunicação e interação social. A Grande Reportagem 
aborda, sob a perspectiva de autistas e seus familiares, 
especialistas e militantes da área, os anseios, avanços e 
desafios para quem vive com essa condição 

14h30 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

15h00 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que 
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está com um novo projeto, de música popular brasileira. 
Vamos conhecer seu novo trabalho e um pouco da sua 
história na música 

15h45 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores 
dos Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de 
outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o 
terceiro da série, sobre Comida Alemã 

16h00 Ciência e Letras O programa debate a obra: Formulário médico jesuíta de 
1703 

16h30 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica 
as funções do Ministério Público frente às gerações dos 
direitos humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção 
aos Direitos Humanos (NPDH), do qual atua como 
coordenadora 

17h00 Papo Cidadão O programa dessa semana tratará as questões referentes à 
alienação parental 

17h30 Conexão Ciência A pesquisadora Elizabeth Sabato, da Embrapa, fala sobre as 
doenças que atacam as lavouras de milho 

18h00 A Grande Reportagem Vários rótulos estão associados ao Transtorno do Espectro 
Autista (TEA), condição que costuma afetar as habilidades 
de comunicação e interação social. A Grande Reportagem 
aborda, sob a perspectiva de autistas e seus familiares, 
especialistas e militantes da área, os anseios, avanços e 
desafios para quem vive com essa condição 

18h30 Dedo de Prosa Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu 
último livro, Fama Volat (2019), é um romance policial que 
tem como cenário o mercado de obras de arte. A expressão 
Fama Volat vem do latim e significa “a fama voa”. Na obra, 
é o nome da sociedade secreta que trafica obras. Grijó 
também escreve crônicas e contos 

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

19h30 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores 
dos Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de 
outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o 
terceiro da série, sobre Comida Alemã 

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

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana tratará as questões referentes à 
alienação parental 

21h00 Interesse Público Ministério Público acompanha denuncias de irregularidade 
na vacinação contra o Covid-19. Em São Paulo, o MP faz 
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acordo com a Receita Federal para ampliar a gratuidade do 
CPF. E em Minas Gerais, faz parcerias para a recuperação de 
estações ferroviárias no estado 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Formulário médico jesuíta de 
1703 

22h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

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

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

23h15 Dedo de Prosa Francisco Grijó é escritor e professor de literatura. Seu 
último livro, Fama Volat (2019), é um romance policial que 
tem como cenário o mercado de obras de arte. A expressão 
Fama Volat vem do latim e significa “a fama voa”. Na obra, 
é o nome da sociedade secreta que trafica obras. Grijó 
também escreve crônicas e contos 

23h45 Sabores O programa Sabores apresenta a série especial "Sabores 
dos Imigrantes", que mostra as tradições da culinária de 
outros países enraizadas na cultura capixaba. Este é o 
terceiro da série, sobre Comida Alemã 

 

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

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

 

• DOMINGO - 21.03.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo Conheça a importância das boas práticas  na fabricação do 
açaí  para garantir um produto de qualidade e livre de 
doenças 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Slam-batalha de poesias 

01h15 Interesse Público Ministério Público acompanha denuncias de irregularidade 
na vacinação contra o Covid-19. Em São Paulo, o MP faz 
acordo com a Receita Federal para ampliar a gratuidade do 
CPF. E em Minas Gerais, faz parcerias para a recuperação de 
estações ferroviárias no estado 

01h45 Audiência pública virtual Comissão de Cidadania 
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04h05 Reunião extraordinária  Comissão de Defesa do Consumidor  

04h45 Reunião extraordinária  Comissão de Cidadania 

06h00 Reunião ordinária híbrida  Comissão de justiça  

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de utilização do laser e inteligência 
artificial para a análise do solo 

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

08h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

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

09h00  Audiência pública híbrida Comissão de Finanças 

10h25 Audiência pública Comissão de Educação  

12h00 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 
devemos ter com as nossas escolhas 

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

13h00 Dedo de Prosa Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 
devemos ter com as nossas escolhas 
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13h30 Parlamento Brasil Veja o que é destaque nas Assembleias Legislativas do país 

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

14h30  Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

15h00 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro 
Bellumat 

15h45 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 
devemos ter com as nossas escolhas 

16h00 Ciência e Letras O programa debate o tema: Violência e vulnerabilidade nos 
desenhos infantis 

16h30 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente 
do Centro de Apoio Operacional de Implementação das 
Políticas de Educação (Cape) do Ministério Público 
Estadual explica como se dá o trabalho no dia a dia. Um dos 
problemas recorrentes, segundo ela, é a recusa ou 
postergação de escolas em fazer a matrícula do aluno com 
deficiência 

17h00 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará questões ligadas ao 
assédio moral 

17h30 Conexão Ciência Conexão Ciência conversa com o professor Marcelo Sousa, 
da Universidade de Brasília. Ele fala sobre pesquisas 
relacionadas à nanotecnologia, bem como sua aplicação na 
biomedicina 

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

18h30 Dedo de Prosa Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



28 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 19 de março de 2021 

devemos ter com as nossas escolhas 

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

19h30 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 
devemos ter com as nossas escolhas 

20h00 Unidiversidade O programa debate o tema: História do samba 

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará questões ligadas ao 
assédio moral 

21h00 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Violência e vulnerabilidade nos 
desenhos infantis 

22h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

22h15 Som da Terra O programa dessa semana recebe o cantor Evandro 
Bellumat 

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

23h15 Dedo de Prosa Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 
devemos ter com as nossas escolhas 

23h45 Sabores Milho verde, queijo assado, peixe frito, ostras, empadinhas, 
picolés, cervejinha gelada, água de coco, etc. Esta edição do 
programa Sabores é sobre Comida de Praia, com os 
principais petiscos, bebidas e guloseimas degustados 
enquanto se curte aquela praia - e os cuidados que 
devemos ter com as nossas escolhas 
 

 

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

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

 
 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA EM 10 DE 
MARÇO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Boa tarde a todas e a todos aqui presentes 
e ao público que nos assiste pela TV Assembleia.  

Invocando a proteção de Deus e havendo 
quorum, declaro aberta a segunda reunião 
extraordinária da Comissão de Assistência 
Social, Socioeducação, Segurança Alimentar e 
Nutricional.  

Quero iniciar os trabalhos desta 
comissão dando boas-vindas aos senhores e 
senhoras.  

Assumo a presidência desta Comissão 
com muita alegria e muita vontade de fazer um 
trabalho que traga resultados afetivos.  

Se não bastassem os desafios que a área 
da Assistência Social já enfrenta em seu dia a 
dia, ainda vivemos uma pandemia, que tem 
exigido um olhar ainda mais atento dos nossos 
municípios e estados em favor da nossa 
população. Por isso nos colocamos como um elo 
entre os que atuam e são atendidos pelo 
Sistema Único de Assistência Social aqui em 
nosso estado.  

Temos como objetivo, em nossa 
participação à frente da comissão, contribuir 
para buscarmos soluções para a ampliação do 
orçamento repassado pela Setades aos 
municípios.  

Estamos ao lado das instituições e dos 
beneficiados e vamos trabalhar para avançar na 
construção de políticas públicas que 
contemplem àqueles que mais necessitam do 
Poder Público.  

Dispenso, neste momento, a leitura da 
ata da primeira reunião extraordinária, 
conforme o Regimento Interno, e encaminho 
por e-mail aos membros da comissão para 

avaliação, e aprovação da próxima reunião 
ordinária. 

Gostaria, neste momento, de abrir a fala 
para os deputados membros desta Comissão, 
Dr. Hércules, presente, não sei se a Iriny está 
presente.  

Está me ouvindo, Dr. Hércules?   
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) –  

Pois não! Quero dar uma boa-tarde ao 
presidente e a todos que nos assistem através 
da nossa TV Assembleia.  
 Eu gostaria, inicialmente, pedir desculpas 
ao nosso presidente, mas eu preciso me retirar 
às 13h30min, porque tenho outra agenda para 
cumprir da Comissão de Saúde também, sobre o 
congresso médico-jurídico, e já tinha marcado 
com o secretário, dada a agenda difícil do 
secretário, e eu tenho que ir lá para organizar o 
8.º Congresso Médico-Jurídico, que vai 
acontecer de 24 a 27 de agosto aqui, no Álvares 
Cabral. Então, de pronto já peço desculpas por 
ter que me retirar às 13h30min. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Mas aqui vai ser rápido. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Agradeço, presidente, e quero me colocar como 
vice-presidente à disposição de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Ok. 
A Iriny se faz presente? (Pausa) 
Não, né? Então vamos prosseguir aqui. 
Solicito à Secretária que proceda à 

leitura do Expediente. 
 
A SR.ª SECRETÁRIA lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS:  
Não houve no período.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 19 de março de 2021 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
É o que consta no Expediente, 

presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Ordem do Dia. 
Gostaria de definir data, horário e local 

das reuniões ordinárias a serem realizadas por 
esta Comissão, as quais serão às quartas-feiras, 
quinzenais, tendo início, a primeira reunião, no 
dia 24 de março próximo, no plenário Dirceu 
Cardoso, às 13h. 
 Como vota o deputado Doutor Hércules? 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, eu gostaria de fazer um apelo 
inicialmente, pelo seguinte: como a reunião vai 
ser no plenário, e se for conveniente também, a 
gente terminar a reunião ordinária às 12h, e às 
12h10min a gente começar logo com nossa 
reunião. Acho que seria bastante cômodo para 
todos.  
 Não sei se V. Ex.ª concorda, porque vai 
dar uma hora de intervalo, a gente vai sair, vai 
voltar. A gente fazia isso até o ano passado, 
quando a reunião era às 12h10. Se V. Ex.ª 
aceitar tudo bem, se não aceitar, é voto 
vencido. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Sim, concordo com V. Ex.ª. Como há 
quorum, eu sou o presidente e o senhor é o 
vice-presidente, eu concordo. O horário fica, 
então, às 12h10min. Ok? 
  

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Beleza. Obrigado, presidente. Muito obrigado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 

PV) – Tranquilo. Muito bom. 
 Deliberar convite ao Colegiado de 
Gestores Municipais da Assistência Social do 
Espírito Santo – Cogemases, para participar das 
reuniões da Comissão no decorrer deste ano. 
 Como vota o deputado? 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – A 
favor também. 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Também voto a favor. 
 Deliberar convite ao Conselho Estadual 
de Assistência Social – Ceas, para participar das 
reuniões da Comissão no decorrer deste ano. 
 Como vota o deputado Doutor Hércules?  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto a favor. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Também voto a favor. 
 Deliberar convite ao Conselho Estadual 
de Segurança Alimentar e Nutricional – Consea, 
para participar das reuniões da Comissão no 
decorrer deste ano.  
 Como vota o deputado? 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Também voto a favor. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Aprovado. 
 Vamos passar para a fase das 
Comunicações.  

Gostaria de fazer o registro em relação 
ao edital do Projeto Estadual Compra Direta de 
Alimentos – CDA. Termina na próxima semana, 
no dia 18 de março, o prazo de inscrição dos 
municípios interessados em participar deste 
programa, o CDA. 
 O projeto é promovido pelo Governo do 
Estado por meio da Setades. O objetivo do CDA 
é valorizar e incentivar o pequeno produtor 
rural, fazer girar a economia local, garantir 
alimentos de qualidade e saudáveis para as 
comunidades dos municípios contemplados 
além de diminuir o êxodo rural. Todos os 
detalhes estão disponíveis no site da Setades.  

Aproveito para pedir que a comissão 
entre em contato com os municípios 
contemplados para lembrá-los do edital e, 
posteriormente, faça um relatório aos 
municípios contatados. 

Neste momento, deputado Doutor 
Hércules quer fazer uso da palavra? 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Pois não, presidente. Eu agradeço e quero, 
antes de falar qualquer coisa sobre os nossos 
assuntos, fazer um registro. 
 Agora a pouco, eu falava com o doutor 
Gustavo Merçon fora da reunião. O Gustavo vai 
dar assistência a nossa comissão. Então, a nossa 
comissão está muito bem servida com a 
presença do doutor Gustavo Merçon. 
 Eu quero fazer um registro também 
sobre o pai dele, Lúcio Merçon. Foi presidente 
da Assembleia, foi deputado, uma pessoa 
fantástica. E o cavaco não voa longe do pau. Por 
isso o doutor Gustavo é o brilhante jurista que 
é. 
 Brincando com o Gustavo também, por 
que ele não nasceu em Cachoeiro? Ele tinha que 
nascer em Castelo, com o doutor Cicero, que era 
um médico, presidente, que andava de moto e 
jogava futebol (Inaudível). Era craque de 
futebol. Conheci pessoalmente. Eu trabalhava 
na portaria da Santa Casa, em Cachoeiro, nessa 
época. Ele levava o paciente para os médicos 
atenderem e eu fazia a fichinha do paciente. 
Doutor Cícero, realmente, é bom lembrar, 
porque é uma pessoa tão digna e um 
profissional tão competente. 
 Eu não perdoo o nosso querido Lúcio 
Merçon. Quando chegar lá em cima, no céu, eu 
tenho certeza que ele está lá me esperando. Ao 
chegar ao céu, eu vou puxar a orelha dele, 
porque ele passou por Cachoeiro com a esposa, 
não parou na Santa Casa para o Gustavo não 
nascer em Cachoeiro, e veio nascer em Vitória. 
 Então, esse puxão de orelha, quando eu 
chegar lá em cima, com certeza, nós todos 
vamos para lá, eu vou puxar a orelha do Lúcio 
por que não parou, Gustavo, na Santa Casa, para 
você não nascer em Cachoeiro, para ser 
cachoeirense também, nosso conterrâneo. 
 Então, é o registro que eu faço, mais 
uma vez. É uma brincadeira, mas é uma palavra 
séria que eu estou fazendo, usando uma 
brincadeira, mas morrer fazendo um serviço tão 
importante, como o doutor Lúcio foi importante 
para a nossa Casa de Leis, deixou saudades, 
deixou uma marca, competência, seriedade, e 
deixou o filho também no mesmo caminho. 
 É o registro que eu gostaria de fazer. 

 Então, presidente, estou à disposição de 
V. Ex.ª e, com certeza, daqui a pouco, estarei 
com o secretário da Saúde organizando o nosso 
Congresso Médico Jurídico, o oitavo congresso. 
Também o doutor Gustavo está convidado para 
fazer parte desse congresso importante. Nós 
temos gente do Amapá até o Rio Grande do Sul. 
Vem gente do Brasil inteiro. Teremos a presença 
do doutor Gebran e doutor Messina, 
infectologista, muito positivo, muito verdadeiro, 
tem uma experiência vasta, infectologia. Então, 
nós teremos a presença dele também. Doutor 
Gebran já é a sétima vez que ele vem aqui. Acho 
que só não veio no primeiro. 
 Outras figuras ilustres: Arnaldo Recipian 
Júnior, também deverá estar presente; doutor 
Renato Dresch, desembargador do Estado de 
Minas Gerais; doutor Clênio Schulze, juiz federal 
do Paraná; nós teremos a doutora Clenir 
Avanza, que organiza o congresso também, ela é 
da OAB, membro da nossa OAB, e nós teremos 
momentos de enriquecer o meio jurídico do 
nosso estado e da saúde também. 

O presidente Erick Musso será o 
presidente do congresso e o presidente de 
honra será o prefeito de Vitória. Aliás, o Erick 
será o presidente de honra e o nosso querido 
prefeito de Vitória, ex-deputado conosco aqui, 
será o presidente também do nosso congresso, 
vai ser o nosso anfitrião aqui em Vitória.   

É o que eu tinha para relatar, presidente. 
E lembrar também - o Gustavo sabe disso - nós 
temos as nossas sessões aqui, quarta-feira, às 
15h. Quando entrei aqui, eu vi que, 
principalmente, presidente, os deputados do 
interior levavam muita desvantagem. Ficavam 
aqui até três horas esperando a sessão. Fiz uma 
emenda, eu tenho que falar na primeira pessoa 
porque, na verdade, a ideia foi minha, e nós 
fizemos uma revisão no Regimento Interno e eu 
pedi para botar a sessão de quarta-feira, nove 
da manhã. Com isso, os deputados já vêm para 
aqui, ficam na terça-feira, aqueles que ficam na 
terça-feira de noite, quarta de manhã tem a 
sessão e, em seguida, no almoço, eles vão 
embora para as suas bases eleitorais, suas bases 
de trabalho. 

É o registro que eu gostaria de fazer. 
Muito obrigado, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCOS GARCIA – 
PV) – Ok, senhor deputado. Agradeço a 
presença do senhor aqui. O Doutor Hércules é o 
vice-presidente da Comissão de Assistência 
Social. Parabenizo também pela fala e vamos 
dar procedimento aqui.  

Mais uma vez me coloco e coloco a nossa 
comissão à disposição da Setades, das 
secretarias municipais de assistência social, dos 
movimentos sociais, das entidades, das 
instâncias de controle social e, principalmente, 
dos usuários do Suas. 

Contem com o nosso empenho e 
dedicação para fazermos da Comissão de 
Assistência Social um espaço de diálogo e de 
fortalecimento da política de defesa dos direitos 
socioassistenciais. 

Agradeço a presença de todos. 
Nada mais havendo a tratar, declaro 

encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será ordinária, no dia 24 de março, neste 
plenário. 

Obrigado a todos e uma boa-tarde. 
 
 (Encerra-se a reunião às 

13h22min) 
 

_______________________________________ 
 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 
CONTAS, REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 
2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Boa tarde a todos. 

Havendo número legal, invocando a 
proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos 
da Comissão, nesta segunda-feira, 15/03/2021, 
exatamente às 13h14min.  

Estão presentes o deputado Freitas, o 
deputado Marcos Madureira, o deputado Dary 
Pagung, o deputado Engenheiro José Esmeraldo, 
e o nosso vice-presidente, deputado Marcelo 
Santos.  

Nós temos na pauta de hoje a prestação 
de conta de três quadrimestres - o último 
quadrimestre de 2019, e primeiro, segundo e 
terceiro quadrimestres de 2020, em 
cumprimento ao parágrafo 4.º, do artigo 9.º, da 
Lei Complementar n.º 101, de 04/05/2000.  

Eu vou dispensar a leitura da ata da 
reunião anterior. 

Vou registrar a presença, já estando 
compondo a Mesa conosco o senhor secretário 
da Fazenda do Estado do Espírito Santo, Rogelio 
Pegoretti. Seja muito bem-vindo, Rogelio! Te 
recebemos de braços abertos nesta Comissão. 

Quero também cumprimentar e registrar 
a presença do Giordany Bozzato, do Bruno Pires 
Dias, do Alan Johnson, do Daniel Corrêa, do 
Angelo Ricardo Milanezi, do Luiz Claudio 
Nogueira, do Arthur Carlos Teixeira Nunes, do 
Leandro Gonçalves Kuster, do Jessé Lago dos 
Santos, do Augusto Barbosa Gonçalves Dibai. 
São os membros servidores da Sefaz, que se 
fazem presentes nesta audiência pública. 

Registro também as presenças dos 
nossos colaboradores desta Comissão, 
servidores da TV Assembleia e da Assembleia 
Legislativa, da Mesa Diretora, e já convido o 
secretário da Fazenda Rogelio Pegoretti, 
passando a palavra para ele, para o tempo 
necessário, Rogelio. Por favor! 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Boa tarde a todos! 
Saúdo o deputado Freitas. Obrigado pela 

oportunidade de estar aqui mais uma vez 
fazendo a prestação de contas, nesta Comissão 
de Finanças, tão importante para o nosso 
estado.  

Saúdo o Deputado Dary Pagung, o 
deputado Marcos Madureira; também os 
deputados José Esmeraldo e Marcelo Santos, 
que estão virtualmente participando desta 
Comissão.  

Saúdo a minha equipe da Secretaria da 
Fazenda, que está aqui me acompanhando. 
Agradeço muito a oportunidade de poder 
trabalhar com uma equipe brilhante, dedicada, 
que traz tanto resultado para o nosso Estado. E 
a gestão das finanças do Estado é orgulho da 
população capixaba. E muito graças ao trabalho 
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incansável dessa equipe brilhante da Secretaria 
da Fazenda: os nossos auditores, nossos 
consultores, auxiliares fazendários, demais 
membros da equipe. 

Bom, hoje nós vamos fazer a 
apresentação da prestação de contas referentes 
ao ano de 2020. E, no ano passado, nós tivemos 
muita dificuldade, deputado, de fazer essa 
prestação por conta da pandemia, que 
prejudicou em muito o andamento dos 
trabalhos. Então, nós estamos hoje, também, 
apresentando alguns dados de 2019 e dados 
intermediários para podermos dar cumprimento 
ao que prevê a Lei de Responsabilidade Fiscal. 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Nesse primeiro quadro, nós mostramos o 

total de receitas tanto do ano de 2019, quanto 
do ano de 2020. E vemos que olhando do ponto 
de vista da receita total, descontando a inflação, 
nós tivemos uma queda de arrecadação de 
7.8%.  

O principal fator que gerou a queda do 
montante total da arrecadação do Estado foram 
os royalties e participações especiais, que houve 
uma redução de cerca de um bilhão de reais 
diante do que estava previsto, uma vez que a 
crise da covid fez derrubar os preços do barril do 
petróleo, enquanto esperávamos nas previsões 
para 2020, uma receita de royalties baseada 
num barril de petróleo cotado a sessenta 
dólares. E chegamos a ter até mesmo a trinta 
dólares o barril. Durante muitos meses o barril 
do petróleo ficou cotado a trinta dólares, e isso 
impactou, severamente, a arrecadação do 
Estado.  

Felizmente o ICMS, ele manteve, apesar 
de uma queda muito grande que ocorreu no 
mês de abril, quando nós identificamos uma 
queda de mais de vinte por cento da 
arrecadação do ICMS. Apesar dessa queda tão 
brusca, o trabalho de fiscalização, o trabalho da 
equipe de auditores fez com que o ICMS tivesse 
um comportamento muito satisfatório, e foi até 
surpresa para alguns o resultado que nós 
obtivemos com o ICMS. 

Eu cumprimento também o deputado 
Alexandre Xambinho. Agradeço a ele estar 
acompanhando a nossa fala aqui.  

Então, a manutenção da arrecadação do 
ICMS somado com o auxílio federal, aprovado 
pelo Congresso Nacional, fez com que nós não 
tivéssemos um impacto tão pesado das nossas 
contas. E, ainda assim descontando a inflação, 
uma queda de receita total de 7,8%. 

Do lado da despesa - e aí é importante 
destacar que nós mostramos valores totais de 
receita - e quando nós olhamos a despesa, nós 
olhamos já para a receita líquida, porque, por 
exemplo, do ICMS vinte e cinco por cento é 
transferido para os municípios; royalties 
também, parte deles são transferidos para os 
municípios.  

Então, nós temos aqui, a despesa do ano 
de 2019, a despesa total do ano de 2019, no 
valor de doze bilhões e setecentos, sem o 
aporte. Enquanto em 2020 uma despesa de 
treze bilhões e novecentos. Um crescimento aí 
de nove por cento, quase dez por cento de 
crescimento da despesa. Isso porque a 
pandemia nos fez - nós vamos apresentar 
depois –, aumentar e muito algumas despesas, 
notadamente na área da saúde, mas também na 
assistência social.  

Nós tivemos as chuvas de janeiro de 
2020 que exigiram do Governo um esforço 
financeiro muito grande, também, para apoiar 
as pessoas e recuperar estradas, e foi um 
trabalho fantástico do Governo do Estado em 
rapidamente dar suporte às pessoas.  

Nosso equilíbrio financeiro, nosso 
equilíbrio fiscal nos permite isto: em momentos 
de diversidade termos agilidade para poder 
investir, para poder recuperar as pessoas, as 
estradas e tudo mais. Tanto que o nosso 
equilíbrio fiscal permitiu que o Estado, 
acertadamente, fizesse investimentos nos 
hospitais, ampliando o número de leitos de UTI. 
E fica um legado, porque todas essas ampliações 
na estrutura hospitalar vão continuar dando 
suporte, salvando a vida das pessoas mesmo 
depois da pandemia.  

Essa imagem mostra o total de gasto 
com pessoal. Nós tivemos também aumento da 
folha nominal de 4.8%. Em alguns casos houve 
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aumento de demanda de pessoal na saúde. Esse 
aumento da despesa total com pessoal também 
tem reflexo na revisão geral anual que foi dada 
no final de 2019. Ele gerou reflexos então no 
valor total da folha de 2020 e foi um pouco 
atenuado pela Reforma da Previdência que fez 
reduzir, principalmente, a contribuição patronal, 
mantendo o equilíbrio fiscal e o equilíbrio 
atuarial.  

Bom, a tão falada Nota A em Gestão 
Fiscal que o Estado ostenta desde 2012 é 
calculada com base em três indicadores. A 
Secretaria do Tesouro Nacional ainda não 
divulgou a nota dos estados referentes ao ano 
de 2020, que se divulga no ano seguinte, mas 
nós já temos a convicção de que o Estado 
manterá a Nota A em Gestão Fiscal. Já fizemos a 
mesma conta que a STN faz. 

Então o primeiro indicador é o indicador 
de endividamento que compara a dívida total 
com a receita corrente líquida, e a dívida não 
pode ser superior a sessenta por cento da 
receita corrente líquida. Nós alcançamos aí 
quarenta e sete por cento, então, nossa dívida 
está sob controle e mantemos então a Nota A 
por conta da gestão da dívida.  

Da mesma forma, a nossa Nota A está 
mantida por conta da poupança corrente, que 
ele compara a receita corrente dos últimos três 
anos com a média ponderada, com a despesa 
corrente, e nós não podemos gastar mais de 
noventa por cento da receita corrente com 
despesas correntes. Ou seja, no mínimo dez por 
cento da nossa receita tem que ser aplicada em 
investimentos. E nós tivemos uma relação de 
oitenta e três por cento, o que nos garante a 
nossa Nota A também nesse ano.  

E o indicador de liquidez compara a 
disponibilidade de caixa com nossas obrigações 
financeiras, ou seja, com nossas prestações de 
juros e amortizações que o Estado tem a pagar, 
e essa relação não pode ser superior a um 
determinado indicador, e estamos bem abaixo 
dele com três por cento só, que garante a Nota 
A.  

Então nós mostramos que o estado do 
Espírito Santo, também no ano de 2020, apesar 
de todos os desafios e com o apoio da 
Assembleia Legislativa, que muito nos ajudou 

nas matérias do Governo, que foram 
apresentadas aqui, da mesma forma com o 
apoio dos servidores, dos auditores, dos 
consultores, dos servidores de várias carreiras 
do Estado, nós conseguimos alcançar com muito 
trabalho esse resultado e a manutenção, mais 
uma vez, da Nota A, que em breve será 
divulgada pelo Tesouro Nacional.  

Tem data, Marco? Tem data para 
divulgar? (Pausa)  

Não, né?  A STN não tem prazo para 
fazer a divulgação.  

Voltando a falar de gastos com pessoal, a 
Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece um 
limite de gastos com pessoal, e nós concluímos 
o ano de 2020 com trinta e oito por cento da 
receita corrente líquida comprometida com 
gasto com pessoal, sendo que com quarenta e 
quatro por cento acende o limite de alerta e 
com quarenta e seis por cento o limite 
prudencial e quarenta e nove por cento, no caso 
do Poder Executivo, o limite máximo. Só que 
uma parte grande das nossas receitas ela é 
proveniente das rendas do petróleo, que não 
podem ser utilizadas para gasto com pessoal.  
Então, nós, desde 2019, o governador Renato 
Casagrande determinou que nós 
apresentássemos os números de uma forma 
mais transparente, de forma a evitar 
interpretações equivocadas. Então, nós 
apresentamos também o número do nosso 
comprometimento se nós excluíssemos da 
receita corrente líquida os royalties de petróleo 
e ainda assim nós mantemos abaixo do limite 
máximo, abaixo do limite de alerta com 42.8% 
sendo que o limite é quarenta e quatro, ou seja, 
mesmo sem arrecadação de royalties, nós 
conseguimos ainda manter as despesas com 
pessoal equilibradas e atendendo os indicadores 
da Lei de Responsabilidade Fiscal. 

No ano de 2019/2020, nós conseguimos 
cumprir também as metas de resultado primário 
e resultado nominal que esta Casa estabelece na 
Lei de Diretrizes Orçamentárias e conseguimos, 
então, cumprir todos os indicadores da Lei de 
Diretrizes Orçamentárias, conforme os valores 
apresentados.  

A Constituição determina um gasto 
mínimo com educação de vinte e cinco por 
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cento da receita líquida de impostos, o mínimo 
é doze por cento da saúde e da receita do 
Fundeb no mínimo sessenta por cento tem que 
ser aplicado com a remuneração do magistério. 
E todos esses indicadores foram cumpridos no 
ano passado mesmo com, no caso da educação, 
suspensão das aulas e a necessidade de conter 
gastos e de manter o equilíbrio financeiro nós 
conseguimos na educação atingir quase vinte e 
sete por cento, sessenta e cinco por cento do 
Fundeb gasto com magistério e o indicador de 
saúde de 16.7% vem acima do mínimo de doze 
por cento.  Então, os limites constitucionais e 
legais todos atingidos. 

 Esse quadro ele mostra um resumo de 
tudo que nós apresentamos aqui: então o 
resultado orçamentário, um superávit 
orçamentário de novecentos e sessenta e oito 
milhões que ele compara a receita total 
realizada com a despesa total empenhada, 
então nós conseguimos um resultado muito 
relevante. Receita corrente líquida de quinze 
bilhões de reais, vinte e sete por cento 
educação, 16.7 de saúde, foram aportados do 
Poder Executivo dois bilhões e quatrocentos 
milhões de reais para cobrir o deficit da 
previdência e mais trezentos e dez milhões de 
reais dos outros poderes para também cobrir o 
deficit previdenciário. 

 Nós não alcançamos a nossa meta de 
arrecadação, mas nós conseguimos noventa e 
cinco por cento, nós conseguimos noventa e 
cinco por cento da meta com uma arrecadação 
de 18.8 bilhões e aí essa frustração, 
principalmente, por conta de royalties e 
participações especiais. E nós terminamos o ano 
com a nossa dívida bruta em um bilhão e 
quatrocentos milhões de reais.  Essa dívida 
bruta é composta principalmente pelas 
operações de crédito que o estado contratou, 
algumas delas com organismos internacionais 
como o BID e a alta do dólar faz subir também o 
nosso valor da nossa dívida. Parte da nossa 
dívida ela é indexada em   dólar, além disso 
houve uma suspensão por parte do Governo 
Federal, de pagamentos de parte das parcelas 
de algumas dívidas, o que também fez a gente 
manter esse patamar de dívida bruta. 

 Para encerrar, eu queria também 
lembrar que no ano passado, deputado Freitas, 
foi feito um importante ajuste entre o Governo 
do Estado e os demais poderes e também com a 
participação muito ativa da Assembleia 
Legislativa que muito nos ajudou, que no   mês 
de abril diante de toda aquela preocupação 
nossa com a queda de arrecadação  
projetávamos – se não houvesse uma 
recuperação da Covid, se não houvesse uma  
medida de estímulo do Governo Federal  –  
projetávamos  até uma queda de três  bilhões e 
quatrocentos milhões de reais na arrecadação e 
foi feito um pacto entre os poderes que 
permitia  a redução do duodécimo  na mesma 
proporção da queda das receitas, então os 
poderes Legislativo, Judiciário, Tribunal de 
Contas, Ministério Público, foram muito 
parceiros do Governo em se dispor a também 
contribuir com o Estado nessa redução dos 
duodécimos, e foi um fato inédito neste estado 
e inédito também neste país essa predisposição 
dos Poderes de contribuir com o equilíbrio 
fiscal.  

Isso foi muito importante, nos ajudou a 
dar tranquilidade, nos ajudou a encontrar esse 
equilíbrio. E, no final do ano, quando a receita 
retornou a patamares adequados, o governador 
Renato Casagrande determinou, conforme nós 
havíamos, inclusive, combinado com os 
Poderes, cumprir a devolução daqueles 
duodécimos que tinham sido pagos a menor. 
 Então, eu transmito mais uma vez o 
agradecimento pela colaboração desta 
Assembleia Legislativa, tão importante para nós 
alcançarmos também o resultado que tivemos 
no ano passado, principalmente no apoio na 
redução dos duodécimos. E depois nós fizemos 
a devolução no final do ano. 
 Bom, era isso que eu tinha para 
apresentar. Muito obrigado! Estou aqui à 
disposição para responder a qualquer 
questionamento. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito bem! O cronograma desta prestação de 
contas por parte da Secretaria da Fazenda 
estabelecia um tempo maior para o Rogelio 
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fazer a prestação de contas. Ele foi um tanto 
quanto sucinto.  

E, a partir de agora, nós passamos as 
palavras para os deputados presentes e, se tiver 
alguém do plenário que queira elaborar 
qualquer pergunta para o secretário da Fazenda, 
fique à vontade. A condução desta Mesa poderá 
anotar a inscrição de quem quiser fazer o uso da 
palavra e, ao final do uso da palavra dos 
deputados, permitiremos que o plenário possa 
fazer uso da mesma. 
 Secretário, eu vou só fazer a observação 
que, em 2020, o senhor coloca aí que nós 
tivemos que fazer um aporte de 2.4 bilhões para 
cobrir deficit da previdência por parte do 
Executivo. 310.3 milhões para cobrir deficit 
previdenciário dos demais Poderes.  

A partir da reforma previdenciária 
votada, eu acredito que em primeira mão no 
Brasil, o Estado do Espírito Santo votou e 
aprovou em dois turnos a reforma da 
Previdência aqui no nosso estado. Quando o 
senhor cria perspectiva para essa conta fechar? 
 
 O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Bom, deputado Freitas, obrigado 
pela pergunta.  

De fato, a Assembleia do Espírito Santo 
foi fundamental e uma das primeiras do Brasil a 
fazer a aprovação da reforma da Previdência.  
 É importante destacar que o Estado do 
Espírito Santo já tomou duas medidas muito 
importantes para o equilíbrio previdenciário. E 
se não fossem essas medidas, nosso aporte seria 
muito maior.  

A primeira delas foi em 2004, quando 
esta Casa aprovou a segregação dos fundos e 
criou-se o Fundo Previdenciário, separando-se 
do Fundo Financeiro. Então, os servidores que 
entram no serviço público a partir do ano de 
2004 já não têm deficit previdenciário mais.  

Também, esta Casa aprovou a criação da 
Fundação Preves. 

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

partir de? 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – 2004. 

No ano de 2012, se não me falha a 
memória, 12 ou 13, foi criada a Preves, que é a 
Fundação de Previdência Complementar, e o 
Espírito Santo, também na vanguarda, foi um 
dos primeiros Estados a criar a previdência 
complementar dos servidores. E hoje também 
os servidores que entram a partir de 2013 ou 14 
– se não me engano, foi no mandato anterior do 
governador Casagrande – também têm um 
terceiro regime previdenciário, também muito 
equilibrado. Paga-se até o teto do INSS só de 
aposentadoria, mas aí tem a Fundação Preves, 
que o Governo contribui com o mesmo tanto 
que o servidor contribuir. E foi mais um passo 
no caminho do equilíbrio previdenciário. 

E agora, no ano de 2020, fizemos, então, 
um terceiro gesto em busca do equilíbrio fiscal, 
do equilíbrio previdenciário. Foi a reforma, que 
nós seguimos tudo o que estava determinado 
pela União. Tudo que a União Federal 
estabeleceu como obrigação mínima para os 
Estados, nós fizemos aqui. Por exemplo, não 
havia a necessidade, do ponto de vista do curto 
prazo, de aumentar alíquota de onze para 
quatorze, mas era uma obrigação do Estado 
fazer esse aumento porque, na Constituição, 
ficou configurado que o consignado, que a 
alíquota do servidor mínimo era de quatorze por 
cento. Então, nós tivemos que fazer esse ajuste 
e, por conta disso, para não sobrar muito e para 
não gerar também excesso de caixa no Fundo 
Previdenciário, foi necessário reduzir também 
para equilibrar a contribuição patronal, que 
trouxe um alívio de caixa muito grande para o 
Estado da ordem de cento e cinquenta milhões 
de reais, mais ou menos. 

Mas a reforma da Previdência, o 
resultado mesmo, para a gente poder zerar esse 
deficit, vem em, mais ou menos, trinta anos, se 
não tiver equivocado o número. Minha equipe 
aqui pode me corrigir. Mas, até 2030, esse 
deficit ainda vai subir porque novos servidores, 
outros servidores que estão vinculados ao 
Fundo Financeiro ainda vão se aposentar e, a 
partir daí, a partir de 2030, nós poderemos ver 
uma tendência de queda desse número. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok. 
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A título de informação, Rogelio, nós 
conquistamos, nos últimos anos aí e na última 
gestão do governador Renato Casagrande, 
2013/2014, auditores da Secretaria da Fazenda 
mais a Procuradoria-Geral do Estado acionaram 
a Petrobras em função da produção do Parque 
das Baleias. Fruto disso, agora, nessa gestão do 
Renato Casagrande, a gente passa a ter um 
acordo com a Petrobras que nos deu uma folga, 
relativamente, interessante de caixa. E a gente 
comemora, no Estado do Espírito Santo, dois 
fundos superinteressantes, muito atrativos 
principalmente por parte de investidores da 
iniciativa privada, que olha para o Estado, vê um 
Estado organizado, vê um Estado 
principalmente com um Fundo Soberano e que 
dá segurança financeira e jurídica para 
investimento.  

E o capixaba ainda não sabe muito bem 
como aconteceu a criação desses fundos e, 
talvez, o que que a gente tem hoje nesses 
fundos. Eu gostaria que você entrasse nessa 
pauta explicando o Fundo Soberano, o Fundo de 
Infraestrutura e até explicando como se deu a 
conquista dessa composição com a Petrobras. 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Primeiramente, eu gostaria de 
cumprimentar o deputado Renzo Vasconcelos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Rogelio, ainda em tempo, eu gostaria de 
convidar o deputado Renzo para tomar posse 
aqui na Mesa com a gente e registrar, óbvio, eu 
esqueci de registrar a presença do deputado 
Xambinho. Muito obrigado pela presença. 
(Pausa) 

 
(Toma assento à Mesa o referido 
deputado) 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Em 2013, iniciou-se uma fiscalização 
apurando aí se estavam corretos os valores 
pagos de participações especiais pela Petrobras 
e identificou-se uma divergência grande.  

Participaram desse trabalho alguns 
auditores que estão até hoje aqui, o Luiz 

Cláudio, o Leandro também participou desse 
trabalho. Hoje, o Luiz Cláudio é o nosso 
subsecretário da Receita e o Leandro é o nosso 
gerente de Arrecadação. Então, há quase dez 
anos, já estavam aí lutando por esse recurso 
para o Estado, que hoje é tão importante. 

Foi ajuizado e, no início desse mandato 
do governador Renato Casagrande, foi possível 
fazer um acordo com a Petrobras estabelecendo 
uma limitação de tempo a partir de quando 
seriam feitos os novos cálculos. Chegamos a um 
acordo muito interessante de um bilhão e 
quinhentos milhões de reais, aproximadamente, 
referente a valores retroativos que deixaram de 
ser pagos e mais uma expectativa de aumento 
da ordem de trezentos, quatrocentos milhões 
de reais por ano das participações especiais 
pagas a cada trimestre.  Então, tem um valor 
retroativo para receber e mais um aumento 
para frente.  

Esse recurso de um bilhão e quinhentos 
milhões de reais, o governador Renato 
Casagrande determinou que criássemos o 
Fundo de Infraestrutura, e nós encaminhamos 
um projeto de lei que foi muito debatido, e esta 
Casa aprovou, o que nos dá muita alegria dessa 
parceria e desse empenho da Assembleia 
Legislativa para o bem da nossa sociedade.  

E o Fundo de Infraestrutura, esse acordo 
com a Petrobras, foi aproximadamente um 
bilhão e quinhentos mil reais, sendo setecentos 
e cinquenta milhões à vista e os utros 
setecentos e cinquenta milhões, seiscentos e 
oitenta, depositados em quarenta e duas 
parcelas mensais de vinte milhões, dezenove 
milhões de reais, corrigidos pela Selic. Então, 
esse recurso abastece o Fundo de 
Infraestrutura, que tem como função exclusiva 
custear obras de infraestrutura.  

A partir daí, inclusive, nós tomamos uma 
decisão, o governador Renato Casagrande 
tomou a decisão muito importante, de toda vez 
que nós tivermos alguns recursos 
extraordinários, recursos não previstos, eles 
também irem para o Fundo de Infraestrutura. 
Por exemplo, no final do ano passado nós 
fizemos também, depois de um trabalho 
brilhante da equipe de auditores, outro acordo 
com a Petrobras, que nós recebemos cento e 
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noventa milhões de reais de ICMS. Tivemos 
aprovação do Confaz para isso, tivemos um 
acordo, e esse recurso também compôs o Fundo 
de Infraestrutura após um debate grande 
também no Supremo Tribunal Federal, por 
conta de que a União não estava pagando a 
complementação da Lei Kandir. 

No início deste ano, nós recebemos 
também um montante de cem milhões de reais, e 
é um recurso extra. E aí, deputado Renzo, o 
senhor que é um excelente administrador, nós 
não podemos nos comprometer, na verdade, com 
despesas correntes, custeadas com recurso fixo, 
diante de que você só recebe uma vez e, se você 
se comprometer a fazer uma despesa contínua, 
em algum momento esse dinheiro vai acabar e 
você vai ter um problema de caixa para suportar. 
Então, nós tomamos essa decisão, de que recursos 
extras gerarão despesas extras, e as despesas 
correntes sempre ficarem fincadas nos nossos 
recursos, nas nossas receitas correntes. 

E, hoje, o Fundo de Infraestrutura tem um 
saldo de novecentos milhões de reais, se não me 
engano, quase um bilhão de reais, e boa parte 
desse recurso já está previsto para utilizar em 
muitas obras ainda este ano.  

O Fundo de Infraestrutura foi fundamental 
no ano passado, porque com aquela queda grande 
de royalties que nós apresentamos, a gigantesca 
maioria dos estados e municípios suspendeu 
investimento, e a nossa decisão foi diferente. 
Como nós não vamos ter a receita de royalties, 
aqueles investimentos que nós faríamos, pagando 
com aquela receita de royalties daquele ano, 
vamos manter esse investimento pagando com o 
recurso do Fundo de Infraestrutura. 

Então, o Fundo de Infraestrutura foi 
fundamental para manter equilibrado e para 
manter os investimentos, boa parte deles aí 
sendo tocado de uma forma muito eficiente, 
muito competente pelo DER, que o nosso 
deputado Madureira já teve a honra de presidir 
e de fazer tantas entregas para nossa 
população, mil pontes e mil quilômetros de 
estrada. Deputado nota mil! 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS - PSB) – E 

eu só tinha falado em mil pontes e mil 
quilômetros, a nota não era mil, passou a ser mil 

também. Parabéns! Muitos mil, o homem dos 
mil! 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Então, assim, com o Fundo de 
Infraestrutura foi possível nós fazermos muitas 
entregas, e tem muitas ainda para acontecer. 

O Fundo Soberano, ele recebe quinze 
por cento das receitas de royalties, quarenta por 
cento das receitas de participações especiais, e 
ele foi criado por determinação do Governo 
Renato Casagrande para a gente elaborar, e boa 
parte da minha equipe que está aqui ajudou na 
concepção do Fundo Soberano e na 
regulamentação dele.  

O Fundo Soberano, a ideia do 
governador Renato Casagrande foi: vamos 
guardar receitas do presente para gerar riqueza 
no futuro. Vamos guardar um pouco dessa 
receita dos royalties, que é uma riqueza finita, e 
nós precisamos preservar as próximas gerações 
e ter algum recurso para as próximas gerações. 

E esta Assembleia Legislativa, mais uma 
vez, aprovou o projeto do Fundo Soberano, e 
hoje nós temos um instrumento e é o único 
estado do Brasil que tem esse fundo. Hoje o 
fundo tem, se não me engano, quatrocentos e 
trinta milhões em caixa, quatrocentos e trinta e 
dois milhões em caixa. Esse é o saldo do Fundo 
Soberano. E esse recurso, parte dele, é aplicado 
em aplicações financeiras, quarenta por cento 
do valor é aplicado em CDB, títulos, fundos 
multimercados, fundo de investimento, ou seja, 
simplesmente para o dinheiro render com o 
mínimo de risco possível. E a outra parte ainda 
não foi iniciada, ainda está em fase de 
estruturação. 

O fundo, ele poderá se associar a 
empresas privadas, comprar cotas de empresas 
privadas. Não pretendemos controlar as 
empresas, muito pelo contrário, nossa intenção 
é utilizar o recurso do Fundo de Infraestrutura 
para trazer desenvolvimento para o Estado. A 
tendência é que com a Reforma Tributária, 
incentivos fiscais deixem de ser uma fonte de 
atração de investimentos, né? A Reforma 
Tributária prevê extinguir toda e qualquer 
possibilidade de incentivos fiscais. Então, nós 
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temos que ter alternativa, e uma delas vai ser o 
Fundo de Infraestrutura. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Fundo Soberano. 

 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Perdão, Fundo Soberano. Obrigado! 

O Fundo Soberano, o Estado, ele só 
poderá comprar participações de empresas que 
sejam ou empresas capixabas, ou empresas de 
fora que estejam investindo em solo capixaba. E 
o decreto que regulamentou o fundo, definiu 
critérios baseado nas normas internacionais, nas 
normas da CVM. 

E com a contratação de empresas 
especializadas na estruturação de Fundos de 
Private Equity, o Governo do Estado poderá 
comprar uma participação minoritária em 
empresas, não deter o controle  a partir do 
recurso Fundo Soberano, e, o mais importante, 
ele vai ter um ganho duplo, porque primeiro vai 
ajudar a desenvolver o Estado, trazer o 
emprego, trazer renda, que nós precisamos 
tanto, e, ao mesmo tempo, quando o fundo, ele 
compra a participação de uma empresa, ele 
compra para sair depois, depois de três anos, 
depois de cinco anos, ele vende aquela 
participação dele. E é uma forma também de 
render mais, porque se ele comprar uma parte 
de uma empresa por cem mil reais, essa 
empresa desenvolvendo ele vai vender por 
quinhentos, por um milhão. Então, ele tem a 
função dupla muito importante: trazer emprego 
e também ajudar a render mais ainda o recurso 
do Fundo Soberano. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Muito bem! Fica por parte desta presidência da 
Comissão de Finanças, acredito de todos os 
nossos pares aqui, o nosso reconhecimento na 
alta capacidade técnica dos nossos auditores. E 
que ter esse Fundo Soberano, esse Fundo de 
Infraestrutura neste momento, se deu 
principalmente por essa grande conquista que 
partiu da iniciativa dos auditores e dos nossos 
procuradores. 

Parabéns a todos! 
Eu franqueio, neste momento, a 

palavra... 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Deputado, só fazer um 
complemento aqui. Também é importante a 
gente enaltecer o trabalho dos consultores do 
Executivo, que é outra carreira importantíssima 
na Secretaria da Fazenda. E temos também, lá, 
os auxiliares fazendários, que nos apoiam muito. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Fica o nosso reconhecimento. Parabéns! 
Franqueio a palavra, neste momento, 

para o deputado Dary Pagung, para fazer os 
seus questionamentos. 

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

presidente, deputado Freitas! É uma honra 
voltar à Comissão de Finanças desta Casa, 
presidida por V. Ex.ª.  

Quero cumprimentar aqui o nosso 
querido amigo Marcos Madureira, que já 
participou muito e tem uma larga experiência na 
Comissão de Finanças da Assembleia; 
cumprimentar o Xambinho, nosso amigo, que 
também participa há muito tempo da comissão; 
e o deputado Renzo, que está aqui ao meu lado. 

Quero cumprimentar o nosso secretário 
Rogelio, parabenizar pela palestra, pela vinda 
aqui nesta Casa prestar contas das finanças do 
Estado do Espírito Santo; cumprimentar os 
auditores que estão presentes; cumprimentar 
também os consultores. 

E, já vou vender aqui, deputado Freitas, 
nosso presidente, que amanhã, em 
comemoração ao Dia – Não é, Bruno? 
Cumprimentar aqui o subsecretário Bruno! – do 
Consultor do Tesouro Estadual, eles vão fazer 
diversas palestras. Quero aqui, primeiro, 
agradecer pelo convite. Nós vamos falar sobre o 
Orçamento Público Estadual na Pandemia, o 
papel do Legislativo na Destinação de Recursos 
aos municípios. Então, amanhã, vai ser 
transmitido pelo YouTube, não é isso? Então, vai 
ser importante. Tive a honra de criar esse dia 
para os consultores do Tesouro. 

E a minha pergunta, secretário, é uma 
pergunta até ruim, porque nesses tempos de 
pandemia o que está sendo discutido, não vou 
falar nem só no estado do Espírito Santo, mas 
no Brasil e no planeta, é sobre pandemia, sobre 
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vacina. Muitos estão querendo vacinar, mas não 
temos a vacina para todos. E o que surge muito 
nas redes sociais são fake news.  

Acho que o que mais atrapalha os 
governantes, hoje, que estão à frente, não só 
governadores, prefeitos, presidente, os próprios 
Poderes Legislativos, mas, também, os médicos, 
os que estão à frente do enfrentamento da 
pandemia. Então, as fake news, hoje, nos 
atrapalham muito. A gente precisa tomar muito 
cuidado. 

Esta semana saiu uma matéria sobre o 
ICMS dos combustíveis. E anunciaram, nas redes 
sociais, que o Estado do Espírito Santo 
aumentou o ICMS dos combustíveis. Então, 
gostaria que V. Ex.ª comentasse, um pouco, 
sobre essa matéria; acredito que V. Ex.ª viu isso 
nas redes sociais. O próprio Governador Renato 
Casagrande já desmentiu no seu Twitter. Mas, 
gostaria que V. Ex.ª falasse um pouco sobre essa 
demanda que está muito nas redes sociais sobre 
o combustível, principalmente do ICMS sobre os 
combustíveis. 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Deputado... 
Antes de tudo, queria só cumprimentar o 

deputado Adilson Espindula, acompanhando a 
gente de forma virtual. 
  E essa pergunta, deputado Dary, é uma 
pergunta muito boa. E agradeço muito ao 
senhor a oportunidade de poder esclarecer esse 
ponto.  

Em primeiro lugar, é bom lembrar que a 
última vez que houve alteração da alíquota do 
ICMS foi no ano de 2006. Não sei se alguns dos 
senhores era deputado à época. Em 2006 foi a 
última alteração, quando reduziu-se o diesel – a 
última alteração do Estado foi em 2006 e ainda 
foi para reduzir – de dezessete por cento para 
doze por cento. E essa alíquota de doze por 
cento do diesel é até hoje. 

Para não ficar meia-verdade, em 2006 
também houve, para compensar essa redução 
do diesel, um aumento de dois por cento na 
gasolina, que era vinte e cinco por cento passou 
a vinte e sete por cento. 

Então, de 2006 para cá já se passaram... 
Pois não deputado Freitas. 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Rogelio, essa alíquota é uma alíquota nacional 
ou é uma alíquota do Estado do Espírito Santo?  
 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Do Estado. Cada Estado estabelece a 
sua alíquota.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  A 
alíquota nossa de diesel, você sabe se é a menor 
do país? 
 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Não existe menor que a nossa. Não 
existe alíquota menor, até porque, por força de 
regra, é legal, nenhum Estado pode estabelecer 
alíquota menor que doze por cento. A não ser 
que haja um convênio no Confaz autorizando.  
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –   
Maior pode? 
 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Maior pode. 

Por exemplo, no Estado de Minas Gerais 
a alíquota da gasolina é de trinta e um por 
cento; no Estado do Rio de Janeiro, gasolina 
trinta e quatro por cento; nos outros estados o 
diesel é quinze, é dezoito, varia muito. Mas não 
tem nenhum estado em que o diesel é menor 
do que doze por cento. 
 

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

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – E no Espírito Santo ele é doze por 
cento. E esta Casa aprovou essa redução há 
mais de... cerca de quinze anos atrás. Desde 
então, nunca mudamos a alíquota, e não 
pretendemos, não temos qualquer pretensão de 
alterar. 

O que ocorre é que recentemente, nos 
últimos anos, houve duas mudanças que 
influenciaram muito nos preços dos 
combustíveis. A primeira delas é a política de 
preços da Petrobras, que alia o preço dos 
combustíveis no Brasil ao praticado no mercado 
internacional; e a segunda delas é a política 
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cambial do Governo Federal, que faz 
desvalorizar o real, aumentar o dólar, e se o 
preço do combustível é pareado com o preço 
internacional FZ/AM/10 e o preço internacional 
é em dólar, na medida em que sobe o dólar, 
também sobe o valor do combustível aqui. Isso 
tem apresentado esses valores tão altos de 
combustíveis que a gente observa. Prova disso, 
a Petrobras anunciou, recentemente, um lucro 
extraordinário, e a divisão de dez bilhões de 
reais a ser distribuído entre os acionistas da 
Petrobras, uma vez que ela está vendendo um 
produto dela caro, o lucro dela vai aumentar 
muito. 
 O que Estado divulga quinzenalmente é 
uma pesquisa de preços, do preço praticado na 
bomba. Então, se o preço na bomba for maior, a 
pesquisa vai apresentar um valor maior; se o 
preço na bomba for um valor menor, o preço vai 
ser um valor menor. Mas o Estado não muda o 
ICMS; não mudou há muitos anos. A única 
mudança que ocorre é no preço, e o preço não 
está sob o controle do Estado. 
 Então, é muito ruim pessoas divulgarem 
que o Estado apresentou uma pesquisa de 
preços... Porque esse preço é utilizado para 
calcular o ICMS. Mas é uma mera pesquisa de 
preço utilizada para calcular o ICMS que é pago 
antecipadamente pela refinaria. É muito cruel 
querer manipular a opinião pública ao contrário 
do Governo, ao contrário da sociedade, 
querendo mentir, dizendo que o Governo 
aumentou o valor do imposto. A única coisa que 
aconteceu foi que a Petrobras aumentou o 
preço ou qualquer outro fator que tenha 
causado um aumento no preço nos postos; nós 
só divulgamos a pesquisa de preços. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Encerrou, deputado Dary? (Pausa) 
 Franqueio a palavra ao deputado Marcos 
Madureira. 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Queria me colocar aqui como um 
deputado que está chegando agora; cheguei 
agora no dia 04 de janeiro. Gostaria de estar 
inserto nesta comissão, o que aconteceu; para 
mim foi bom, eu gosto do Poder Legislativo, e 

mais ainda da Comissão de Finanças. Mas sobre 
as questões que foram colocadas, as receitas 
correntes subindo de dezoito e oitocentos em 
2018; e vinte, setecentos e sessenta e oito em 
19; e vinte e um, quatrocentos e noventa e nove 
em 2020, foi bom, muito bom; ascendente, 
subindo, e o Estado agradece. 
 Como estou chegando aqui agora, não 
sei como se fez os últimos três trimestres de 20, 
que estão aqui para serem acolhidos pela 
Comissão de Finanças nesse dia. 
 Estou vendo os assessores aqui de V. 
Ex.ª, e todos estão querendo saber o que é a 
Comissão de Finanças; pelo menos comigo, que 
hoje estou aqui pela primeira vez e de frente 
para a secretaria que V. Ex.ª preside. 
 Perguntaria: como é o trato da Secretaria 
de Fazenda com o Tribunal de Contas até agora? 
Já houve algum chamado, já houve alguma 
interlocução entre o Tribunal de Contas e a 
Secretaria? Eu faço essa pergunta. 
 

O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 
AMORIM – Deputado, obrigado por essa 
pergunta. 

Nós temos uma relação... O Tribunal de 
Contas é um órgão importantíssimo para o 
Estado. O presidente Rodrigo Chamoun fez uma 
excelente gestão. Nossa equipe, principalmente 
a equipe do Tesouro, está sempre em contato 
com a Secretaria-Geral do Tribunal de Contas. 
Sempre também, em todas as necessidades, nós 
interagimos com os conselheiros. Eu sou 
servidor de carreira do Tribunal de Contas. 
Estou cedido para ocupar a secretaria e nosso 
relacionamento, nossa interação com o tribunal 
é a melhor possível. 

Inclusive, no ano passado, fizemos um 
termo de cooperação com o Tribunal de Contas 
e disponibilizamos para eles todas as notas 
fiscais emitidas para os órgãos da administração 
pública. E aí é um arquivo gigantesco, com 
milhões de registros. Então o Tribunal de Contas 
tem acesso agora privilegiado a todas as notas 
fiscais emitidas para todos os órgãos do Estado 
para conseguir fazer uma fiscalização bem 
precisa mesmo, no valor exato da compra, e 
para comparar também quando determinado 
município faz uma aquisição em comparação 
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com outro do mesmo fornecedor, do mesmo 
produto. 

Nós estamos agora em um momento de 
ampliação da prestação de contas anual, das 
informações que são enviadas agora também em 
meio digital, em vez de ser aquele formato antigo 
em papel. Estamos ampliando isso e temos ali o 
Tribunal de Contas, que nos apoiou muito no ano 
passado, no auge da pandemia, fazendo também 
projeções e nos ajudando a ter uma informação a 
mais para subsidiar a decisão. É um órgão 
importantíssimo e que tem sido de grande valia, 
trazendo um grande resultado para toda a 
sociedade capixaba, que nos apoia muito na 
gestão da Fazenda. 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) 
– Isso aí é a base aqui na Comissão de Finanças. 
Seria o início de um começo de conversa. 

E é como eu falei, eu estou chegando 
agora. É um ponto que eu gosto de me acelerar. 
Eu pergunto ao nosso diretor da Comissão de 
Finanças se nós temos alguma informação sobre o 
assunto. (Pausa) 

A diretora parecer que não se encontra. 
É porque a gente tem que ter esses dados. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Deputado Madureira, todos os ofícios, todas as 
prestações de contas, inclusive do Tribunal de 
Contas, todos os encaminhamentos para a 
Comissão de Finanças têm chegado, têm chegado 
religiosamente em dia. E se V. Ex.ª precisar a 
gente determina que a comissão passe para seu 
gabinete sem nenhuma preocupação. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – (PATRIOTA) 

– Não. Simplesmente porque nós temos que ter 
esses dados dentro do nosso conhecimento. Esse 
não seria um simples passar aqui de S. Ex.ª, o 
senhor secretário, mas já que nós estamos dentro 
de uma... Como diz aqui exatamente, avaliar o 
cumprimento das metas fiscais, primeiro, segundo 
e terceiro, eu acho que a diretora deveria ter 
trazido para nós tudo o que se passou dentro do 
primeiro, segundo e terceiro, conforme está aqui, 
para que nós façamos uma avaliação depois e 
talvez até votemos, mas eu estou satisfeito. 

Queria só dizer que eu vi as contas aqui 
agora, os resultados, as receitas. Está ótimo! 
Como está ótimo já há uma década. O Estado do 

Espírito Santo está muito bom há doze anos, 
talvez treze anos, muito bem na estrutura da 
organização financeira. Eu dou até os parabéns, 
claro, em seu nome, mas nós precisamos ter essas 
questões. Por exemplo, o que vem da Petrobras 
parece que caiu um pouquinho, né? Teve um 
decréscimo, me parece um bilhão, né? No que eu 
vi mais aí, as coisas estão muito bem equilibradas 
dentro de uma sistemática que está vindo bem 
equilibrada do passado, e mantida, e subindo. 

Bom, mas como está escrito aqui, as metas 
fiscais, primeiro, segundo e terceiro, em que essa 
avaliação foi feita pelo secretário, e nós vamos vê-
las a partir desse momento que chegou a minha 
mão. Eu vou voltar a falar na comissão, não hoje, 
mas em outra data oportuna, que o nosso 
presidente vai dar. 

Eu teria que agradecer a todos os 
assessores que estão aqui e ao senhor secretário. 
Estou aqui! Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Deputado Marcos Madureira, o secretário da 
Fazenda vem a esta comissão a partir de cada 
quadrimestre, com previsão constitucional, fazer 
uma prestação de contas, que não cabe análise do 
ponto de vista de avaliação. O Tribunal de Contas 
do Estado, sim, analisa e dá parecer nas contas do 
Governo do Estado. E aí sim cabe à Assembleia 
Legislativa e à soberania deste Plenário aprovar ou 
não, com amplo debate nesta comissão. 

E com relação a toda e qualquer 
correspondência por parte do Tribunal de Contas 
para esta comissão, o senhor, em primeira mão, 
enquanto membro efetivo desta comissão, tem 
total acesso, independente da posição do 
presidente. Todos os servidores da nossa 
comissão estão cientes de que têm que 
disponibilizar para o senhor qualquer 
correspondência do Tribunal de Contas e de 
qualquer órgão do Estado para V. Ex.ª, enquanto 
membro titular desta comissão. 

 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Deputado, só complementando 
também, queria dizer que a nossa equipe aqui 
está à inteira disposição para prestar qualquer 
informação adicional. O senhor pode requerer a 
gente lá e com a maior velocidade possível a gente 
apresentará qualquer dado que o senhor quiser 
conhecer. Estamos aí à inteira disposição. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003400320030003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 19 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 43 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Agradeço, Rogelio. Agradeço a compreensão do 
deputado Marcos Madureira e franqueio a palavra 
neste momento para o deputado Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente, deputado Freitas. 
Cumprimentar o nosso secretário Rogelio 

Pegoretti, que faz um excelente trabalho à frente 
da Receita Estadual. Cumprimentando ele eu 
cumprimento todos os servidores aqui presentes 
acompanhando a nossa prestação de contas. 

Estou muito satisfeito! O deputado Freitas 
e o deputado Dary Pagung acho que pegaram as 
minhas perguntas e fizeram as perguntas que eu 
queria fazer sobre os fundos e sobre a questão do 
combustível também. 

Mas aproveitar a oportunidade para 
entender um pouco sobre a receita total. Estou 
acompanhando aqui e vendo que a receita total 
de 2020 caiu. Em 2019 nós tínhamos 19,465 e em 
2020 nós fechamos em 18,760. E a despesa total 
aumentou: em 2019 tivemos de 12,739 e em 2020 
foi 13,996. Eu queria entender o motivo dessa 
queda. Acredito que possa ser por conta do 
reflexo da pandemia e, também, essa despesa. 
Mas, a pergunta que eu queria também fazer a 
respeito do Fundo Soberano é porque nós abrimos 
um debate na Assembleia Legislativa, desde o ano 
passado, da possibilidade da reversão do Fundo 
Soberano para atender à linha de microcrédito da 
Covid-19, do Programa Juro Zero, que foi um 
programa que nós apresentamos na Assembleia 
Legislativa e que está funcionando hoje. O 
Governo tem emprestado cinco mil reais sem 
juros para os empreendedores capixabas. Nós 
apresentamos uma proposta na Assembleia para a 
gente tentar aumentar essa alíquota de cinco para 
dez ou quinze mil reais. Eu vi que o presidente da 
Assembleia também apresentou uma proposta, 
agora, de reversão do Fundo Soberano, que é 
importante até mesmo para que o Estado possa 
adquirir as vacinas para a gente vacinar a 
população capixaba.  

Eu gostaria de ouvir do senhor, entender 
um pouco do senhor esse processo, se há 
possibilidade de a gente fazer. Muito obrigado. 

 
O SR. ROGÉLIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Bom, deputado, obrigado pelas 
perguntas. É muito importante a gente debater a 

eventual reversão do Fundo Soberano. Primeiro, 
sobre a queda da receita e aumento da despesa, 
no ano passado nós vimos a cotação do barril de 
petróleo cair de quase setenta dólares, o barril, 
para menos de trinta dólares, o barril. Isso 
impacta diretamente a arrecadação de royalties e 
participações especiais. Então, nós tivemos uma 
queda muito grande de um bilhão a menos do que 
havia previsto, não foi um bilhão a menos do que 
foi arrecadado no ano de 2019.  Até porque, em 
2019 houve um acordo com a Petrobras. Então 
nós recebemos de uma vez só setecentos milhões. 
Isso fez uma receita alta de participações especiais 
em 2019, o que gera uma queda no ano seguinte, 
porque não teve acordo de novo, e uma queda 
ainda significativa das receitas quadrimestrais e 
mensais por conta dessa queda grande do preço 
do petróleo. Isso foi o principal fator que fez a 
receita reduzir.  

No campo da despesa, nós tivemos que 
aumentar e muito as despesas com o atendimento 
da Covid, as despesas na Saúde e na Assistência 
Social, e também houve uma despesa não 
planejada, no início do ano, para fazer o cartão 
reconstrução e também, para fazer a contratação 
de horas/máquina para recuperar as estradas na 
Região Sul. Então, isso gerou também um 
acréscimo da despesa, mais o crescimento 
vegetativo da folha de pessoal, o aumento, que foi 
a revisão geral de 3,5%, que faz automaticamente 
a folha crescer para o ano seguinte, e o efeito 
inflacionário também faz a receita crescer de uma 
forma vegetativa, orgânica.  

Bom, quanto à questão de reversão, 
primeiro, o seguinte: a linha de crédito de juro 
zero foi aprovada aqui a possibilidade de usar um 
valor do Fundo de Infraestrutura. Nós nunca 
propusemos reverter nenhum recurso do Fundo 
Soberano. E, com todo respeito, acho muito nobre 
a proposta de buscar usar o Fundo Soberano para 
a compra de vacinas ou para linhas de crédito ou 
para qualquer outra ação. É nobre, mas é uma 
tentação que temos que resistir muito, porque o 
Fundo Soberano tem essa visão de poupança 
intergeracional. É um recurso que nós precisamos 
preservar para as gerações futuras e fazer esse 
recurso crescer sempre.  

A lei do Fundo Soberano prevê que o 
recurso não seria revertido para o Tesouro nos 
primeiros dez anos. E é muito importante esse 
esforço nosso em manter o dinheiro do Fundo 
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Soberano. É claro que por uma triste coincidência 
a crise da Covid veio logo no primeiro momento, 
logo depois da criação do fundo, e é uma crise 
também sem precedentes, que exige muito 
recurso. Mas nós temos ainda muitas outras 
alternativas para custear a compra da vacina, para 
custear outras operações. Nós precisamos muito 
ter o cuidado e manter o Fundo Soberano intacto, 
para que nós consigamos entregar para os nossos 
filhos, para os nossos netos, um Estado ainda com 
uma posição financeira cada vez melhor.  

Então, ainda há muitas alternativas que 
não sejam o Fundo Soberano para custear o que é 
proposto aí. Por isso, a nossa posição é um pouco 
diferente.  
  
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado, deputado Xambinho. 
 Eu gostaria de saber se o deputado 
Engenheiro José Rocha Esmeraldo está na mesa 
on-line e se deseja participar dos questionamentos 
ao secretário da Fazenda. (Pausa)  
 Deputado José Esmeraldo? (Pausa)  
 Deputado Renzo? (Pausa)  
 Deputado Renzo deve estar tomando um 
café, mas já está de volta. 
 Enquanto o deputado Renzo não chega e o 
deputado José Esmeraldo, eu acredito que não 
tenha nenhuma intervenção a fazer, eu gostaria 
de fortalecer ainda mais, Rogério, com ênfase na 
condição da gestão fiscal do nosso Estado, porque 
a gente observa que muitos dos estados Brasil 
afora encontram-se hoje em situação desafiadora 
do ponto de vista de gestão fiscal. 
 A gente observa a situação do Estado do 
Rio de Janeiro, a situação do Estado de Minas 
Gerais, a situação do Rio Grande do Sul e outros 
mais, e há hoje uma forte migração de recursos da 
iniciativa privada para o Estado do Espírito Santo. 
Seja muito bem-vindo, deputado Hércules da 
Silveira. E é preciso que nós tenhamos coragem de 
dizer que o nosso Estado, um Estado muito 
pequenininho dentro da Região Sudeste, diante de 
Estados que têm tamanho de países, e o nosso 
Estado faz uma gestão eficiente, tem pouco 
incentivo, tem uma competitividade 
relativamente complexa, mas hoje a gente vê uma 
grande migração da iniciativa privada para o 

Estado do Espírito Santo. Isso é muito pela 
organização da gestão fiscal do nosso Estado, 
fundamentalmente pela nota A de 2013 até agora, 
em uma sequência ininterrupta e agora em função 
do Fundo de Infraestrutura e do Fundo Soberano. 
 A gente observa as empresas cada vez 
chegando ao estado todo. A gente observa no Sul 
do estado também e, aí, a distinção. O Norte tem 
área da Sudene. O Sul não tem. Mas, hoje, as 
empresas privadas migram para o Espírito Santo 
de Norte a Sul, mas, fundamentalmente, para o 
Norte, e as que já existem, ampliando as suas 
plantas, seus investimentos aqui no estado do 
Espírito Santo.  
 Eu posso citar como exemplo disso a 
Volare, a Marcopolo, que agora tira a planta de 
grandes veículos do Rio de Janeiro e coloca cem 
por cento essa planta, ampliando a planta de São 
Mateus, no Norte do Espírito Santo. 
 Isso é preciso ser dito para toda a 
população que é muito em função da gestão fiscal 
nota A, e mais, que este Estado cria um horizonte 
consolidado neste ponto de vista de gestão fiscal, 
e a iniciativa privada eu penso que busca uma 
consolidação, uma segurança para ela, regras 
claras de gestão, porque ela não vai colocar um 
capital forte onde não tem segurança, onde não 
tem estabilidade, onde não tem organização de 
gestão e onde não tem perspectiva de futuro. 
 Então, é muito bom poder dizer isso diante 
do nosso secretário da Fazenda, diante de todos 
os servidores, auditores, consultores do nosso 
estado, que trabalham, eu tenho certeza, com 
muita abnegação com muito foco e por que não 
dizer que é um trabalho vocacionado.  

Então, fica aqui o nosso reconhecimento e 
que a gente possa, nós parlamentares, rodando 
este estado, dar cada vez mais ênfase, tanto na 
gestão, quanto nos Fundo Soberano e Fundo de 
Infraestrutura. 

Se você quiser fazer alguma observação, 
fica à vontade. (Pausa)  

Eu quero consultar mais uma vez se o 
deputado Renzo quer fazer alguma participação. 
(Pausa) 

Não? (Pausa) 
 
O SR. ROGELIO PEGORETTI CAETANO 

AMORIM – Deputado, obrigado aí pela lembrança. 
Importante a gente comemorar a vinda de novas 
empresas para cá, principalmente porque, com a 
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vinda de novas empresas, cumpre-se o nosso 
principal objetivo, que é a vinda de novos 
empregos para cá. O Brasil hoje vive uma crise 
social muito grande que pode se agravar ainda 
mais. São quatorze milhões de desempregados no 
nosso Brasil, mais de cem mil desempregados no 
estado do Espírito Santo. E nós, enquanto gestores 
públicos, temos o desafio de encontrar soluções, 
encontrar empregos e fomentar a vinda de 
empregos para essas pessoas. O Espírito Santo 
tem a segurança jurídica para os investidores, 
como uma atratividade muito grande, tanto que 
foi também o primeiro estado a convalidar e 
regularizar todos os seus incentivos fiscais no 
Confaz, e hoje o investidor tem segurança, tem 
previsibilidade para fazer investimentos aqui e 
saber que não existe a possibilidade de ter 
qualquer tipo de contestação sobre o que o 
Estado estiver concedendo a eles.  

Nós também temos aqui uma vantagem 
muito interessante, deputado, que é a nossa 
segurança nas estradas. No ano de 2020, se não 
me falha a memória, foram só cinco ou seis 
roubos de cargas, foi quase zero. Enquanto Rio de 
Janeiro, foram três mil, quatro mil, não sei o 
número exato, mas a ordem de grandeza é essa. 
Então isso faz com que seja muito melhor investir 
aqui do que investir em outros estados.  

E nossa gestão também tem um diferencial 
na comunicação sobre esses assuntos no que diz 
respeito aos incentivos fiscais. Sempre foi um tabu 
aqui no Espírito Santo falar sobre incentivo fiscal. 
E eu penso muito diferente, que nós temos que 
defender os nossos incentivos fiscais com unhas e 
dentes e mostrar que nós ganhamos muito, 
muitos empregos, muitas empresas. Algumas 
dessas que o senhor citou só se instalam aqui por 
conta dos incentivos fiscais e os nossos incentivos 
fazem o nosso estado ser muito atrativo, o que 
vale muito a pena.  

Então, eu costumo sempre dizer: é melhor 
nós recebermos cinquenta por cento de alguma 
coisa do que cem por cento de nada. E algumas 
posições mais críticas olham para o tamanho dos 
incentivos que o Estado oferece e fazem a conta 
assim: Ah, se retirar esses incentivos, olha o tanto 
que nós vamos arrecadar. Só que essa conta está 
errada, porque muitas empresas estão aqui só por 
causa de incentivo. Se uma empresa arrecada 
trinta milhões, cinquenta milhões por ano e deixa 
de arrecadar, tem em incentivo esse mesmo valor, 

não quer dizer que nós vamos dobrar a 
arrecadação se retirar o incentivo, nós vamos 
zerar, porque a empresa vai sair daqui. 

Então essa abordagem que nós fazemos é 
muito importante, essa defesa. E o Espírito Santo 
tem feito uma defesa muito grande no Confaz. 
Inclusive, é uma luta nossa a prorrogação da 
validade dos nossos incentivos que foram 
convalidados, mas com prazo de vigência... O do 
comércio atacadista só até o final do ano que vem 
e da indústria até 2032. Então, nós estamos 
lutando muito para fazer essa prorrogação que 
nós entendemos ser fundamental. Só o setor 
atacadista representou cerca de dois bilhões de 
reais de arrecadação no ano passado. E se não 
fosse o incentivo fiscal, talvez não seriam nem 
quinhentos milhões. Então, os incentivos trazem 
muita receita, muitos empregos e são 
fundamentais também para instalação de 
empresas aqui. 

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – Não 
temos nenhuma dúvida disso, Rogelio, e é muito por 
isso que eu penso que cada um de nós precisamos 
cada vez mais difundir e defender esses incentivos. É 
só imaginar que se não tem os incentivos, muito 
provavelmente essas grandes plantas iriam para 
outros estados, deixariam de gerar aqui um grande 
volume de empregabilidade e receita para os cofres. 
Mesmo tendo incentivo, gera muita receita para os 
cofres do Estado. 

Eu passo para fase das Comunicações. Já 
consultei para saber se tinha algum questionamento 
do plenário sugerido lá na nossa Secretaria. Não 
tem. Eu passo para a fase das Comunicações e 
consulto os deputados se têm alguma comunicação 
a fazer. (Pausa) 

Não tendo, nós agradecemos 
penhoradamente a presença do secretário de Estado 
da Fazenda, agradecemos a presença de todos os 
servidores da secretaria do nosso estado, 
agradecemos a presença dos nossos servidores da 
Assembleia Legislativa da comissão, e agradecemos 
a presença e a proteção de Deus. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos dessa comissão e convido os 
senhores membros para a próxima reunião, que será 
ordinária, dia 22 de março, segunda-feira, às 
13h30min, no local a definir dentro desta Casa de 
Leis. 

Boa tarde a todos. 
 

(Encerra-se a reunião às 14h29min) 
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