
 

ANO LV - VITÓRIA - SEGUNDA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2021 - Nº 9322 – 53 PÁGINAS 
 

DPL - Editoração, Composição, Diagramação e Arte-Final 
 

3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
 

 
 

 

MESA DIRETORA 
 

 ERICK MUSSO - REPUBLICANOS 
Presidente 

 

DARY PAGUNG  
PSB 

1º Secretário 
 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
PSL 

2º Secretário 

RAQUEL LESSA - PROS 
3ª Secretária 

MARCELO SANTOS - PODEMOS 
1º Vice-Presidente 

 
DR. RAFAEL FAVATTO - PATRIOTA 

2º Vice-Presidente 

ADILSON ESPINDULA - PTB 
4º Secretário 

 
 

LIDERANÇAS PARTIDÁRIAS 
 

DEM - Theodorico 
Ferraço 

REPUBLICANOS - Dr.Hudson Leal PT - Iriny Lopes PL - Alexandre Xambinho MDB - Doutor Hércules 

PMN - Janete de 
Sá 

PSB - Bruno Lamas AVANTE - Carlos Von PTB - Adilson Espindula 
 

PATRIOTA - Dr. Rafael Favatto 

PV - Luciano 
Machado 

PODEMOS - Marcelo Santos CIDADANIA - Gandini PROS - Raquel Lessa PDT - Luiz Durão 

PP - Renzo 
Vasconcelos 

    

 

Líder do Governo 
DARY PAGUNG (PSB) 
Vice Líder do Governo  

Marcos Garcia (PV) 

 
 

 

COMPOSIÇÃO DOS PARTIDOS 
 

AVANTE CARLOS VON 
DEM THEODORICO FERRAÇO. 
MDB DOUTOR HÉRCULES. 
PATRIOTA DR. RAFAEL FAVATTO, CAPITÃO ASSUMÇÃO E MARCOS MADUREIRA. 
PODEMOS MARCELO SANTOS. 
PMN JANETE DE SÁ. 
PP RENZO VASCONCELOS 
CIDADANIA GANDINI 
REPUBLICANOS ERICK MUSSO E DR. HUDSON LEAL. 
PROS RAQUEL LESSA. 
PSB BRUNO LAMAS, DARY PAGUNG, SERGIO MAJESKI E FREITAS. 
PSDB DR. EMILIO MAMERI, PR. MARCOS MANSUR E VANDINHO LEITE. 
PSL CORONEL ALEXANDRE QUINTINO E TORINO MARQUES 
PTB ADILSON ESPÍNDULA 
PT IRINY LOPES 
PV LUCIANO MACHADO E MARCOS GARCIA 
PL ALEXANDRE XAMBINHO 
PDT LUIZ DURÃO 
(*) ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO 
Sem Partido DELEGADO DANILO BAHIENSE 

 

 

Esta edição está disponível no site: www.al.es.gov.br 

Endereço: Avenida Américo Buaiz - Quadra RC4-B 03 - Enseada do Suá - CEP: 29050-950 

Editoração: Simone Silvares Itala - (027) - 3382-3666 e 3382-3665 

e-mail:  cdpl@al.es.gov.br 

 

DIÁRIO OFICIAL 
PODER LEGISLATIVO 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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

http://www.al.es.gov.br/
mailto:dpl@al.es.gov.br


DIÁRIO OFICIAL 

PODER LEGISLATIVO 
 

COMISSÕES PERMANENTES 
 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 
Presidente: Gandini (Cidadania) 
Vice-Presidente: Vandinho Leite (VP) 
Efetivos: Dr. Emílio Mameri (PSDB), Janete de Sá (PMN), Marcos Garcia (PV), Marcelo 
Santos (PODEMOS) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA) 
Suplentes: Alexandre Xambinho (PL), Dary Pagung (PSB), Dr. Hudson Leal 
(REPUBLICANOS), Freitas (PSB), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Luiz Durão (PDT) e Raquel 
Lessa (PROS). 
 
COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 
TOMADA DE CONTAS 
Presidente: Freitas (PSB) 
Vice-Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Efetivos: Marcos Madureira (PATRIOTA), Engenheiro José Esmeraldo, Dr. Emílio 
Mameri (PSDB), Dary Pagung (PSB), Adilson Espindula (PTB), Dr. Rafael Favatto 
(PATRIOTA) e Alexandre Xambinho (PL). 
Suplentes: Bruno Lamas (PSB), Carlos Von (AVANTE), Pr. Macos Mansur (PSDB), 
Luciano Machado (PV), Janete de Sá (PMN) e Cel. Alexandre Quintino (PSL) 
 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE E AOS ANIMAIS 
Presidente: Dr. Rafael Favatto (Patri) 
Vice-Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT), Freitas (PSB), Gandini (CIDADANIA). 
Suplentes: Engenheiro José Esmeraldo, Vandinho Leite (PSDB), Marcos Garcia (PV) e 
Torino Marques (PSL). 
 
COMISSÃO DE CULTURA E COMUNICAÇÃO SOCIAL 
Presidente: Iriny Lopers (PT) 
Vice-Presidente: Gandini (CIDADANIA) 
Efetivos:  
Suplentes: Janete de Sá (PMN) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA). 
 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Vice-Presidente: Coronel Alexandre Quintino (PSL) 
Efetivos: Dary Pagung (PSB), Sergio Majeski (PSB) e Renzo Vasconcelos (PP). 
Suplentes: Dr. Hudson Leal (REPUBLICANOS), Luciano Machado (PV), Luiz Durão 
(PDT), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e Dr. Rafael Favatto (PATRIOTA). 
 
COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS DIREITOS HUMANOS 
Presidente: Luciano Machado (PV) 
Vice-Presidente: Bruno Lamas (PSB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT) e Janete de Sá (PMN). 
Suplentes: Adilson Espindula (PTB), Dary Pagung (PSB) e Renzo Vasconcelos (PP). 

 
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 
Presidente: Doutor Hércules (MDB) 
Vice-Presidente: Dr. Emílio Mameri (PSDB) 
Efetivos:Luciano Machado (PV) 
Suplentes: Engenheiro José Esmeraldo, Freitas (PSB) e Janete de Sá (PMN). 

 
COMISSÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, SOCIOEDUCAÇÃO, SEGURANÇA ALIMENTAR E 
NUTRICIONAL 
Presidente: Marcos Garcia (PV) 
Vice-Presidente: Doutor Hércules (MDB) 
Efetivos: Iriny Lopes (PT). 
Suplentes: Bruno Lamas (PSB) e Pr. Marcos Mansur (PSDB). 
 

 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
Presidente: Pr. Marcos Mansur (PSDB) 
Vice-Presidente: Doutor Hudson Leal (REPUBLICANOS) 
Efetivos: Raquel Lessa (PROS), Renzo Vasconcelos (PP) e Alexandre Xambinho (PL). 
Suplentes: Marcos Garcia (PV) , Capitão Assumção (PATRIOTA) e Janete de Sá (PMN). 

COMISSÃO DE AGRICULTURA, DE SILVICULTURA, DE AQUICULTURA E PESCA, DE 
ABASTECIMENTO E DE REFORMA AGRÁRIA 
Presidente: Janete de Sá (PMN) 
Vice-Presidente: Marcos Garcia (PV) 
Efetivos: Theodorico Ferraço (DEM), Engenheiro José Esmeraldo, Luiz Durão (PDT), 
Dr. Emílio Mameri (PSDB), Raquel Lessa (PROS), Adilson Espindula (PTB) e Torino 
Marques (PSL). 
Suplentes: Carlos Von (AVANTE), Dary Pagung (PSB), Luciano Machado (PV), Renzo 
Vasconcelos (PP), Dr. Hudson Leal (REPUBLICANOS), Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos 
Mansur (PSDB), Freitas (PSB) e Cel. Alexandre Quintino.(PSL) 

 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO CONTRIBUINTE 
Presidente: Vandinho Leite (PSDB) 
Vice-Presidente: Delegado Danilo Bahiense (Sem partido) 
Efetivos: Carlos Von (AVANTE). 
Suplentes: Dary Pagung (PSB), Marcos Madureira (PATRIOTA) e Luiz Durão (PDT). 

 
COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO CRIME ORGANIZADO 
Presidente: Luiz Durão (PDT) 
Vice-Presidente: Cel. Alexandre Quintino (PSL). 
Efetivos: Theodorico Ferraço (DEM), Delegado Danilo Bahiense (Sem partido), 
Capitão Assumção (PATRIOTA), Luciano Machado (PV), Freitas (PSB) e Marcelo Santos 
(PODEMOS). 
Suplentes: Alexandre Xambinho (PL), Marcos Garcia (PV), Raquel Lessa (PROS), Dr. 
Hudson Leal (REPUBLICANOS), Gandini (CIDADANIA), Dary Pagung (PSB), Torino 
Marques (PSL) e Adilson Espindula (PTB). 
 
COMISSÃO DE TURISMO E DESPORTO 
Presidente: Carlos Von (Avante) 
Vice-Presidente: Torino Marques (PSL) 
Efetivos:  
Suplentes: Cel. Alexandre Quintino (PSL), Marcos Garcia (PV) e Vandinho Leite 
(PSDB). 
 

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E ENERGIA. 
Presidente: Alexandre Xambinho (PL) 
Vice-Presidente: Janete de Sá (PMN) 
Efetivos: Pr. Marcos Mansur (PSDB), Vandinho Leite (PSDB) e Carlos Von (AVANTE). 
Suplentes: Capitão Assumção (PATRIOTA), Delegado Danilo Bahiense (Sem partido), 
Gandini (CIDADANIA) e Luciano Machado (PV). 
 
COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA, DE DESENVOLVIMENTO URBANO E REGIONAL, DE 
MOBILIDADE URBANA E DE LOGÍSTICA 
Presidente: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Vice-Presidente: Alexandre Xambinho (PL) 
Efetivos: Marcos Garcia (PV) 
Suplentes: Delegado Danilo Bahiense (Sem Partido), Dr. Emílio Mameri (PSDB) e 
Engenherio José Esmeraldo. 

 
COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE 
DROGAS 
Presidente: Danilo Bahiense (Sem partido) 
Vice-Presidente: Capitão Assumção (PATRIOTA) 
Efetivos: Cel. Alexandre Quintino (PSL) e Luciano Machado (PV). 
Suplentes: Iriny Lopes (PT), Pr. Marcos Mansur (PSDB), Gandini (CIDADANIA) e Bruno 
Lamas (PSB).  

 
CORREGEDORIA GERAL 
Corregedor: Dr. Hudson Leal (REPUBLICANOS) 
Subcorregedor: Marcelo Santos (PODEMOS) 
Membros Efetivos: Alexandre Xambinho (PL), Marcos Garcia (PV) e Torino Marques 
(PSL). 
Suplentes: Carlos Von (AVANTE), Luciano Machado (PV) e Marcos Madureira 
(PATRIOTA), 

 

DEPUTADO OUVIDOR:  
DEPUTADO OUVIDOR: Renzo Vasconcelos (PP) 

LIGUE OUVIDORIA: 3382-3846 / 3382-3845 / 99531-9393 

e-mail: ouvidoria@al.es.gov.br 

 

Publicação Autorizada pág 1 
Atos Legislativos pág. 2 a 4 
Atos do Presidente pág.4  
Atos Administrativos pág. 4 a 12 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 13 a 49 
Complemento  

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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

mailto:ouvidoria@al.es.gov.br


Vitória-ES, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

PUBLICAÇÃO AUTORIZADA 
 

 

PODER LEGISLATIVO 
 

ATO Nº 1724 
 

Designa membros da Comissão Representativa da 
Assembleia Legislativa durante o recesso parlamentar 
do período de 23 de dezembro de 2021 a 1º de 
fevereiro de 2022. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de suas 

atribuições regimentais e com base no que dispõe o Art. 60, § 4º da Constituição Estadual e nas 
indicações partidárias, RESOLVE: 

 
Indicar os Deputados abaixo relacionados para comporem a Comissão Representativa da Assembleia 
Legislativa durante o recesso parlamentar do período de 23 de dezembro de 2021 a 1º de fevereiro de 
2022: 

 
Erick Musso (Presidente) 
Dary Pagung (1º Secretário e Líder do Governo) 
Marcelo Santos (1º Vice-Presidente - Podemos) 
Cel Alexandre Quintino (2º Secretário) 
Bruno Lamas (PSB) 
Emilio Mameri (PSDB) 
Doutor Rafael Favatto (Patriota) 
Hudson Leal (Republicanos) 
Luciano Machado (PV) 
Iriny Lopes (PT) 
Gandini (Cidadania) 
Janete de Sá (PMN) 
Doutor Hercules (MDB) 
Raquel Lessa (PROS) 
Alexandre Xambinho (PL) 
Theodorico Ferraço (DEM) 
Carlos Von (Avante) 
Adilson Espindula (PTB) 
Torino Marques (PSL) 
Renzo Vasconcelos (PP) 
Luiz Durão (PDT) 
 

Plenário Dirceu Cardoso, em 17 de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

(*) COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, 
CONTROLE E TOMADA DE CONTAS 

 

 
(*) Reproduzida por ter sido redigida com incorreção. 
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RESOLUÇÕES 

 
RESOLUÇÃO Nº 7.739 

 
Cria a Comenda do Mérito 
Legislativo Rosilda Brito Falcão, 
destinada a homenagear 
mulheres que atuam na cultura 
do Estado do Espírito Santo. 

 
A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando das 
atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 
17, inciso XXVI do Regimento Interno, aprovado 
pela Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 
2009, promulga a seguinte Resolução: 

 
Art. 1º Fica criada a Comenda do Mérito 
Legislativo Rosilda Brito Falcão, destinada a 
homenagear mulheres que atuam na cultura do 
Estado do Espírito Santo. 

 
§1º A Comenda do Mérito Rosilda Brito Falcão 
será conferida para até 30 (trinta) 
homenageadas, anualmente, em Sessão Solene 
da Assembleia Legislativa. 

 
§2º A Sessão Solene para entrega da Comenda 
do Mérito referida no caput deste artigo será 
realizada, preferencialmente, no Dia da Mulher 
Sambista, 13 de abril, podendo a Sessão ser 
transferida para data oportuna. 

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

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 

de dezembro de 2021. 
 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

RESOLUÇÃO Nº 7.740 
 

Admite na Ordem do Mérito 
“Domingos Martins” 
GUTEMBERG BARBOSA DE 
SOUZA. 

 

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 “Comendador” Gutemberg 
Barbosa de Souza, 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 17 
de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

 

ATOS 
 

ATO Nº 1723 
 

Autoriza a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa dos 
Direitos e Garantias das Crianças 
e dos Adolescentes. 

 

A MESA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no uso de 
suas atribuições regimentais, especialmente as 
contidas no art. 17, XXXIV do Regimento 
Interno e, tendo em vista a solicitação contida 
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no Requerimento nº 10/2021 do Deputado 
Delegado Danilo Bahiense e outros, deferido 
na Sessão Ordinária Híbrida (Virtual e 
Presencial) realizada em 16 de dezembro de 
2021, resolve: 
 

Art. 1º Autorizar a formação da Frente 
Parlamentar em Defesa dos Direitos e Garantias 
das Crianças e dos Adolescentes, integrada 
pelos Deputados Delegado Danilo Bahiense, 
Capitão Assumção, Vandinho Leite, Dr. Rafael 
Favatto, Carlos Von, Torino Marques, Sergio 
Majeski, Doutor Hércules, Marcelo Santos, 
Adilson Espindula e a outros que a ela, 
posteriormente, aderirem, com o objetivo de: 
trabalhar como ponto de convergência para 
discursões, debates, diálogos, caminhos e 
perspectiva para que toda a “rede de cuidado”, 
nos âmbitos Federal, Estadual e Municipal, seja 
por parte do Executivo, Legislativo e Judiciário 
possam encontrar caminhos e soluções para que 
as nossas crianças e adolescentes sejam de fato 
protegidas. 
 

Art. 2º Após sua instalação, a Frente 
Parlamentar, elegerá dentre seus integrantes, o 
seu Presidente, e o Secretário Executivo. 
 

Parágrafo único. Cabe à Frente Parlamentar em 
Defesa dos Direitos e Garantias das Crianças e 
dos Adolescentes, conforme previsto na 
Constituição Federal, discutir e aprovar, entre 
seus integrantes, seu Regimento Interno e seus 
programas de ação e estratégias de atuação, 
que se submeterão às normas legais que regem 
à Administração Pública e regimentais que 
disciplinam a atividade legislativa. 
 
Art. 3º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 16 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATOS DO PRESIDENTE 
 

 

ATOS 

 
ATO Nº 1725 

 
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, no período 
de 05/12/2021 a 12/12/2021, na forma do Art. 
305, inciso II, do Regimento Interno. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1726 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, JOMAR SOEIRO DE CASTRO, do 
cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, do gabinete do Deputado Marcos Garcia, 
por solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 212245/2021. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1727 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, NILTON CESAR ZUIM, do cargo 
em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Torino Marques, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 212239/2021, a partir de 
10/12/2021. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 

de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1728 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, DANIEL DE PAULA BERMUDES, para 
exercer o cargo em comissão de Assistente de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ASGRP, no gabinete do Deputado Vandinho 

Leite, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 212244/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1729 
 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 
II, da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro 
de 1994, JADIR ALPOIN, para exercer o cargo 
em comissão de Técnico Júnior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Marcos Garcia, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 212246/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1730 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso 

II, da Lei Complementar n.º 46, de 31 de janeiro 
de 1994, FLAVIANE APARECIDA BARBOSA 
GOMES, para exercer o cargo em comissão de 
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Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, no gabinete do 
Deputado Torino Marques, por solicitação do 
próprio Deputado, contida no processo nº 
212238/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 17 
de dezembro de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente  
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 

 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 
 

RESUMO DE CONTRATO DE 
COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 

 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MIRANDA PEROZINI 
BARBOSA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 17.12.2021 a 16.12.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: ANDREIA PEREIRA DA 
CUNHA 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 17.12.2021 a 16.12.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 

 

PORTARIA Nº 1177 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 

CONCEDER, o recesso regulamentar, de 
acordo com o art. 13, § 2º, da Lei nº 11.788, de 
25/09/2008, publicada no DOU em 26/09/2008, 
aos estagiários abaixo relacionados. 
 

Estagiários Matrícula Dias Período 

CAIO PONTES 
GONCALVES DA SILVA 

002300 30 
04/01 a 

02/02/2022 

WENDELL OLIVEIRA 
SANTOS 

002298 30 
04/01 a 

02/02/2022 

ALVARO LUIZ ROSA DE 
SENA 

002354 30 
05/01 a 

03/02/2022 

BEATRIZ PEREIRA 
COSTA 

001910 30 
12/01 a 

10/02/2022 

PHILLIPE WILLIAN 
ESPINDULA 

002356 30 
12/01 a 

10/02/2022 

MARIA EDUARDA DA 
SILVA GAVA 

002304 30 
13/01 a 

11/02/2022 

KETLHYN LUNA GOMES 
PAULINO 

002316 30 
19/01 a 

17/02/2022 

EDUARDO ROCHA 
RODRIGUES PREST 
MARREIRO 

002363 30 
21/01 a 

19/02/2022 

THAISA RICARDO 
FERREIRA 

002355 15 
27/01 a 

10/02/2022 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

15 de dezembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
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ATOS DO DIRETOR-GERAL E DO 
SECRETÁRIO DE GESTÃO DE PESSOAS 

 
PORTARIA Nº 1178 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade 
de dias 

206748-06 

BRUNNO 
LUIZ 
TEIXEIRA 
COSTA 

2021 

23/12/2021 à 
06/01/2022 e 
17/08/2022 à 
31/08/2022 

22/08/2022 à 
20/09/2022 

30(trinta) 

210223-01 

ELIEL 
XIMENES 
SANTOS 
NETO 

2021 

03/01/2022 à 
17/01/2022 e 
05/09/2022 à 
19/09/2022 

05/09/2022 à 
04/10/2022 

30(trinta) 

208349-01 

LEILA 
RUSCIOLELL
I PAIVA 
RIBEIRO DE 
ASSIS 

2021 
04/01/2022 à 
02/02/2022 

27/12/2021 à 
10/01/2022 e 
05/09/2022 à 
19/19/2022 

30(trinta) 

205190-13 
RITA DE 
CASSIA 
GUZZO 

2021 
02/01/2022 à 
31/01/2022 

03/01/2022 à 
17/01/2022 e 
19/09/2022 à 
03/10/2022 

30(trinta) 

201062-01 
SIMONE 
VICTOR 

2021 
12/09/2022 à 
26/09/2022 

03/03/2022 à 
17/03/2022 

15(quinze) 

 

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

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 1179 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora MARIA JOSE MARIANI, matricula 
201158, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 

31/01/94, por 60 (Sessenta) dias, com início em 
01/12/2021 e final em 29/01/2022, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

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

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1180 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ROSEANE COSME MATOS, matricula 
201259, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
26/11/2021 e final em 26/11/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de dezembro de 2021.  
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1181 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ROSEANE COSME MATOS, matricula 
201259, deste Poder Legislativo, na forma do 
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artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 14 (Quatorze) dias, com início em 
16/10/2021 e final em 29/10/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  
 

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

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1182 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ROSEANE COSME MATOS, matricula 
201259, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em 
01/12/2021 e final em 02/12/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de dezembro de 2021.  
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1183 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ROSEANE COSME MATOS, matricula 

201259, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 02 (Dois) dias, com início em 
09/12/2021 e final em 10/12/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de dezembro de 2021. 
 

ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 
Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 1184 
 

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

 
RESOLVEM, considerar licenciada a 

servidora ROSEANE COSME MATOS, matricula 
201259, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (Hum) dia, com início em 
14/12/2021 e final em 14/12/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

16 de dezembro de 2021. 

 
ROBERTO RIBEIRO CARNEIRO 

Diretor-Geral da Secretaria 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 
 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

RESUMO DO TERMO DE RESCISÃO 
UNILATERAL À ORDEM DE SERVIÇO Nº 

012/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
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Santo em atendimento ao que dispõe o 
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, 
de 21 de junho de 1993, torna pública a 
celebração do Termo de Rescisão a Ordem de 
Serviço, conforme descrito abaixo: 

 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 

 
CONTRATADA: PREVINE SMS LTDA. 

 
OBJETO: Rescindir a ORDEM DE SERVIÇO Nº 
012/2021, referente à contratação de 
empresa especializada na prestação de serviço 
de Engenharia de Segurança do Trabalho e 
Medicina do Trabalho para elaboração do 
Laudo Técnico das condições Ambientais do 
Trabalho (LTCAT) e Laudos Setoriais e 
Individuais de Insalubridade e Periculosidade. 

 
VIGÊNCIA: Este TERMO DE RESCISÃO entra 
em vigor na data de sua assinatura. 

 
PROCESSO: 180594. 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 16 de dezembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 
RESUMO DA PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA 
DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
PÚBLICOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

ESGOTAMENTO SANITÁRIO 

 
A Subdireção Geral da Secretaria – Supervisão 
do Setor de Contratos e Convênios da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo em atendimento ao que dispõe o artigo 
26 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, 
torna pública a prorrogação do Contrato, 
conforme descrito abaixo: 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: Companhia Espírito Santense 
de Saneamento - CESAN. 
 
OBJETO: Prorrogação automática do Contrato 
de prestação de serviços públicos de 
abastecimento de água e esgotamento 
sanitário por mais 12 meses. 
 
VALOR: O valor estimado da presente 
contratação é de R$ 220.000,00 (duzentos e 
vinte mil reais). 
 
VIGÊNCIA: Terá início no dia 01/01/2022. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39. 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
PROCESSO: 173079. 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
 

AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO 
Processo n.º 210927/2021 

Pregão Eletrônico n° 031/2021 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo torna público que o Pregão Eletrônico 
nº 031/2021, referente à aquisição de 
projetores de luz (refletores) LED resultou 
FRACASSADO. 
Maiores informações pelo e-mail 
scl@al.es.gov.br ou telefone (27) 3382-3874. 

 
Vitória/ES, 17 de dezembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 20.12.2021 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de utilização do laser e inteligência 
artificial para a análise do solo 

00h45 MP com Você O dirigente do Núcleo de Controle Externo da Atividade 
Policial (Necap) do Ministério Público Estadual, promotor de 
Justiça Paulo Panaro, explica aos telespectadores como o 
trabalho de fiscalização acontece e quais são suas 
limitações.  

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Meio  Ambiente 

03h05 Reunião ordinária  Comissão de Finanças  

04h10 Reunião ordinária virtual  Comissão de Cultura  

04h50 Sessão solene  Homenagem ao Dia do Psicólogo 

06h25 Reunião extraordinária 
presencial   

Comissão de Cidadania 

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

08h00 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

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

09h00  Audiência pública  Comissão de Saúde na Câmara de Vila Velha 

10h50 Reunião extraordinária 
presencial  

Comissão de Ciência e Tecnologia 

12h00 Com a Palavra Entrevistado desta edição do “Com a Palavra”, Alexandre 
Xambinho/PL é formado em Administração de empresas 
pela Universidade Federal do Espírito Santo. É natural da 
serra onde foi vereador por duas vezes. Na Assembleia 
Legislativa esta no primeiro mandato de deputado estadual 
e é o mais jovem parlamentar da atual legislatura.  Nos 30 
minutos de bate-papo, o deputado falou da atuação dele 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 11 

em uma das mais importantes comissões permanentes do 
parlamento Capixaba: a de Finanças. Ele também fala de 
Ciência e Tecnologia, bem como sobre os desafios de 
políticas públicas de lazer e educação para a Juventude e da 
necessidade de ampliar espaços para os jovens na política 

12h30 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o 
professor de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o 
papel do governo no controle da inflação 

13h00 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz parte 
de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: Poemas 
curtos, quase todos sem título e com atenção à métrica. 
Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos esse é o 
primeiro livro de poemas do autor. 

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

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

14h30 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

15h00 Sessão solene  Homenagem Às Festividades Natalinas 

16h50 Sessão  solene "Atletas Capixabas" Comenda José De Anchieta Fontana 

18h00 Com a Palavra Entrevistado desta edição do “Com a Palavra”, Alexandre 
Xambinho/PL é formado em Administração de empresas 
pela Universidade Federal do Espírito Santo. É natural da 
serra onde foi vereador por duas vezes. Na Assembleia 
Legislativa esta no primeiro mandato de deputado estadual 
e é o mais jovem parlamentar da atual legislatura.  Nos 30 
minutos de bate-papo, o deputado falou da atuação dele 
em uma das mais importantes comissões permanentes do 
parlamento Capixaba: a de Finanças. Ele também fala de 
Ciência e Tecnologia, bem como sobre os desafios de 
políticas públicas de lazer e educação para a Juventude e da 
necessidade de ampliar espaços para os jovens na política 

18h30 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz parte 
de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: Poemas 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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



12 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 

curtos, quase todos sem título e com atenção à métrica. 
Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos esse é o 
primeiro livro de poemas do autor. 

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

19h30 Sabores Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre 
comida mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, 
conversamos com um mexicano que vive aqui, e também 
demos uma passada na Cidade do México. 

20h00 Parlamento Brasil  Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga 
instituições a comunicarem gravidez de adolescentes. Na 
zona rural do Ceará, agentes de saúde driblam barreiras 
para vacinar idosos contra a Covid-19. Investigações indicam 
que parte das queimadas de 2020, no Pantanal e na 
Amazônia, foi criminosa. Em Santa Catarina, Lei determina 
plantação de agroflorestas. E ainda, bicicletário modelo é 
construído para a população em São Paulo 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do superior tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: A crise no mercado de livrarias 

22h00 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

22h15 Com a Palavra Entrevistado desta edição do “Com a Palavra”, Alexandre 
Xambinho/PL é formado em Administração de empresas 
pela Universidade Federal do Espírito Santo. É natural da 
serra onde foi vereador por duas vezes. Na Assembleia 
Legislativa esta no primeiro mandato de deputado estadual 
e é o mais jovem parlamentar da atual legislatura.  Nos 30 
minutos de bate-papo, o deputado falou da atuação dele 
em uma das mais importantes comissões permanentes do 
parlamento Capixaba: a de Finanças. Ele também fala de 
Ciência e Tecnologia, bem como sobre os desafios de 
políticas públicas de lazer e educação para a Juventude e da 
necessidade de ampliar espaços para os jovens na política 

22h45 Conta pra Gente O Conta pra Gente dá continuidade ao tema Inflação com o 
professor de economia Gercione Dionizio Silva. Ele explica o 
papel do governo no controle da inflação 

23h15 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor de 
"Intelectolices", um livro de poemas que também faz parte 
de um projeto musical. O estilo do poeta é peculiar: Poemas 
curtos, quase todos sem título e com atenção à métrica. 
Apesar de caminhar pela poesia há muitos anos esse é o 
primeiro livro de poemas do autor. 

23h45 Sabores Nesta edição do Programa Sabores vamos falar sobre 
comida mexicana. Fomos a um restaurante em Vitória, 
conversamos com um mexicano que vive aqui, e também 
demos uma passada na Cidade do México. 

 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

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

 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E 
ENERGIA, REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 
2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Boa tarde a todos. 
Invocando a proteção de Deus, declaro abertos 
os trabalhos da terceira reunião extraordinária, 
da terceira sessão legislativa ordinária, da 
décima nona legislatura, da Comissão de Ciência 
e Tecnologia, de Minas e Energia.  
 É com muita alegria que recebemos 
todos vocês hoje aqui na Assembleia Legislativa 
para tratar de um tema importante no nosso 
estado, um tema que a gente vem debatendo 
dentro da Assembleia e recebendo muitas 
demandas da população, principalmente os 
capixabas que moram no interior do estado. E a 
gente tem aqui a alegria de receber na Comissão 
de Ciência e Tecnologia o Franco Fiorot, que é o 
secretário de Agricultura de Linhares, que 
também faz parte do Fórum de Secretários 
Municipais de Agricultura do Estado do Espírito 
Santo. Muito obrigado pela sua presença. 

O João Marcos que vem aqui representar 
o secretário de Agricultura do Estado, da Seag, e 
também o Gerson Santos, que é do município 
de Pedro Canário, ex-vereador da cidade de 
Pedro Canário, muito ligado à agricultura 
também. E estamos recebendo aqui hoje 
também o nosso palestrante, que vai falar um 
pouco sobre o assunto e também buscando uma 
solução para que a gente possa apresentar para 
o Governo do Estado, Álvaro Araújo França, que 
é diretor da empresa GTI Telecomunicações. 

O Álvaro foi convidado para poder fazer 
uma palestra para a gente e falar um pouco 
sobre a visão no que tange à difusão e aplicação 
da tecnologia da informação nas áreas rurais e 
pesqueiras do estado do Espírito Santo por meio 
da internet rural. Quero agradecer muito a 

presença do Álvaro aqui nesta tarde na 
Assembleia Legislativa. Já tive oportunidade de 
conversar com ele diversas vezes, e ele tem um 
vasto conhecimento na área de tecnologia, 
principalmente na área de telecomunicações. 
Hoje é diretor de uma empresa genuinamente 
capixaba de fornecimento de internet para a 
população capixaba, principalmente para o 
setor empresarial. 

E eu gostaria de passar a palavra para 
você, Álvaro, para que você possa iniciar a sua 
palestra explicando para a gente, mas quero 
aqui deixar registrado, eu acabei deixando no 
meu gabinete, por que a Comissão de Ciência e 
Tecnologia vem trabalhando esse tema e 
buscando uma solução para que a gente possa 
apresentar para a Seag. Porque é uma demanda 
que nós recebemos muito na Assembleia 
Legislativa, não só eu como presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, mas todos os 
deputados. 

E se vocês pesquisarem no site da 
Assembleia tem diversas indicações de diversos 
deputados para implantação das antenas no 
interior do estado. E o estado passou por aquele 
processo de implantação de antenas de 
telecomunicações, mas as empresas não 
cumpriram o acordo, só implantaram cinquenta 
antenas, ficou faltando, se eu não me engano, 
mais cinquenta ou quarenta e nove antenas, e 
elas não têm interesse mais de implantar essas 
antenas no estado. Receberam até um incentivo 
de ICMS no momento e nós estamos em busca 
de uma solução para esse problema, por quê?   

Porque a população está lá no campo, 
está lá na área rural e está desassistida de 
tecnologias, desassistida de internet e nós 
estamos em busca de uma solução para esse 
problema, para que a gente possa cada vez mais 
inserir a população que está distante e que está 
na área rural, no meio tecnológico. 

E também manter os jovens nossos lá no 
campo trabalhando e produzindo, porque senão 
a gente vai perder muitos dos nossos jovens que 
estão lá e que podem ajudar os seus pais a 
manter os seus negócios, as suas produções 
agrícolas. Ele migra para a cidade até mesmo 
por falta de oportunidade e falta de internet. 
Hoje nós temos a educação EAD, que é um 
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exemplo de que se pode estudar de casa através 
da internet, e esses jovens, às vezes, não têm 
acesso à educação por falta de internet lá no 
campo. 

Então eu vou passar a palavra para o 
Álvaro, para que ele possa iniciar e fazer uso da 
palavra e fazer essa palestra para a gente aqui 
acompanhar.  

Depois eu franquio a palavra para você, 
está bom?  

Muito obrigado! 

 
O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – Boa 

tarde a todos! Obrigado, deputado, obrigado a 
todos que estão aqui presentes. 

Nós vamos falar um pouquinho sobre a 
internet rural, que é o que nós estamos 
chamando, a internet que fica no nosso interior 
do estado, quais são os maiores desafios e 
tentar abrir aqui um debate de algumas 
soluções para essa demanda. Coloquei um breve 
relato aqui.  

Eu tenho trinta e sete anos. Realmente 
tenho vinte anos de conhecimento nessa área. 
Comecei muito novo mesmo. Já trabalhei e 
trabalho tanto com telefonia fixa e internet, 
tanto fibra ótica e rádio.  

Nós vamos abordar principalmente esses 
três pontos – e eu resumi o máximo possível 
para a gente ter mais tempo de debater sobre 
assunto –, o porquê da internet rural, quais os 
desafios e um projeto de internet rural. 

Por que a internet rural? Conforme o 
deputado mencionou, os cinco principais 
motivos da internet rural hoje são: o nosso 
agronegócio. Hoje a parte do agronegócio fica 
bem voltada para o nosso interior. Hoje nós 
temos bem forte a questão da internet das 
coisas, que é hoje você interligar a sua casa, 
interligar seus equipamentos, tudo na internet, 
poder monitorar remotamente. 

Tem a questão da segurança. Hoje, com 
a internet, você tem a possibilidade de 
monitorar o seu ambiente, monitorar a sua 
casa, o seu pasto, controlar toda essa parte de 
segurança do seu terreno. 

Educação. Hoje a pandemia evidenciou 
muito essa questão da educação EAD. Hoje nós 
podemos fazer praticamente quase que desde o 

primário até o nosso PhD, tudo via EAD. E não 
só dentro do Brasil, até fora do Brasil. Então isso 
leva isso até as pessoas do interior.  

E nós temos também a questão do 
entretenimento: hoje você pode assistir 
televisão pela internet, filmes, jogos de futebol, 
fazer videochamada, fazer reuniões familiares, 
tudo pela internet. 

Os principais desafios que nós temos 
para poder implementar uma internet rural 
hoje: nós temos a questão dos investimentos 
em equipamentos. Hoje os investimentos são 
altíssimos, principalmente no momento que 
nosso mercado vivencia de aumento de dólar, 
falta de equipamentos no mercado, a questão 
da oferta e da procura, ou seja, falta 
equipamento e preço eleva.  

Nós temos a questão de aluguel de 
morros e terrenos. Como o nosso interior é bem 
montanhoso em algumas partes, então a gente 
precisa cada vez mais de espaço para poder 
abranger a maior área. Nós temos a questão de 
aluguel de postes, nas localidades que a gente 
tem. 

Nós temos também taxas de DER, Dnit e 
outros órgãos também que influenciam nessas 
decisões.  

A implantação da infraestrutura, então, 
você tem lá o aluguel do morro, você tem que 
botar torre, ou então botar poste, e um dos 
principais desafios, que é a densidade de 
clientes. No interior, você tem uma quantidade 
mínima de clientes; quando você vem para 
capital, você tem uma superpopulação em que 
você consegue diluir isso daí.  

Hoje, o investimento em equipamentos 
para ativar um cliente em FTTH, que é a fibra 
ótica, gira em média de mil e quinhentos reais a 
cinco mil reais. Então, quando um provedor de 
internet ativa uma internet na casa de um 
cidadão, ele vai custar no mínimo mil e 
quinhentos reais para esse provedor. Já no 
rádio, o custo mínimo é de dois mil reais. Então, 
ou seja, o investimento é bem considerável pela 
mensalidade que normalmente é cobrada hoje 
dos clientes. 

Aluguel de morro e de torre, esse é um 
dos vilões que a gente tem no interior. Hoje, 
quando a gente precisa colocar uma torre no 
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morro, a gente precisa alugar aquele espaço ou 
utilizar um espaço de alguém que já tem 
infraestrutura lá. Esses preços de alugueis têm 
subido muito. Como aumentou a quantidade de 
utilização de internet, os donos desses morros 
aproveitaram a oportunidade de subir o preço. 

Então, ou seja, a grande vantagem de se 
trabalhar nisso daqui é que muitas prefeituras 
possuem esses espaços, e eles podem ser 
compartilhados ou cedidos com os provedores 
para poder diminuir esse custo de manutenção 
e não onerar tanto a rede do provedor.  

Lá, você tem a dificuldade de acesso, 
onde também normalmente as prefeituras são 
os nossos primeiros salvadores: choveu muito, 
deu algum problema, liga para a prefeitura, e 
são os primeiros a estarem ali prontos para nos 
ajudar, para podermos subir a essas localidades. 

Quando nós temos a possibilidade de 
utilizar os postes, nós temos que pagar um 
custo mensal para a utilização desses postes. 
Esse também é um grande vilão do custo da 
internet para o interior. 

Conforme eu falei, nós temos a questão 
da densidade. Às vezes, você tem que lançar 
muita rede para chegar a uma localidade que 
têm poucos assinantes; e, às vezes, esse custo 
fica muito elevado e não vale a pena para o 
provedor chegar àquela localidade. 

Quando a gente não tem postes, e 
nenhuma infraestrutura, nem torre, nem 
morro para poder fazer isso, existe a 
possibilidade de ser feita essa infraestrutura, 
ou seja, quem anda bastante no nosso 
interior, vê bastante aqueles postes de 
eucaliptos. Eles são mais baratos, são mais 
fáceis de implementar, e a gente utiliza muito 
desses postes para poder passar a fibra ótica.  
Só que nós esbarramos sempre com a questão 

de projetos, taxas de Dnit, DER e de outros 
órgãos. Então, esse também é mais um vilão 
que nos atrapalha fazer essa expansão para o 
interior. 

Implantação da infraestrutura, nós 
temos implantação de torre, implantação de 
fibra, equipamentos, rádios, roteadores; uma 
infinidade de equipamentos para poder levar 
uma internet até uma localidade. 

Aqui, coloquei um número que é real: 
cinquenta por cento do custo de uma rede para 
poder chegar até uma localidade – só o 
equipamento, só a infraestrutura -, é tudo o que 
se gasta para poder... Se gastar cem mil reais 
para poder fazer uma rede até uma localidade, 
pode ter certeza que cinquenta por cento são 
de investimento em equipamentos. 

Este é o ponto X que a gente precisa 
debater: densidade de clientes. Muitas 
localidades têm casas unitárias, a pessoa está 
bem distante, só tem a sua casa e o seu vizinho 
mais próximo está a vinte, trinta quilômetros. 
Então, nessas localidades, nós não conseguimos 
atender com fibra ótica. Por quê? O 
investimento é altíssimo, nós vamos gastar 
trinta, quarenta mil para atender àquela casa; e 
aquela casa não vai ter retorno suficiente para 
poder atender. 

Normalmente, essas casas unitárias ou 
regiões, microrregiões, são atendidas por rádio, 
porque o rádio dá uma área de abrangência 
muito maior, mas mesmo assim existe a 
necessidade de estudo para poder atender 
àquela localidade, porque também tem o custo 
de investimento. Então, quando a gente vai 
atender a essa microrregião, o provedor ou a 
operadora tem que fazer um estudo de 
viabilidade financeira, o que ele vai gastar e em 
quanto tempo ele vai ter um retorno para poder 
manter aquela estrutura. 

O projeto está bem resumido aqui para a 
gente poder discutir. A ideia principal é a gente 
viabilizar a ativação de pontos de internet o 
máximo possível na área rural. Quanto mais 
pontos a gente puder ativar, mais barato vai 
ficar. A ideia é credenciar o máximo de 
provedores. Hoje, nós temos uma infinidade de 
provedores no nosso estado, muitos são do 
interior, bastantes provedores são do interior.  

A gente precisa entender como que a 
gente poderia fazer um subsídio ou um 
incentivo para que essa taxa de ativação do 
provedor fosse desonerada para ele ou 
subsidiada uma parte ou totalmente, para poder 
viabilizar comercialmente, para ele poder 
chegar lá, porque senão ele não consegue 
realmente atender a essa demanda, tá? E, 
obviamente, a gente criar planos de internet 
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acessíveis. Porque, se a gente transpuser os 
planos de internet que nós temos na nossa 
capital e levar para o interior, muitos dos 
cidadãos não vão ter renda suficiente para 
poder bancar uma internet dessa, mesmo que 
ela tenha uma excelente qualidade; mas isso 
não vai caber no orçamento daquela família. 
Então, precisa ser trabalhado um plano 
específico para essa finalidade, para poder ser 
acessível para todo mundo. 

 Basicamente, como expliquei, quando a 
gente reduz o custo de investimento de um 
provedor, isso o viabiliza, inicialmente, fazer 
essa rede, explorá-la comercialmente e atender 
o máximo de pessoas naquela localidade.  

A cobrança de uma assinatura mínima é 
necessária. Esse é um ponto que eu sempre 
ouço ser discutido, em que as pessoas 
apresentam: Ah! Vamos fazer um projeto onde o 
Governo banque essa internet, onde um órgão 
tal banque, onde uma associação ou uma 
comunidade... Isso não se torna viável a longo 
prazo porque o provedor vai necessitar receber 
uma verba para poder manter aquela rede 
funcionando com qualidade. E não dá para ficar 
mantendo essa rede, porque ela vive em 
constante atualização.  

Então, a realidade de hoje de você 
bancar uma internet dessa para uma residência 
não vai ser uma realidade para o próximo ano. 
Então, vão ter que ocorrer novos investimentos, 
novas mudanças, novos planos, senão nós 
vamos ter um problema cascata: você vai ter 
uma boa internet hoje, naquela residência e, 
daqui a um ano, você vai ter uma rede 
totalmente sucateada.  

Então, tem que existir uma forma que 
tenha uma assinatura mínima para poder 
manter aquela rede em funcionamento e, 
obviamente, para poder exigir daquele provedor 
que sejam cumpridas todas as metas de 
qualidade da Anatel, que é o nosso órgão que 
parametriza a qualidade e o funcionamento da 
internet no Brasil.  

Para isso, a parceria com o público, com 
as empresas privadas e principalmente com o 
cidadão, as comunidades, que seja, é 
importante para poder a gente saber onde 
atender, onde focar e poder saber exatamente 

quais tipos de tecnologia a ser implantada e 
onde realmente ser atendido. Porque, muita das 
vezes, nós vamos fazer uma vistoria, uma 
viabilidade, e aquilo não é viável, e, logo depois, 
a gente descobre que existem mais pessoas que 
querem aderir e, se juntar a essa quantidade de 
pessoas, já se torna viável essa implementação. 

 Eu botei alguns pontos principais aqui 
para poder finalizar: a redução de custos, para 
poder fazer a instalação e a manutenção, para 
que um projeto desse fosse viável; a adesão de 
maior número de provedores, a gente tem que 
contatar o máximo número de provedores do 
nosso interior para poder atender a essa 
demanda; a adesão do maior número de 
residências, conforme eu falei anteriormente, 
quanto mais pessoas aderirem a esse modelo, 
nós temos uma viabilidade financeira melhor 
para isso; temos que abrir um canal de diálogo, 
porque quando a gente vai para o interior, a 
gente tem as comunidades, tem as prefeituras 
que estão sempre solícitas ali, e a gente precisa 
entender onde que é cada demanda. Porque 
não dá para você dizer assim: Agora eu vou 
atender Pedro Canário inteiro. É praticamente 
impossível isso. Então, precisa ter um diálogo 
para poder saber onde são as necessidades 
principais para fazer os estudos e para fazer 
esse investimento bem colocado e fazer a 
divulgação de um projeto como este. Quando 
for desenvolvido um projeto real mesmo em 
aplicação, a gente tem que, realmente, fazer 
uma divulgação bem eficiente, para que as 
pessoas conheçam, tanto do lado dos 
provedores, quanto dos cidadãos para poderem 
fazer a adesão. 
 Basicamente, bem resumidamente, seria 
essa a ideia de um projeto de internet rural. 
Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Álvaro, obrigado. 
 Se você puder ficar aí, porque acho que 
devem ter algumas perguntas. Eu gostaria até 
mesmo de fazer uma pergunta.  

A ideia sua de um projeto seria de 
reduzir o custo nessa questão até levar a rede, 
aquela questão do posteamento que você tem e 
outras alíquotas que vocês precisam pagar, 
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taxas que vocês precisam pagar ao Governo, 
reduzindo ou até isentando... 
 
 O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – Exato. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – E criar um subsídio via 
Governo para que o Governo pagasse a 
implantação, a ativação deste ponto de internet 
na residência. Daí em diante, o usuário pagaria 
uma taxa mensal só de manutenção da rede. 
 
 O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – 
Exatamente. Conseguindo fazer esse subsídio... 
Não sei ainda qual seria a melhor forma. Por 
isso estamos aqui. Se seria o Governo fazendo 
isso, um incentivo financeiro ou o que seja. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Redução de ICMS, que, no 
caso, foi feito com as telefonias. Eu acho que até 
o João Marcos pode falar um pouco mais sobre 
isso. 
 

 O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – Isso 
vai viabilizar financeiramente um provedor 
chegar até esta residência, porque o principal 
empecilho para poder chegar nessa residência é 
o custo de investimento para poder chegar nele.  

Hoje, aqui na Grande Vitória, a 
mensalidade média roda em torno de cem reais 
uma internet. Para o interior, nós estamos 
falando algo em torno de cinquenta reais. 
Então, teria que ter, realmente, conforme você 
falou, um incentivo para que viabilizasse um 
provedor não ter essa carga financeira para 
poder ativar uma residência. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Entendi. 
 Quer fazer uso da palavra, fazer alguma 
pergunta, Fiorot, para o Álvaro? (Pausa)  
 Se você quiser, Álvaro, pode se sentar lá. 
 

 O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – 
Obrigado. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Passo a palavra para o João 
Marcos então. 

 Eu tenho conversado muito com o 
Vaccari. A gente sabe que tem um projeto de 
internet que o Governo tem trabalhado. No 
entanto, eu queria até mesmo que você fizesse 
uma apresentação aqui, mas você não pode 
ainda fazer essa apresentação desse projeto. 
Mas a gente, em contrapartida, vinha 
conversando com o Álvaro, que representa um 
grupo de provedores. Nós tivemos uma reunião 
recente até mesmo com a EDP. Eu quero 
registrar até a presença do Lucas Alves, da VLA, 
que o pessoal da VLA esteve nessa reunião na 
EDP. 
 Então, a gente vem trabalhando, 
conversando, porque a gente sabe que existe o 
Wi-Fi Brasil, que é um programa do Governo 
Federal, mas nós precisamos urgente 
desenvolver um projeto, como o Wi-Fi Brasil, no 
Espírito Santo, para que a gente possa atender a 
comunidade rural. 
 Então, vou passar a palavra para o João 
Marcos para que ele possa falar um pouco 
também deste projeto que a Seag vem 
trabalhando para a gente. 

 
O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 

CHIPOLESCH – Boa tarde. Boa tarde a todos. 
Parabéns ao colega pela apresentação. 
Cumprimentar todos. Uma boa tarde, deputado, 
Franco.  

Eu me chamo João Marcos. Eu sou 
funcionário de carreira do Incaper. Há seis anos, 
estou cedido à Secretaria de Agricultura e 
trabalho primeiro no Programa Campo Digital, 
desde 2013, e, desde 2019, faço parte da 
comissão especial para a solução das análises de 
comunicação no campo.  

Desde 2019, a gente vem tratando deste 
projeto. A gente trabalha em conjunto com o 
campo digital, que são as estações rádio bases, 
que é, basicamente, trabalhar a questão do sinal 
de telefonia móvel.  
 E em 2019 começamos também o 
projeto de internet rural, de internet de alta 
velocidade no campo. O nosso projeto é muito 
semelhante ao que o colega Álvaro apresentou 
aqui. A gente ia fomentar essa internet no 
campo propriamente dito, através da fibra 
óptica. Na verdade não era fibra óptica né, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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



18 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 

deputado? Seria tecnologia de alta velocidade. 
O modo como a gente ia levar, aí ia depender da 
tecnologia, né? Mas, primeiramente, a gente 
estava pensando na fibra. E era justamente isso, 
fazer esse incentivo, as operadoras levarem esse 
sinal de alta velocidade às comunidades no 
campo, a gente ia colocar um hotspot em um 
local da comunidade. 
 E aí eu faço uma pausa aqui para explicar 
o seguinte: nós estávamos trabalhando, 
estamos trabalhando com o conceito de 
comunidade rural. O conceito de comunidade 
rural é um aglomerado populacional do meio 
rural, é onde a gente tem um aglomerado de 
residências, enfim. A gente tem ali alguns 
equipamentos urbanos, públicos. E 
escolheríamos isso, esses locais, uma igreja, 
uma escola, uma quadra para inserir o nosso 
hotspot ali, o nosso centro de distribuição. 
Ficaria gratuito, um sinal de wi-fi gratuito ali 
num raio de cem metros. E a população que 
quisesse contratar o serviço de internet de alta 
velocidade ficaria à vontade para fazer essa 
contratação. Então, o Estado levaria essa 
tecnologia e ele subsidiaria também essa 
instalação, a gente subsidiaria essa instalação. E 
a questão da mensalidade, a questão do serviço 
propriamente dito, pago, seria facultada aos 
moradores ali. Então, o projeto era muito 
parecido com esse. Esse projeto tem um 
número de processo. É o n.º 202028C8G, que é 
análise da melhor solução, sobre esse campo 
digital.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – É 2020... 
 
O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 

CHIPOLESCH – 28C de casa, 8, G de gato.  
 Nós temos um termo de cooperação 
técnica assinado junto com o Prodest porque há 
de se concordar, Franco, que a Secretaria é uma 
secretaria de serviços rurais, de políticas 
públicas rurais. Essa expertise em internet, em 
equipamento, na tecnologia, da forma de 
contratar, é um modus operandi muito 
particular, muito específico. Então, a gente 
pediu ajuda ao Prodest, fizemos esse acordo de 
cooperação técnica, que está assinado. E 

estamos aguardando o retorno do termo de 
referência para a gente contratar, deputado. 
Então, a gente está na expectativa de contratar. 
Serão cento e vinte comunidades escolhidas, 
que foram escolhidas objetivamente com 
critérios técnicos. E aí a Secretaria de 
Agricultura trabalhou muito firme, muito sério 
nessa questão e estamos aguardando ainda essa 
divulgação, essa publicação desse termo de 
referência. 
 Não sei se eu fui claro. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Sim. 
 
  O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 
CHIPOLESCH – Estou aberto para perguntas.  
 
  O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Como é que vai ser a 
questão do subsídio? O Governo vai 
diretamente pagar o subsídio? A operadora, 
não. Como se diz?  
 
 O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 
CHIPOLESCH – Prestadora de serviço. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – A prestadora de serviço vai 
pagar diretamente ou vai criar incentivos de 
imposto, de redução de imposto, como o Álvaro 
falou, taxas que precisam ser pagas e para eles 
poderem pegar licença para poder fazer a 
aplicação da rede? Como que está isso? Como 
que está isso dentro do projeto? 
 
 O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 
CHIPOLESCH – O projeto, deputado, a gente não 
subsidiaria nenhum tipo de imposto. A gente 
pagaria direto às empresas. Iríamos dividir por 
lotes, por região geográfica, para a gente tentar 
democratizar ao máximo também. 

 
  O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Por provedor, no caso? 

 
 O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 
CHIPOLESCH – Por provedor. Exatamente. Os 
provedores teriam remuneração mensal para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 19 

instalar e para manter esse hotspot público num 
raio de cem metros com uma velocidade média 
de dez mega ali, mais ou menos. 
 Não sei se fui claro, deputado, se 
respondi a sua pergunta.  
 
  O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Se puder levar o microfone 
lá. 

 
O SR. KLEYSON MUSSO – Boa tarde! Eu 

sou o Kleyson Musso, subsecretário de TI da 
Prefeitura da Serra. Sobre essas cento e vinte 
localidades, quais são os municípios que estão 
sendo contemplados, você tem a ideia? Se a 
Serra, principalmente, faz parte desse projeto? 

 
O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 

CHIPOLESCH – Nós temos a listagem com as 
cento e vinte comunidades. Essa comunidade 
está com a equipe técnica da Seag, e, 
aproximadamente, mais de sessenta municípios 
fazem parte dessa lista.  

O senhor vai me desculpar, mas eu não 
vou lembrar se a Serra tem ou não uma 
comunidade, porque são muitas comunidades. 
Mas eu ia pedir ao senhor para entrar em 
contato com a equipe técnica da Seag, a nossa 
gerência lá, e a gente pode conversar sobre as 
comunidades, está bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Sim. Ok.  
Eu posso fazer um requerimento, via 

comissão, pedindo essa informação dessas 
comunidades que vão ser atendidas. 

Eu, particularmente, Serra, a gente tem 
um problema muito sério na região ali de Putiri, 
Calogi, Muribeca, que a gente recebe muita 
demanda ali também. Que é até uma questão 
de extensão de rede, porque tem fibra até a BR, 
mas não chega até lá, a essas comunidades.  

Franco?  Alguém que mais alguma 
pergunta? 
 
 O SR. FRANCO FIOROT – Boa tarde, 
deputado! Parabéns pela iniciativa! 

Agradecer o convite. A gente vem aqui, 
porque, realmente, assim, como as indicações 

chegam aos deputados, e as demandas, lá nas 
prefeituras, são recorrente isso. A gente tem 
diversas localidades rurais no interior do estado, 
não só em Linhares. A gente preside o Fórum de 
Secretários de Agricultura, e essa demanda é 
recorrente em todos municípios. A dificuldade 
de acesso e, principalmente, não só a 
dificuldade de acesso, a dificuldade de 
entendimento jurídico, Álvaro, sobre essa 
questão. 

Então, assim, a gente veio conhecer um 
pouco mais sobre isso e precisamos buscar uma 
solução de fato. Porque, assim, quando as 
operadoras não concordam em expandir sinal – 
se é esse o termo que a gente usa –, eu não sei 
quais são as obrigatoriedades que ela tem na 
concessão da Anatel. É outra questão que a 
gente precisa aprofundar. E, mesmo assim, 
quando o Governo do Estado, as prefeituras 
querem expandir esses sinais, querem repetir os 
sinais para chegar a essas comunidades, não há 
essa possibilidade, não há essa autorização, é 
uma coisa que fica difícil, realmente, para a 
gente entender.  

Então, assim, por isso que a gente 
parabeniza e vem entender um pouco mais esse 
processo para saber como que nós vamos fazer 
isso. A gente não está pedindo para a Vivo 
colocar, ou para a Tim, ou qualquer operadora 
que seja, ou os provedores, em uma 
comunidade que tenha cem habitantes. Para 
eles não é interessante, mas para nós é, para as 
comunidades é. É importante isso. 

Você que representa o município de 
Serra e todo o estado, a gente tem uma 
comunidade de Japira, que é uma comunidade 
estratégica para a gente. Uma comunidade que 
tem, no núcleo urbano dela, vamos chamar 
assim, seus duzentos, trezentos habitantes, fora 
o entorno. É uma comunidade logisticamente 
do interior de Linhares. Linhares tem três mil e 
quinhentos quilômetros quadrados. É 
importante e não pega sinal de telefone nem de 
internet. Os produtores não conseguem contato 
no WhatsApp para poder fazer o seu negócio. 

E aí a gente está há dois anos e meio lá 
praticamente, desde o mandato anterior do 
prefeito Guerino, tentando achar o caminho 
jurídico para que a prefeitura pudesse adquirir, 
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que fosse, os equipamentos, a torre, o 
repetidor, enfim, mas a gente não sabe, no final, 
a questão jurídica, o que que é permitido ou 
não.  

As operadoras, é difícil diálogo com elas, 
a Anatel também, fica um pouco subjetiva essa 
questão da autorização da operadora, que é 
quem detém essa concessão. Alguns municípios 
colocaram, estão colocando torres. Algumas 
prefeituras estão fazendo isso na Região 
Serrana, Região Sul do estado. A Anatel tem ido, 
em alguns casos de denúncia.  

Então assim, fica essa insegurança para o 
poder público, que quer, às vezes, suprir uma 
obrigação, vou chamar assim, que seria da 
operadora, nesse caso, pela concessão, mas não 
pode nem assim. Se houvesse, pela menos, um 
entendimento jurídico, que os municípios, 
Governo do Estado, como teve o deserto de 
cinquenta localidades. Das cem torres, só 
cinquenta foram efetivadas; outras cinquentas 
ficaram em aberto. Isso já tem o quê? Seis, sete 
anos, não é, João? E, até agora, nem o próprio 
Governo do Estado, com toda, digamos assim, 
sua força institucional conseguiu.  

Então assim, é preciso que a gente 
coloque na mesa, e parabenizo, Álvaro, a 
iniciativa de vocês, mas as operadoras, a Anatel, 
o Governo Federal... Para a gente entender 
como a gente pode avançar. Realmente essa é 
uma situação que cria um desgaste muito 
grande para gente, né? Como à comunidade.  

Estamos asfaltando, lá em Linhares, 
dezessete quilômetros de estradas rurais com 
recurso próprio. O asfalto, quem não quer 
asfalto? Mas a comunidade chega e: Nossa! O 
asfalto está ótimo! Mas o que a gente queria 
mesmo aqui era o sinal. Para entendermos o 
tamanho da relevância desse tema. Um asfalto 
de comunidades pequenas, que é uma 
conquista, com recurso próprio, mas eles 
querem o sinal, e a gente não consegue.  

Eu queria que tentássemos chegar a uma 
forma, a um formato. Não sei como seria, 
Álvaro, para que a gente pudesse levar - essa é 
uma opção interessante - os provedores, para 
que a gente pudesse fazer isso, com assinaturas, 
ok. Mas a gente não está falando, como o João 
falou, de uma casa ou outra não, a gente está 

falando de aglomerados na área rural, que 
reúnem cem, duzentas residências e que não 
têm acesso, os jovens não têm acesso, ninguém. 
Nem para o básico.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Sim, Franco. Parabéns pelas suas palavras! 
Quero até reforçar a sua fala, porque, 
infelizmente, as grandes operadoras que nós 
temos aí – Oi, Vivo, Claro, Tim –, elas querem o 
filé-mignon. O que é o filé-mignon? É a Grande 
Vitória, é o centro de Linhares, é o centro de 
Cachoeiro, é o centro de Colatina, onde você 
tem uma população maior e é onde eles querem 
o filé-mignon.  

Mas aí nós temos que trabalhar. Nós não 
gostamos de fazer propaganda do produto cem 
por cento capixaba, made in ES. Nós temos que 
trabalhar com o que a gente tem dentro de 
casa. Que aí são o quê? São os provedores, as 
operadoras locais, capixabas, que nós temos 
muitas, e que, às vezes, são muito penalizadas. 
São muito penalizadas por quê? Porque, às 
vezes, a Oi, a Tim, a Vivo, a Claro, elas não 
cumprem regras, às vezes, têm que cumprir 
regras, mas empresas que deveriam fiscalizar, 
eles dão suporte, como a EDP. Nós tivemos um 
entrave com a EDP há cerca de três semanas, 
justamente por isso, porque para poder uma 
Vivo cabear, passar com seu cabo, nos postes da 
EDP tem uma facilidade tremenda, agora, para 
uma operadora pequena poder passar, é um 
procedimento muito maior e uma fiscalização 
muito maior.  

A ideia nossa é juntar força, unir ideias, 
pular burocracia, porque existe um entrave 
jurídico que a gente tem que buscar uma 
solução para essa questão jurídica, para que a 
gente consiga que o Governo subsidie de 
alguma forma a chegada desse ponto de fibra à 
comunidade rural e que haja a distribuição 
depois, até mesmo com uma taxa mínima, como 
o Álvaro falou.  

O Álvaro falou ali de uma casa que está 
mais distante. Eu acredito que dá para chegar a 
essa casa que está mais distante, a essa 
propriedade que está um pouco mais distante, 
mas a prioridade é você chegar a uma 
comunidade lá em Santa Luzia do Azul, em Água 
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Doce do Norte, que é uma comunidade rural 
forte, que é isso o que você tem em Água Doce, 
mas que não tem um sinal de telefone, que o 
cara precisa subir no morro para poder pegar o 
sinal de WhatsApp dele para poder responder a 
gente.  

Então, assim, essa discussão acho que a 
gente abre uma discussão na Assembleia, até 
mesmo para criar um grupo de trabalho aqui 
com vocês, entendeu? Para a gente poder 
continuar essa discussão e chegar a esse 
finalmente, que é esse projeto do Campo 
Digital, que eu acho que já está em andamento, 
mas a gente tentar agregar, cada vez mais, 
quem conhece. Por quê? Os pequenos 
provedores é que vão atender a essa demanda 
do Campo Digital. Não vai ser a Vivo, não vai ser 

a Tim, não vai ser a Claro, não vão ser essas 
grandes operadoras, porque elas não têm 
interesse. Mostraram para gente aí com as 
torres telefônicas. Implantaram, acho que 
foram quarenta e nove que elas implantaram, 
não foram nem cinquenta. (Pausa) Cinquenta 
e duas. Implantaram cinquenta e duas, e tem 
localidade que eles já estão querendo até 
desligar. Entendeu? 

Então, isso, para a gente, é um 
absurdo! Por que eles só querem a Grande 
Vitória? Entendeu? Mas nós temos que usar o 
capixaba, temos que usar a tecnologia que nós 
temos aqui da terra, que vai resolver o 
problema. É o que vai resolver o problema. 
Porque eles não querem isso. Eles não têm 
interesse. Realmente é o que o senhor falou. 
Hoje está chegando um asfalto, que era um 
desejo muito grande das comunidades rurais, 
mas hoje um desejo maior é chegar o sinal de 
telefone. É chegar a internet, porque hoje o 
cara comanda um trator dentro da roça dele 
através da internet. Ele comanda um trator 
através da internet.  

Então, assim, a gente tem que unir 
forças. Meu pedido aqui é que a gente possa 
unir ideias, unir forças para que a gente possa 
um dia lançar a pedra fundamental: Olha, está 
aqui, vai funcionar e nós vamos conseguir andar 
com este projeto! 

Vou passar a palavra. 

O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 
CHIPOLESCH – Deputado, eu só queria fazer 
uma ratificação mesmo das palavras do Franco e 
nas palavras do senhor. 

Os pedidos de internet rural, de sinal de 
telefonia, eles ultrapassam a cinquenta por mês 
na minha caixa de processo, que é direcionado 
para a Seag. Nas reuniões do Pedeag, Plano 
Estratégico do Governo para a Agricultura, a 
pauta mais pedida, juntamente com o Caminhos 
do Campo, foi telefonia, foi sinal de telefonia 
rural. E somado a tudo isso que o deputado 
falou, é importante a gente lembrar que o 
estado do Espírito Santo é um case único, 
Álvaro, no sentido de ter uma operadora com 
oitenta e oito por cento de monopólio, vamos 
dizer assim, no território capixaba. Então, com 
oitenta e oito por cento, qual a possibilidade de 
eles quererem atingir os outros doze que 
faltam, principalmente nessas áreas remotas 
que somam pouco contingente populacional? 
Então fica muito complicado. É uma reunião de 
muitos desafios que a gente tem feito e a Seag 
tem trabalhado no sentido de buscar esses 
desafios, deputado. 

E a gente também está aberto para 
novas ideias. A gente participou de inúmeras 
reuniões. E fazer esse convite aí para que essa 
soma seja com vários atores, Assembleia, enfim, 
prefeituras. A gente está lá à disposição para 
isso.  

Obrigado, deputado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Vou passar a palavra para o 
Álvaro. 

 
O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – É 

importante mesmo essa questão do diálogo, 
mas o que eu quis apresentar para vocês é que 
existe um caminho paralelo a esse projeto que 
já está em andamento. Esse projeto pelo que 
você apresentou já está bem adiantado, ele vai 
ser licitado e contratado pelo Governo para uma 
operadora atender, um provedor atender tais 
comunidades.  

A ideia que a gente quer trazer é que 
existem muitos provedores no nosso interior e 
todos eles têm grandes interesses de atender a 
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comunidade. Só que eles precisam ter essa 
parceria realmente com o público, talvez nem 
necessitando de uma licitação, mas talvez 
realmente um diálogo ou um programa onde 
pode ser feita uma adesão para que ele possa ir 
com segurança atender aquela comunidade. Ou 
seja, eu vou ter o retorno do meu investimento 
para poder chegar ali, que é a grande 
dificuldade das grandes operadoras. Eles 
realmente não querem atender as pequenas 
comunidades porque eles não vão ter retorno 
financeiro.  

E, como você citou, juridicamente eles 
estão respaldados pela Anatel. Porque existe 
um número mínimo de clientes que eles são 
obrigados a atender numa localidade. Então, ou 
seja, a gente fala algo em torno de cinco mil 
assinantes. É o mínimo que é a obrigação deles. 
E a gente está falando de comunidades que têm 
cem, duzentas casas. Eles ficam totalmente 
respaldados juridicamente de não atender essa 
localidade.  

Então, a ideia é fazer um programa onde 
a gente incentive que vários  provedores faça a 
adesão. Então quando pegar uma comunidade 
igual ele citou, de Linhares, ali de duzentas 
residências onde não tenha só um provedor 
atendendo, tenha dois, três. Por quê? Ele vai ter 
o retorno daquele investimento. Então todo 
mundo vai querer atender aquela comunidade, 
porque ele sabe que ele vai ter um subsídio do 
investimento, que é o que mais onera para 
poder chegar lá, levar a fibra óptica ou levar o 
rádio, o que seja. E tendo o apoio do Governo, 
tanto estadual, municipal e da comunidade. 
Fazendo essa aglutinação, essa comunicação, a 
gente consegue pontuar exatamente como 
atender, o que fazer.  

E sendo um programa único, entendeu, 
porque aí a gente pode aplicar nas localidades 
que forem apontadas. Então corre em paralelo 
com aquilo que vocês já estão mandando. A 
iniciativa é excelente, vai funcionar. Tenho 
certeza disso. Mas a gente tem como 
implementar algo onde façam o incentivo dos 
provedores irem até essa comunidade.  

Então, ou seja, nós vamos trazê-los para 
que assim: Olha, se você atender aquela 
comunidade ali, o seu investimento vai ser 

muito baixo. Você vai poder expandir a sua 
rede. Então, daquela localidade ali, com certeza 
tem uma outra mais próxima e, daqui a pouco, 
você tem mais outra. Daqui a pouco, ele 
expande a rede, entendeu? Com um baixo custo 
de investimento e supre a necessidade do 
estado, da comunidade, o que todos os 
moradores vêm pleiteando.  

Você citou a questão da telefonia. Eles 
pedem telefonia, só que, depois quando eles 
descobrem que eles têm internet, descobrem 
que não precisam mais da telefonia. Então a 
gente vê como que a coisa está bem atrasada. 
Eles querem estar conectados, mas se tivesse 
só a telefonia, para eles já era o suficiente 
para poderem fazer os negócios deles, fazer a 
comunicação. 

Então acredito que a gente pode fazer 
algo em paralelo com o que já está 
acontecendo, incentivando para que vários 
provedores alcancem essas comunidades e eles 
possam expandir a rede com sustentabilidade 
financeira e atendendo o pleito da comunidade.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Entendeu, Franco?  

A ideia do Álvaro, a gente conversou 
um pouco antes, era justamente essa questão 
do subsídio, quando eu falo, que foi o que ele 
pontuou aqui. 

Por cliente, para ativar um ponto hoje, 
por exemplo, uma comunidade lá que tem 
cem clientes, cada cliente, para ele ativar, o 
custo para ele levar a rede até lá é no mínimo 
de mil e quinhentos reais, né Álvaro?  

Então seria o quê? O Governo subsidiar 
esse ponto, de levar a rede até essa 
comunidade. Então isso faria o quê? Ele cai o 
custo dele de investimento para que ele possa 
ativar o cliente dele com uma taxa mínima, para 
que ele possa ter internet.  

É mais ou menos um projeto que é a sua 
ideia que você tem também. E, de 
contrapartida, você está criando uma liberação 
de internet grátis, um spot liberado, praças, 
escolas, nessas localidades. Interessante.  

Alguém tem alguma pergunta a mais, 
algo a falar?  
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O SR. WANDERLANIO ALVES LORETE – 
Sou servidor da Casa, meu nome é Wanderlanio 
Alves Lorete.  

Aproveitando, ouvindo os palestrantes, 
as autoridades, vem o meu pensamento. O 
Espírito Santo tem tomado a iniciativa de 
verificar os outros estados que, no caso do 
Norte e Nordeste, tem muitos estados grandes, 
o Centro-Oeste, como que o agronegócio tem se 
virado? Porque é complicado levar uma rede 
cabeada para uma fazenda em um território 
imenso que nem o Brasil. 

E uma outra questão seria a internet via 
satélite. Eu não ouvi falar. Está sendo analisado 
também? Porque pode ser uma alternativa. Não 
sei o que os senhores têm de informação a 
respeito. Seria a pergunta. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Pergunta interessante. Eu 
vou passar a bola para o Álvaro, porque eu acho 
que o Álvaro entende um pouco mais desse 
assunto, que ele falou que só tem vinte anos de 
praia nessa área.  

 

O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – A 
gente olha, sim, para outros estados, mas cada 
estado tem uma particularidade. Nosso estado 
tem regiões muito montanhosas; a gente, por 
incrível que pareça, o nosso estado tem muitas 
estradas no interior, isso é um ponto muito 
positivo em relação a outros estados. Hoje é 
praticamente quase que impossível você falar 
que você não chega a uma comunidade sem que 
tenha uma estrada, mesmo que ela não seja 
pavimentada. Mas existe uma estrada que é 
bem cuidada pela Prefeitura ou pelo Estado.  

E em questão da internet via satélite, ela 
existe há muitos anos, só que a internet via 
satélite tem alguns fatores técnicos que 
implicam no funcionamento da internet e no 
custo. Você tem a questão do tempo de 
resposta, porque o sinal vem literalmente do 
espaço, então a sua internet não vai ser tão 
rápida igual você tem no seu celular ou na sua 
casa. 

E o investimento para você botar uma 
antena de satélite na sua casa é altíssimo.  

Então, hoje, em todos os locais do 
mundo, a modalidade de cobrança de internet, 

ela é feita por franquia, igual é hoje no nosso 
móvel. Então, você vai contratar um pacote de 
um giga de tráfego e vai pagar quinhentos reais, 
ou seja, não vai conseguir atender o pleito dos 
nossos cidadãos do interior, que são 
basicamente, nós temos bastante baixa renda e, 
às vezes, não é baixa renda, mas é um custo 
muito alto. Quinhentos reais hoje para uma 
residência pagar por uma internet, que não vai 
ser de altíssima velocidade e vai ter um limite. 

A gente sabe que o mercado mundial 
tem trabalhado na questão do satélite, mas 
ainda tem um caminho muito longo a percorrer 
para alcançar algo que seja viável 
financeiramente, hoje, nesse sentido. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Nosso subsecretário de 
Serra, agradecer sua presença, Kleyson. 

 
O SR. KLEYSON LUIZ NUNES MUSSO – 

Vocês falando a respeito disso, já pensaram em 
viabilizar uma PPP para tentar trabalhar nesse 
sentido? Juntando o Governo, entregando a 
infraestrutura e as empresas provedoras 
fazendo serviço e mantendo essa infra? De 
repente seria um caminho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – João Marcos quer falar ou 
pode falar o Álvaro? 

 
O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – já foi 

pensado sim em uma PPP, mas existe um certo 
preconceito em relação aos provedores 
menores. Por quê? Quando a gente trata em 
falar em licitação, PPPs, isso requer exigências 
burocráticas muito altas. E às vezes aquele 
provedor não tem um corpo técnico para poder 
tratar isso e não é vantajoso para ele gastar 
horas e recurso e adequações da sua empresa 
para poder participar. A gente cai num ciclo 
onde as grandes empresas acabam ganhando 
uma licitação como essa e muita vezes não 
acabam atendendo cem por cento. 

Então, a ideia realmente foi o que eu 
falei, fazer o oposto. Realmente é gerar o 
incentivo para que o provedor vá. E esse 
programa não é para o provedor, e sim para o 
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cidadão. Ele ter esse direito: Olha eu quero 
aderir isso aqui. E aí o provedor: Ah! Eu vou te 
atender e então a gente vai te atender baseado 
nessa regra aqui que foi estabelecida nesse 
programa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Kleyson, mais ou menos a 
ideia é o seguinte, pelo menos o que eu estou 
entendendo. Por exemplo, Putiri. Para você ir 
para Putiri, você entra em Bela Vista, na Serra, a 
BR-101 passa em frente à garagem da Serrana. 
Ali, acredito eu, Álvaro, que passam diversas 
fibras de diversas operadoras. Então, o Governo, 
ele cria o incentivo para que, exemplo – o 
Álvaro é representante da GTI –, a GTI possa 
estender a rede dele até Putiri para atender 
duzentos moradores que se tem lá em Putiri. 
Entendeu? Seria um subsídio para poder ativar 
esses clientes, na verdade, esses moradores, e 
levar a internet para eles. 

Farei uma pergunta, Álvaro. Por 
exemplo, você falou que você tem diversos 
provedores. Por exemplo, vamos pegar um 
município: Linhares, mesmo. Linhares têm 
vários, mas porque você tem um grande centro 
em Linhares. Vamos pegar Boa Esperança. 
Quantos provedores hoje eu tenho dentro do 
município de Boa Esperança? Você tem esse 
conhecimento? Operando hoje lá? 

 
O SR. ÁLVARO ARAÚJO FRANÇA – Em 

Boa Esperança deve ter no mínimo cinco 
provedores. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) –  Cinco provedores. 
E esses cinco provedores, eles não 

lançam hoje, por exemplo, no km 20, lá na 
ponta do km 20, ele não leva fibra ótica, que 
está sem internet. Entendeu? Então, no 
Patrimônio do Bis, não leva até lá. 

Então, o Governo criaria o incentivo para 
que esse provedor, que está hoje dentro de Boa 
Esperança, leve a sua fibra até naquela 
comunidade rural que não tem hoje acesso à 
internet, não tem comunicação nenhuma.  

Mas acho que, assim, a conversa está 
boa, a ideia está boa. Acho que a gente pode 

voltar a conversar, mas bater um papo criando 
um grupo de trabalho entre nós, para, 
juntamente com esse projeto que já está em 
andamento, tentar aprimorar, conversar.  

O Álvaro lidera a Associação dos 
Provedores, dentro do estado, tem uma 
conversa com os diversos provedores, acho 
importante levar para dentro desse projeto do 
campo digital para chegar numa ideia, talvez em 
subsídio, a gente envolver o governador, o 
próprio secretário de Agricultura. Como você 
falou, sua caixa de e-mail chega cinquenta 
pedidos diariamente de internet e aqui na 
Assembleia não é diferente. 

Se você vir, na sessão de hoje deve ser 
lido algum deputado pedindo a antena lá, 
porque vai direto para você. E, assim, as pessoas 
ainda não têm esse conhecimento que o projeto 
da antena não vai chegar mais. A antena não, já 
é uma tecnologia antiga também. Não é, 
Álvaro? Temos que falar. Porque a tecnologia 
avança a cada dia mais, e a antena que está lá 
já, a informação que eu tenho do 5G, eu não 
entendo muito, mas diz que é um aparelho 
muito pequeno para ser implantado para tornar 
a internet 5G, que vai chegar em breve para a 
gente também no nosso estado. Alguém quer 
falar algo mais? Gerson, de Pedro Canário, quer 
fazer uma pergunta. 

 
O SR. GERSON SANTOS – Não, não é 

pergunta não, deputados. Eu agradeço. É só um 
complemento, assim, a gente está na lida no 
campo e a gente vê que os nossos municípios 
capixabas, praticamente os municípios rurais, há 
muita perda de ICMS, de receita, principalmente 
na agricultura, sobretudo agricultura familiar.  

E essa questão do subsídio, eu acho que 
o Governo, entrando com essa parceria, de 
certa forma é ressarcido, porque hoje é tudo 
nota fiscal eletrônica e aí a gente vê a 
dificuldade dos produtores rurais no campo e 
dos agricultores familiares com relação a isso, 
porque não tem essa ferramenta lá no campo. E 
nos municípios há muita perda de ICMS, a gente 
acompanha isso, especialmente na colheita de 
café, pimenta do reino e outras diversas. Ia ser 
um complemento, acho que esse subsídio deve 
estar ligado a essa questão porque na verdade 
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não há uma perda para o Estado com relação a 
isso, porque uma vez isso implantado, os 
municípios tornam a ganhar esse ICMS através 
da emissão da nota fiscal eletrônica que muita 
vezes é perdida, ao longo do ano, pois os 
produtores não emitem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 

XAMBINHO – PL) – Até um programa de 
educação fiscal. Né? Porque você vai dar 
condições para o produtor rural emitir sua nota 
fiscal eletrônica, mas não é só pimenta do reino 
e café não, tem carne de sol, lá de Pedro 
Canário, também, que é boa.  

 

O SR. JOÃO MARCOS AUGUSTO 
CHIPOLESCH – Deputado, só para 
complementar a pergunta do Kleyson. Existe um 
projeto do Prodest chamado Alça Norte e Alça 
Sul, o Prodest visa levar essa fibra, passando 
pela BR-101 até o extremo Norte do estado e 
dando a volta, passando por Santa Leopoldina e 
terminando em Vitória, fazendo como se fosse 
uma alça mesmo.  

Esse projeto, se não me engano já está 
muito adiantado pelo Prodest, eu não tenho 
informação mais apurada, as informações que 
eu tenho são de reuniões que nós fizemos com 
o Prodest, mas que eles estão tocando a 
expansão dessa alça, dessa alça de fibra.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ALEXANDRE 
XAMBINHO – PL) – Esse projeto é um projeto 
interessante e importante, mas é onde a gente 
chega. A fibra vai passar nas principais e nós 
precisamos que ela entre para dentro das 
comunidades rurais. É um projeto até para 
poder interligar todas as escolas do estado, a 
saúde, hospital, unidade de saúde das 
comunidades. É um projeto muito interessante. 

Acho que a gente sai nesta tarde de 
terça-feira satisfeitos, acho que nós abrimos um 
debate importante, nós podemos avançar um 
pouco mais, fazendo esse grupo de trabalho, 
conversando. Agradecer a presença de cada um 
de vocês, agradecer a presença dos servidores 
da Assembleia, da Comissão de Ciência e 
Tecnologia, muito obrigado. 

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrada a reunião. Antes, porém, convido os 

pares para próxima reunião desta comissão, que 
será ordinária, no dia e hora regimental. Uma 
boa tarde a todos e que Deus nos abençoe. 
  

(Encerra-se a reunião às 
14h09min) 

 

_______________________________________ 
 

DÉCIMA TERCEIRA REUNIÃO 
EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA (PRESENCIAL E 
VIRTUAL), DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 
11 DE NOVEMBRO DE 2021. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Bom dia!  Invocando a proteção de 
Deus, declaro abertos os trabalhos da décima 
terceira reunião extraordinária, híbrida, da 
terceira sessão legislativa ordinária, da décima 
nona legislatura. Hoje, 14/12/2021, cumprindo 
o Regimento Interno da Assembleia Legislativa e 
desejando a paz de Cristo a todos, vou proferir a 
leitura de um versículo da Bíblia.  

Convido a todos que se coloquem de pé, 
por favor.  

 

  (O senhor deputado Bruno 
Lamas lê Salmos, 121: 1 e 2)  
 
 Amém. 
  Quero agradecer a presença de vocês 
nesta reunião pública, nesta audiência pública. 
Algumas pessoas estão a caminho. Quero 
Agradecer quem se predispôs e já está conosco 
aqui. É um passo muito importante, é o segundo 
passo na construção de uma proposta de 
emenda constitucional histórica para o nosso 
estado, e que essa construção está sendo feita 
de forma coletiva. Quero agradecer ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Erick Musso, na pessoa dele todos os demais 
deputados e deputadas, inclusive que assinaram 
essa proposta de emenda constitucional. Ao 
longo da nossa reunião, nós vamos fazendo os 
devidos registros. 
 Solicito ao supervisor da Comissão de 
Educação, professor Leonardo, que possa 
proceder aqui à leitura do nosso roteiro. 
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 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Bruno?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Pois não. 
 
  O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Bruno?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Sim.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Não sei 
se é o meu celular, mas eu não estou ouvindo 
quase nada! O som está baixíssimo. Não está 
acontecendo algum problema, aí, não? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Nós estamos te ouvindo perfeitamente. 
V. Ex.ª nos ouve?  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu 
estou ouvindo muito baixinho, quase não ouço 
nada. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Vou pedir para aumentar aqui. 
 Obrigado por sua presença deputado 
Majeski. 
 Aproveito, antes da leitura do roteiro, 
concedo a palavra a V. Ex.ª, para suas saudações 
iniciais, por favor. (Pausa) 
 Deputado Majeski? (Pausa) 
  Eu creio que a dificuldade está na 
conexão dele, daqui a pouquinho a gente 
restabelece. 
 Com a palavra o supervisor Leonardo. 
 
 O SR. LEONARDO ROCHA GOMES – Bom 
dia a todos e a todas. 
 Na Ordem do Dia, nós temos audiência 
pública referente ao tema: Análise Jurídica, 
Sócio Cultural e Política da Proposta de Emenda 
à Constituição Estadual n.º 03/2021, a PEC dos 
Pedagogos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Antes de fazer a composição da Mesa, 
quero deixar aqui a mensagem inicial para 

vocês: Bom dia a todos e a todas. Quero saudar 
vocês com a paz de Cristo. Sou filho de 
professora e desde criança sempre ouvi que 
educar é colaborar com Deus.  Inclusive, um de 
nossas palestrantes foi professora da minha 
mãe, Márcia Lamas.   
 Essa tarefa é desenvolvida por tantos 
profissionais da Educação: professores, 
auxiliares de secretaria, serventes, merendeiras 
e demais agentes suportes. E todos eles têm 
seus serviços organizados por um profissional 
que pensa a escola como um todo – o 
pedagogo.  O pedagogo é o profissional que está 
o tempo todo analisando os processos de ensino 
e aprendizagem, e que dá suporte necessário 
para que os professores tenham condições de 
desenvolver o seu ofício. 
 E quando o estudante resolve prestar o 
Enem para o curso de Pedagogia, ele se habilita 
para atuar tanto como professor na educação 
infantil, nas séries iniciais, quanto para 
desempenhar a função de pedagogo nas 
escolas. Dessa maneira, a carreira do pedagogo 
é semelhante à do professor quando se trata de 
remuneração.  Em outras palavras, os 
pedagogos das redes municipais e estadual do 
Espírito Santo recebem o mesmo salário que os 
professores. E por que não dizer quando 
falamos da carga horária de trabalho? O 
pedagogo, assim como o professor, entra na 
escola às 7h e atua até 12h, no turno matutino; 
das 13h às 18h, no turno vespertino e das 18h 
às 22h no turno noturno. Sendo assim, a 
formação é semelhante, o salário é o mesmo, e 
as cargas horárias são idênticas.   

Então, indago: por que os pedagogos e 
as pedagogas não podem acumular mais de um 
cargo na administração pública? Eu respondo: 
por um dispositivo constitucional que 
estabelece o cargo de pedagogo enquanto 
quadro técnico e, portanto, não acumulativo, 
segundo uma aberração da nossa Constituição 
Federal. 

Quando encontramos algo na 
Constituição que gera injustiças, como aqui 
estou relatando, nós, legisladores, devemos 
ouvir a sociedade para corrigir essas injustiças. É 
isso o que fazemos aqui, hoje: viemos ouvir a 
sociedade em audiência pública para corrigir 
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esta injustiça, que é a não permissão para que 
um pedagogo ou uma pedagoga possa atuar, 
quando não há incompatibilidade de horário, 
em mais de uma de uma prefeitura. Como é o 
caso das prefeituras de Vitória, hoje, e Cariacica, 
que são vizinhas.  

Espero que possamos cumprir o nosso 
objetivo aqui, hoje, de esclarecer a importância 
de mudarmos a nossa Constituição Estadual. 
Este é o nosso desafio. Este é o que nós 
adotamos. Este é o caminho que nós estamos 
trilhando, como fizeram, com sucesso, o Rio de 
Janeiro e o Paraná.  

Estou certo de que o primeiro passo foi 
dado, e que conseguiremos corrigir mais essa 
injustiça. Que Deus nos ajude!  

É um momento histórico para o 
profissional pedagogo. Queremos justiça para os 
pedagogos! 

Nesse momento, eu concedo a palavra 
ao doutor Juão Vitor, que é membro da 
Comissão de Educação, para que ele possa fazer 
a leitura do texto original da PEC que tramita 
aqui, na Assembleia Legislativa.  

 

O SR. JUÃO VITOR SANTOS SILVA – Bom 
dia a todos.  

A Proposta de Emenda à Constituição n.º 
03/2021, autodenominada PEC dos Pedagogos, 
altera o art. 32, inciso XVII, da Constituição do 
Estado do Espírito Santo, dando a seguinte 
redação: 

 

[...] 
d) a de dois cargos de natureza 
técnico-pedagógica exercidos em 
instituições educacionais 
estaduais, desde que o requisito 
de escolaridade para sua 
ocupação seja o curso de 
graduação em Pedagogia; 
e) a de dois cargos de natureza 
técnico-pedagógica exercidos em 
instituições educacionais 
municipais, desde que o requisito 
de escolaridade para sua 
ocupação seja o curso de 
graduação em Pedagogia; 
f) a de dois cargos de natureza 
técnico-pedagógica, sendo um 

exercido em instituição 
educacional estadual e outro 
exercido em instituição 
educacional municipal ou federal, 
desde que o requisito de 
escolaridade para sua ocupação 
seja o curso de graduação em 
Pedagogia; 
g) a de dois cargos de natureza 
técnico-pedagógica, sendo um 
exercido em instituição 
educacional municipal e outro 
exercido em instituição 
educacional federal, [...] 

 
A proposta de emenda à Constituição 

busca criar uma nova exceção à regra 
constitucional de vedação acumulada de cargos 
remunerados.  

Em regra, a Constituição impede que o 
servidor público acumule cargos remunerados. 
Contudo, a própria Constituição Federal e a 
Constituição Estadual preveem exceções a essa 
regra, desde que haja compatibilidade de 
horários. A proposta, portanto, visa criar novas 
exceções, e o debate cinge–se, justamente, a 
identificar se há constitucionalidade ou não 
nesta proposta, uma vez que a Constituição fixa 
limites ao poder de reforma.  

Em regra, esses limites estão 
estabelecidos na Constituição Federal, no art. 
60, § 4.º, que são as chamadas cláusulas 
pétreas. Aqueles são os limites intransponíveis 
para o poder de reforma. A discussão cinge–se, 
justamente, em entender se o que nós 
debatemos hoje seria ou não um desses limites 
intransponíveis.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Solicito ao doutor Juão Vitor que proceda 
à leitura da justificativa da PEC ora apresentada.  

 
O SR. JUÃO VITOR SANTOS SILVA – A 

justificativa adiante acompanha a proposta de 
emenda que segue disponível no site da 
Assembleia.  

 
CONSIDERANDO que o exercício 
da Pedagogia em instituições 
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educacionais confunde–se com o 
trabalho docente. 

 
CONSIDERANDO que a 
administração escolar, a 
orientação escolar, a supervisão 
escolar, a inspeção educacional e 
o planejamento educacional, 
quando realizados no contexto da 
escola ou de órgãos gestores dos 
sistemas de ensino, estão 
diretamente vinculados ao 
processo de ensino–
aprendizagem (...). 
 
CONSIDERANDO que o Conselho 
Nacional de Educação (CNE), 
órgão normativo mais elevado no 
âmbito do aparelho escolar 
brasileiro, definiu, por meio da 
Resolução nº 01, (...) de 2006, que 
os egressos dos cursos de 
graduação em Pedagogia são, 
todos eles, docentes. 

 
CONSIDERANDO que todos 
aqueles cursos foram 
reconhecidos como licenciaturas, 
ou seja, como cursos formadores 
de professores especialistas em 
educação, diferentemente dos 
demais cursos de licenciatura 
(Matemática, História, Língua 
Portuguesa, entre outros), que 
não formam professores 
especialistas em educação, mas 
apenas docentes. 

 
CONSIDERANDO que a atual 
quadra normativa não autoriza a 
cumulação remunerada de cargos 
públicos de pedagogo. 

 
CONSIDERANDO que a 
organização curricular dos cursos 
de licenciatura em Pedagogia nas 
instituições de ensino superior no 
Brasil é dotada de formação em 
educação. 

CONSIDERANDO o desassossego 
que alcança pedagogos de 
carreira no serviço público, 
educadores militantes em nossas 
escolas públicas, com percursos 
profissionais e vidas pessoais e 
familiares organizadas pela 
aprovação em dois concursos 
públicos distintos, pelos quais 
obtiveram, por mérito, duas 
diferentes matrículas no serviço 
público, tendo agora que se 
defrontar com tão grave ameaça 
de perda de um dos vínculos. 
 

CONSIDERANDO a autonomia 
constitucional conferida aos 
Estados para lidar com a carreira 
de seus servidores, mas também 
para disciplinar situações 
idênticas existentes (...). 

 

 A proposta termina por solicitar aos 
demais deputados que a esta subscrevem e 
àqueles que não subscreveram até o protocolo 
que possam aprovar a presente proposta de 
emenda à Constituição, que é causa tão 
relevante ao trabalho pedagógico realizado nas 
escolas municipais, estaduais e federais públicas 
em funcionamento no Estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) –  Muito obrigado. 

É importante ressaltar que todos os 
parlamentares que já fizeram o uso da palavra, 
os deputados e deputadas, se manifestaram 
favoráveis à PEC. É importante ressaltar que foi 
convidado para esta segunda audiência pública 
o Tribunal de Contas do Estado do Espírito 
Santo, o Tribunal de Justiça do Estado do 
Espírito Santo e a OAB, que se faz presente.  

Eu gostaria muito de agradecer e de 
convidar para a Mesa, através do seu 
representante, o doutor Rogério Romano, que 
está aqui conosco. Por favor, tome assento 
conosco à Mesa e muito obrigado por sua 
presença. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 
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Foi convidada a Procuradoria-Geral do 
Estado do Espírito Santo, o doutor Rodrigo de 
Paula, que se fez presente na primeira reunião, 
já confirmou e está a caminho, já havia 
comunicado previamente que chegaria ao longo 
da nossa reunião; os senhores e senhoras 
deputados. 

Gostaria de convidar para compor a 
Mesa também o representante do Sindiupes, o 
professor Ildebrando José Paranhos, por favor, 
que esteja conosco; a diretora da Esesp, a 
professora Nelci Gazzoni; representando os 
Conselhos Municipais, todos aqui presentes, a 
professora Zoraide Barboza, que preside o 
Conselho Municipal de Educação de Vitória; 
convidar os nossos palestrantes que darão as 
contribuições, a professora Marlene de Fátima 
Carraro Pires, da Ufes; a professora Dorcas 
Rodrigues Silva, da Doctum; também o Fábio 
Luiz de Amorim, da Rede Comunica Educação. 
Por favor, estejam conosco aqui à Mesa. 
Também a professora Marciane Cosmo, da 
Secretaria de Educação de Marechal Floriano; 
representando a Secretaria de Educação de 
Vitória para relatar a experiência do município, 
a professora Fabiola Risso, que é subsecretária 
de Gestão Educacional de Vitória; o município 
de Cariacica, que também tem uma experiência 
para compartilhar, o José Roberto Martins de 
Aguiar ou o seu representante ou sua 
representante que esteja conosco aqui. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

Peço que organize aqui os assentos à 
Mesa. 

Eu concedo a palavra ao deputado Sergio 
Majeski, que também apresentou uma PEC, uma 
matéria correlata que está apensada a esta que 
tramita, e que também é um defensor. Eu 
concedo, deputado Majeski, se V. Ex.ª estiver 
ouvindo agora, a palavra para que V. Ex.ª possa 
proceder à sua saudação inicial, e agradecer 
também a todos aqueles que estão na 
modalidade virtual conosco. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado, deputado Bruno. 

Eu gostaria de cumprimentar as pessoas 
que estão participando desta audiência pública. 
V. Ex.ª convidou algumas pessoas aí para a Mesa 
das quais eu gosto muito. Com certeza vai ser 
um momento de grande produtividade, de 
grande valia. A professora Marlene está aí e que 
vai falar, meus cumprimentos à Marlene, ao 
Fábio, a todos os outros que participam desta 
Mesa. Meus cumprimentos a V. Ex.ª também e a 
todos aqueles que participam virtualmente, 
também, deste evento. 

As propostas apresentadas, deputado 
Bruno, por V. Ex.ª e por mim, as PECs estão 
apensadas, é uma demanda antiga dos 
profissionais de pedagogia e muito justa. Não 
existe nenhuma lógica mais você imaginar, hoje, 
que pedagogos não possam ter dois vínculos 
empregatícios, se forem compatíveis. Então, isso 
perdeu a lógica completamente. Isso será um 

avanço se for aprovado, eu tenho certeza que 
na Assembleia Legislativa será aprovado, e 
também creio que o Governo do Estado não é 
contrário a essa modificação da Constituição. 

Agora, essa questão do pedagogo nas 
escolas, depois a gente precisa aprofundar 

essa discussão. Quem está um tempo maior 
na educação, quem tem uma estrada de 
algumas décadas da educação, sobretudo 
antes da década de 90, nas escolas havia um 
supervisor e um orientador, não havia apenas 
um profissional chamado o pedagogo. Os 
cursos de pedagogia, os cursos superiores, no 
último ano, as pessoas optavam por fazer ou 
orientação ou supervisão ou inspeção, e depois 
da década de 90, o trabalho do supervisor e do 
orientador ficou a cargo apenas de um 
profissional, que é o pedagogo. E hoje nós 
temos nas escolas, em muitas escolas, tanto em 
rede municipal quanto na rede estadual, muitos 
pedagogos sobrecarregados porque há um 
volume de trabalho muito grande para o 
pedagogo. Porque ele tem que dar conta de 
atender pais, de atender alunos, de atender 
professores, de atender às exigências das 
superintendências e da Sedu. Quer dizer, é um 
volume de trabalho muito elevado. Por isso eu 
sempre questionei o fim da função de 
orientador e supervisor separados. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, 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, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 

Porque quando havia esses dois papéis 
separados, então o orientador cuidava mais da 
atenção ao aluno, o supervisor mais ligado às 
questões dos professores. Quando acabou isso e 
passou, então, em vez de terem dois 
profissionais dessa forma, um orientador e um 
supervisor, passou a ter apenas um pedagogo. 
Muito raramente você vai encontrar em um 
turno de escola, às vezes com trezentos, 
quatrocentos alunos, que tenha dois pedagogos. 
Então, como um profissional desses consegue 
dar conta de tantas demandas? 

Então, para além dessa questão de a 
gente conseguir aprovar essa PEC, há a questão 
de que a gente deveria voltar à discussão dessa 
questão do papel do pedagogo nas escolas e 
esse acúmulo de trabalho que esse profissional 
vem tendo, principalmente porque nos últimos 
anos nós temos cada vez mais problemas 
estourando dentro das escolas, que vão desde a 
questão de desestrutura familiar, da questão 
das drogas, sexualidade precoce, depressão e de 
uma série de síndromes e que vem aumentando 
nas escolas. Obviamente, esses profissionais 
encontram–se cada vez mais sobrecarregados. 
Mas, a gente precisa aprofundar essa discussão 
na Comissão de Educação, e em todos os níveis, 
porque eu acho que ela é uma discussão que 
precisa avançar. Mas, por ora, nós vamos nos 
concentrar na aprovação desta PEC.  

Que tenhamos uma boa reunião. 
Um bom dia a todos! É um prazer estar 

aqui participando! 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, deputado Majeski! 
No nosso roteiro, nós passaremos às 

contribuições do professor Fábio, da professora 
Marciane, da Fabíola, representando aqui o 
município de Vitória, da representação do 
município de Cariacica, e do professor 
Ildebrando e da Esesp e, em seguida, nós 
passaremos para as duas palestras maiores, as 
duas contribuições maiores no que tange ao 
tempo reservado, que é da professora Marlene 
e da professora Dorcas. Em seguida, passaremos 
a palavra para a Ordem dos Advogados do 
Brasil. Quero agradecer muito, porque a Ordem 
nunca falha, né gente? A Ordem sempre está 

presente! Aliás, parabéns pelo exercício da 
cidadania de ontem. Ontem foi dia do Quinto 
Constitucional, até uma hora da manhã todo 
mundo ligado, e agora nós estamos na 
iminência de seis nomes que seguem para o 
Tribunal de Justiça, entre eles o de uma mulher, 
que foi a mais votada para compor a nossa 
Corte.  
 Nesse meio tempo, o doutor Rodrigo de 
Paula, da PGE chegará. É importante a 
participação, a presença dele também. Ok?  
 Sendo assim, eu concedo da palavra ao 
professor Fábio Luiz de Almeida Amorim pelo 
tempo de três minutos. Por favor. 
 
 O SR. FÁBIO LUIZ DE ALVES AMORIM – 
Bom dia a todos, todas e todes! 
 Cumprimento o deputado Bruno Lamas, 
extensivo à Mesa. 
 Este é um momento ímpar e muito 
importante para nós. Sou pedagogo da rede, há 
dez anos como efetivo, mas há trinta anos na 
educação capixaba, na educação do estado do 
Espírito Santo. 
 É importantíssimo este momento, 
porque o cargo de pedagogo passou por várias 
transformações no período. Nós tivemos um 
período sem pedagogo nas escolas do estado, 
sem concurso para pedagogo, então, é um cargo 
que exige, agora, um esforço muito grande para 
compor esse quadro no Estado. 
 As mudanças na atuação e na formação 
do pedagogo, também, têm que ser levadas em 
conta. A base da nossa formação é a docência. O 
Estado do Espírito Santo, em um determinado 
momento, modifica a função de pedagogo, que, 
até então, era de trinta horas, e passa a ser de 
vinte e cinco horas, igualando à carga horária do 
docente, regente de sala de aula. E, como a 
nossa profissão e a base da nossa formação é a 
docência, entendemos que há necessidade de 
reformulação deste cargo no estado do Espírito 
Santo, na rede estadual de educação, para que 
possa atender aos anseios da sociedade e de 
toda comunidade educacional e capixaba. 
 Muito obrigado pelo convite!  

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Professor Fábio, muito obrigado! É a 
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segunda vez, inclusive, que o senhor participa 
conosco. Seja sempre muito bem–vindo, tá 
bom? 
 Com a palavra professora Marciane 
Cosmo, representando aqui o município de 
Marechal Floriano, para compartilhar a 
experiência conosco. 
 

 A SR.ª MARCIANE COSMO – Bom dia a 
todos e a todas! Na pessoa do deputado, 
cumprimento a Mesa. Dizer que é um momento 
muito importante para nós.  
 Eu sou professora e pedagoga das redes 
municipais de Domingos Martins e Marechal 
Floriano. Venho aqui fazer coro, no intuito de 
que essa proposta, de fato, seja aprovada, de 
modo que ela também é importantíssima para 
os profissionais da educação, para os 
pedagogos, como o professor que me 
antecedeu destacou, as mudanças que o cargo e 
a função vieram passando no decorrer dos anos. 
Então, visando a essa garantia de acesso, 
permanência, igualdade de direitos, esses 
profissionais, nós, profissionais de carreira, 
merecemos que tenha destaque, que essa 
proposição seja aprovada, visto que o direito 
aos profissionais tem que ser de igualdade para 
todos.  
 Agradeço a oportunidade! A minha fala 
aqui é realmente de endossar o coro da 
proposição, acreditando que ela possa, sim, ser 
aprovada e vir a beneficiar os profissionais que 
tanto trabalham e se dedicam à educação no 
estado do Espírito Santo, que são os pedagogos. 
 Obrigada! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Muito obrigado, professora Marciane! 
Também é a segunda vez. Esteve conosco aqui, 
no debate sobre o novo ensino médio, 
promovido pela Comissão de Educação. Muito 
obrigado mesmo, tá bom?  
 Com a palavra, representando a 
Secretaria de Educação de Vitória, a secretária 
fez o contato comigo, a Juliana, se deslocando lá 
para a escola, que, infelizmente, hoje está 
convivendo com um drama, desde ontem, mas 
está aqui devidamente e muito bem 
representada pela Fabíola Risso, subsecretária, 
e já conhecemos a sua militância desde os 

tempos de diretora de escola, no município de 
Serra. Com a palavra, por favor. 

 
 A SR.ª FABIOLA BARCELOS RISSO – Bom 
dia todos e todas! Bom dia, deputado Bruno 
Lamas, é um prazer enorme estar aqui 
representando a Secretaria Municipal de 
Educação. Como o próprio deputado colocou, a 
secretária Juliana, defensora dessa pauta, 
gostaria muito de estar presente, mas, hoje, 
infelizmente, estamos vivendo uma situação 
muito delicada no município, e ela precisou 
acompanhar essa unidade de ensino junto ao 
secretário Ícaro. Então, estou aqui 
representando a nossa pasta e também como 
pedagoga da rede estadual e professora do 
município de Vitória. 
 É uma pauta importante para todos os 
colegas, então também estamos aqui. E como o 
professor Fábio colocou, como a nossa colega 
de Marechal também colocou, é fundamental a 
discussão desta pauta, ela é importante para os 
nossos pares, os nossos colegas pedagogos 
licenciados na área de educação, que compõem 
o quadro do magistério. Mas, ainda não há esse 
entendimento na rede estadual de que esse 
profissional faz parte do quadro do magistério e 
tem o direito de acumular cargo. 
 Trazendo um pouco a experiência do 
município de Vitória, tivemos, com a 
implantação do plano de carreiras do magistério 
em 2006, esse entendimento de que o 
profissional pedagogo compõe o quadro do 
magistério. Tanto que a nomenclatura do cargo 
de pedagogo no município de Vitória é 
professor da educação básica em função 
pedagógica. Então, ele é entendido como 
participante, como adentrante do cargo do 
quadro do magistério. Então, ele tem os direitos 
de acumular função.  

Infelizmente, tivemos a manifestação do 
nosso instituto de previdência apenas no ano de 
2020. Mas, hoje já há essa clareza. Então, os 
nossos profissionais pedagogos que possuem 
dois vínculos podem aposentar dentro das 
funções. Foi um avanço muito grande para 
nossa rede e espero que essa também se 
estenda para outras redes, em especial para a 
rede estadual de ensino. 
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 O nosso entendimento... A própria 
Procuradoria do município já emitiu dois 
acórdãos, um em 2012 e outro em 2019, 
entendendo que o profissional pedagogo é 
professor, tem atuação diretamente com o 
estudante e com os professores no preparo da 
formação desses estudantes. Então, ele é, sim, 
um representante do quadro do magistério e, 
portanto, possui todos os direitos adquiridos 
pelo profissional professor, como docente.  

Então, é importante e foram muito 
importantes essas manifestações da PGM e 
também a manifestação do nosso instituto para 
assegurar não só a possibilidade do ingresso 
desse profissional em dois cargos de pedagogo, 
mas, também, da sua aposentadoria. 

Agradeço, somos, sim, favoráveis a essa 
proposta, e estamos aqui também para compor 
essa força para que a gente consiga avançar. 

Muito obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, Fabiola. 
Solicito à Comissão de Educação, ao 

supervisor, que possa fazer a juntada desses 
documentos citados no bojo do projeto, porque 
é justamente o nosso objetivo aqui, que vai 
reforçando a tese da PEC. Então, aos municípios: 
as teses, os estudos que vocês têm em mãos, 
todos vocês, por favor, façam a entrega a nós 
aqui, via WhatsApp, via e-mail ou físico, para 
que possamos fazer a juntada. 

Representando aqui o município de 
Cariacica, quero convidar a professora Juciara 
Lírio, que também esteve conosco na primeira 
reunião, se faz presente na segunda e têm 
contribuições a dar nesse momento. Como a 
palavra a senhora, por favor. 

 
A SR.ª JUCIARA LÍRIO – Bom dia a todos 

e todas! Cumprimentamos o deputado Bruno 
Lamas e agradecemos por estar conosco nessa 
luta. 

O município de Cariacica apoia essa 
causa. 

É um grande alívio para nós pedagogos – 
sou pedagoga da rede municipal de Cariacica e 
de Viana – a aprovação dessa PEC. Ela será um 
alívio, pois quando há uma denúncia de 

acúmulo de cargo somos tratados como 
criminosos e não como profissionais que 
somos, que fizeram concurso, que entraram 
pela porta da frente. A gente reconhece o 
grande avanço do município de Vitória, a 
gente leu os acórdãos, o último de 2019. 
Parabéns à Procuradoria de Vitória, e que se 
estenda aos outros municípios e ao Estado 
também.  
 Estamos aqui para dar o nosso apoio à 
aprovação desta PEC. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado pela sua presença. 

Quero, antes de passar para os 
próximos, para suas saudações, agradecer a 
presença de todos vocês, e fazer o registro das 
demais lideranças que estão conosco: Márcia 
Cristina Martins, muito obrigado; Kátia 
Alessandra Santos Batista, muito obrigado; 
Danusa, obrigado; Luis Gustavo Luz; 
Marlene... Marlene está aí? Está à Mesa? 

Vai perdoando os atos falhos, 
professor. Cheguei de viagem uma hora da 
manhã, conversando com professores 
aposentados lá no Caparaó. É a segunda 
audiência que fizemos. Fizemos uma aqui e 
uma lá. 

Rosangela! A Dorcas está à Mesa. 
Mariângela, obrigado; Rosangela Pereira, 
muito obrigado; Silvana, obrigado, professora; 
Elaíse! Olha a Elaíse aí gente! Obrigado, nossa 
comendadora. Salete, muito obrigado; Telma, 
está aqui no anexo; Arinete, está aqui 
também; Luciete, muito obrigado; Luis, muito 
obrigado, professor Luis. 

Faltou alguém sem o registro, por 
enquanto? (Pausa) 

Então, obrigado! 
Com a saudação inicial, quebrando 

todos os protocolos aqui da Mesa, inclusive, 
fiquei muito impressionado positivamente 
com as palavras do pedagogo e professor Luis 
Gustavo Luz, na nossa primeira reunião. E 
gostaria muito que o senhor pudesse fazer uso 
da tribuna, também, por três minutos, para 
suas considerações iniciais. Por favor! Tenho 
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certeza que vocês também serão agraciados 
com uma fala técnica forte, embasada, que 
muito me motivou nessa jornada. 

 

O SR. LUIS GUSTAVO LUZ – Bom dia 
todos e todas; os que estão aqui presentes e os 
que estão nos acompanhando de forma remota. 

Cumprimentar a Mesa, na pessoa do 
deputado Bruno Lamas, e os demais professores 
que estão aqui. 

Costumo dizer que sempre me apresento 
como professor pedagogo, porque é assim que 
somos. Nossa nomenclatura é de professor. Pelo 
menos, nas prefeituras da Grande Vitória e na 
própria rede estadual tem o nome de professor 
na frente. Se a gente partisse dessa premissa de 
sermos professores, a própria Constituição já 
garante que o professor pode acumular dois 
cargos. Porém, por diversos fatores é visto que 
o professor pedagogo ou o professor 
coordenador é um cargo técnico, e isso é uma 
injustiça muito grande. E essa PEC vem para 
corrigir essa injustiça e resolver o imbróglio 
jurídico diante disso, porque muitos colegas são 
coagidos por denúncias, por vários fatores; a 
questão de aposentadorias. Então, Estados 
como o Rio de Janeiro e o Paraná já fizeram o 
entendimento diversificado quanto a isso, já 
resolveram essa questão. E, em nível federal, 
existe uma tramitação, mas muito lenta. Se nós 
aqui no Espírito Santo podemos resolver isso 
dentro da rede estadual e nas redes municipais, 
por que não resolver? Espírito Santo podemos 
resolver isso dentro da rede estadual e nas 
redes municipais, por que não resolver? 
 Então, já agradeço ao deputado Bruno 
Lamas, ao deputado, também, Majeski, que tem 
outra PEC apensada. Quanto mais forças 
tivermos, melhor. 
 Então, essa questão do professor 
pedagogo é muito importante, porque nós 
somos professores. Eu acho até importante 
também puxar tanto o professor pedagogo, o 
professor coordenador, que são profissionais 
que atuam diretamente para fazer a escola 
funcionar. Então, são essenciais para a escola 
funcionar, no trato com os alunos, com os 
professores, com as famílias. 
 Eu passei por uma situação dessa na 
rede estadual uma vez, que eu tinha um 

contrato como professor pedagogo, assumi 
outro de professor coordenador, com uma 
semana, eu recebi um e-mail da 
Superintendência me desligando de professor 
coordenador por ser acúmulo. Porém, os dois 
são de professores.  
 Enfim, nós temos, isso é a realidade, nós 
temos colegas aqui que já relataram numa 
primeira reunião, de sofrer ameaças, de 
denúncias e tudo mais. Nós não estamos 
cometendo nenhum crime. Nós queremos 
trabalhar. E somos professores. É totalmente, 
assim, é um absurdo a forma como é feito, tanto 
nas redes de ensino também. É meio que uma 
coação. Não precisamos disso. 
 Então, sem dúvida, essa PEC vem para 
resolver uma causa de longo tempo, vai ficar na 
história da educação do Espírito Santo, e nós 
vamos resolver algo que pode ser resolvido aqui 
dentro do nosso estado. Se, por ventura, 
aprovado a nível federal, melhor ainda. Mas é 
muito gratificante. Até quando eu mandei, não 
sei se eu fui o que deu um pontapé, mandei 
para a equipe do deputado essa proposta, e ele 
abraçou a causa, então, é muito importante 
isso. Eu agradeço desde já o apoio dos colegas e 
de todos aqui. Estamos juntos nessa luta. 
 Muito obrigado pela atenção! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Muito obrigado! 
 Com a palavra o professor Ildebrando 
José Paranhos. Sempre presente na comissão 
também. 

 
 O SR. ILDEBRANDO JOSÉ PARANHOS – 
Bom dia a todas e todos, ao deputado Bruno 
Lamas, assim cumprimento a Mesa; e também, 
com a professora Mariângela, cumprimento o 
Plenário e os demais que estão nos ouvindo. 
 É muito importante fazermos esse 
debate. 
 Bruno, os deputados estaduais e os 
vereadores têm uma tarefa muito grande nessa 
empreitada. 
 Verificando o quanto o funcionário de 
escola tem sido, muitas das vezes, 
desprestigiado, o pedagogo tem uma 
importância muito significativa, assim como 
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todos os trabalhadores, reconhecida no estatuto 
de igualdade com o professor e com a 
professora, uma vez que a carreira permite o 
salário igual, a ascensão é igual, tudo é igual, só 
o tratamento é diferenciado na hora da 
contratação. 
 E também, antes da Reforma da 
Previdência, o pedagogo também sofria muito 
com a questão da situação previdenciária.  

No Espírito Santo, tivemos uma tristeza 
imensa para muitos trabalhadores dessa tarefa, 
que em uma ocasião foram aposentados pela 
rede estadual, reconhecidos aposentados, e 
depois foram convidados a voltar a trabalhar 
porque houve um erro na aposentadoria, 
porque eles não tinham direito à aposentadoria 
especial. Ou seja, vêm, ao longo dos anos, 
sofrendo uma série de situações humilhantes. 
Alguns que não quiseram voltar por causa da 
idade acabaram perdendo parte do salário. 
Tinha a opção, se não quiser voltar, reduz o 
salário. E assim tem sido. 
 E a gente buscando desde 1939, o 
pedagogo, a pedagoga tem enfrentado esse 
debate legislativo nacional.  
 Em vários estados brasileiros, no Espírito 
Santo, foram várias mudanças nessa profissão. E 
a gente, enquanto trabalhadores e 
trabalhadoras em educação, a CNTE, 
Conferência Nacional dos Trabalhadores em 
Educação, tem um departamento chamado de 
especialistas que tem feito esse debate a nível 
nacional. E aqui, no Espírito Santo, o Sindiupes 
tem buscado na reforma estatutária e do plano 
de carreira, cargos e salários, ao longo da 
história. 

Inclusive, eu gostaria de relembrar aqui 
que fez parte dessa comissão o professor 
Meneghel, que hoje está no andar de cima e 
que era defensor, inclusive, dessa ideia na 
comissão, que era diretor de escola. Então, a 
gente tem uma longa história de trabalho. 
Parabéns à Assembleia Legislativa. É um 
momento importante. 

Eu gostaria só de encerrar falando um 
pouquinho sobre o professor, pedagogo e 
filósofo Paulo Freire. Movo-me como educador, 
porque primeiro me movo como gente. 
Movermo-nos como gente é fazer a gente ser, 

de fato, tratado com decência e respeito. E essa 
PEC vai permitir aos profissionais da pedagogia, 
de fato, serem mais um que vão estar 
juntamente conosco, não só no trabalho, 
também na carreira. Porque hoje está junto com 
o professor no trabalho. Na carreira, está 
diferenciado. Queremos, nessa situação, a 
igualdade. 

O Sindiupes defende que essa PEC seja 
aprovada e que a gente, com isso, possa 
escrever na história um momento importante. 
E eu só vou relatar, um minuto, Bruno, um 
segundo, sobre outro desafio que nós 
precisamos ter, para ser discutido em breve. A 
Lei 12.014, de 2009, que reconhece os 
profissionais da educação e também a Lei do 
Fundeb, que incorpora esses profissionais da 
educação junto aos setenta por cento. 

Esse ano nós vimos aí, quando o Governo 
deu um abono, a dificuldade dos municípios, 
porque eles não estão regulamentados. Então, é 
um desafio que, acredito que em 2022, essa 
Comissão de Educação terá desafios enormes e 
gigantes. 

Parabéns ao trabalho e vamos aprovar 
essa PEC. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado, professor. De antemão 
já peço ao senhor que nos reserve um minuto, 
ao fim desta audiência, para já pautarmos esse 
assunto, que, realmente, é muito importante. 

A professora Zoraide, que é presidente 
do Conselho Municipal de Educação de Vitória, 
sempre presente. A professora Zoraide esteve... 
nós entregamos, professora Zoraide, inclusive, 
na última audiência pública aqui, sobre o novo 
ensino médio, solicitado pelo Ministério Público, 
nós entregamos a notícia fato denunciando as 
agressões que a senhora sofreu, que alguns 
professores e diretores, por parte de um 
vereador do município de Vitória, com os 
devidos documentos anexados. Inclusive, com a 
lista de presença de dezenas e dezenas de 
pessoas que estavam como testemunhas, como 
nós aprovamos naquela referida audiência, ok? 

Então, eu passo a palavra para senhora, 
também, para a sua saudação. 
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A SR.ª ZORAIDE BARBOSA DE SOUZA – 
Bom dia a todos, todas e todes. Dizer que é com 
alegria que estamos aqui. Reconhecer esse 
trabalho que vem sendo desempenhado nesta 
Comissão de Educação, desta Casa. O deputado 
Bruno Lamas tem acompanhado todo o 
processo que nós estamos vivendo, vivenciando 
no Conselho Municipal de Educação. 

Dizer, também, deputado, parabenizar 
você por essa iniciativa. As proposições desta 
comissão têm sido relevantes para a 
organização da educação do estado e isso 
precisa ser pontuado. Parabenizar a todos que 
compõem a Comissão de Educação. 

Saudar o deputado e quando o saúdo, 
saúdo todos os colegas e colegas que estão 
aqui. São todos professoras e professores. E isso 
é importante, estar, neste momento, discutindo 
o processo de educação. E, em específico, a 
função do pedagogo. Ele tem uma função que é 
de articular o trabalho pedagógico nas unidades 
de ensino. Essa articulação é relevante na busca 
da aprendizagem dos estudantes e na garantia 
de que o processo pedagógico seja baseado nos 
princípios político, estético e ético. 

Então, nessa perspectiva, podemos 
apontar que a unidade de ensino, as escolas não 
funcionariam, o seu trabalho pedagógico, sem a 
função do pedagogo. E esse pedagogo e 
pedagoga que estão ali, são eles que vêm 
articulando todo esse processo de 
aprendizagem, e que precisa ser contemplado 
na especificidade da atividade docente. É um 
docente, sim. Ele não está na sala de aula 
naquele momento, mas ele é quem articula o 
professor que vai para a sala de aula. Então, 
precisamos ter essa reverência a esse 
professor... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Só um minutinho, professora.  

Tem alguém no virtual com o microfone 
ligado. Se puder identificar, eu falo aqui o nome, 
para facilitar.  

Já desligou.  Pode continuar, professora. 
 

 A SR.ª ZORAIDE BARBOZA DE SOUZA – 
Então, é importante esse momento quando a 
gente reconhece o pedagogo como docente na 
unidade de ensino.  

Obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, professora. Passamos a 
palavra, agora, para a também professora, 
também pedagoga e, atualmente, diretora da 
Esesp; ela também foi secretária de Educação 
do Município de Serra, professora Nelci. 

 
 A SR.ª NELCI GAZZONI – Bom dia aos 
colegas professores e pedagogos aqui 
presentes. Bom dia à Mesa. Registro o meu 
bom-dia na pessoa do deputado Bruno Lamas, e 
todos se considerem cumprimentados. 
 Enquanto estou sentada aqui e vendo 
várias colegas sentadas aí em frente, e outros 
também que nos acompanham virtualmente, 
está, deputado, literalmente, passando um filme 
na minha cabeça. Quando eu ouço as falas das 
colegas, das questões das denúncias, das 
perseguições, do sentimento de marginalidade, 
de criminalidade, como que se trabalhar e 
propor uma educação de qualidade fosse crime.  

A gente vivenciou... Eu vejo colegas aqui 
e eu me lembro, assim, de, em alguns 
momentos da minha vida, eu, literalmente, 
sentar em cima de processo de denúncia de 
acúmulo.  Eu vejo situações aqui que quase que 
me fecham a garganta, porque a gente vê 
situações dos desaposentados – como o 
professor colocou aqui –, foram colegas nossos 
que viveram isso tudo. Isso não aconteceu lá 
longe, não; aconteceu aqui do nosso ladinho. 
 E, por isso, deputado Bruno Lamas, tinha 
que ser o filho de uma pedagoga para ter 
sensibilidade suficiente para encampar essa 
luta. E não é uma pedagoga que não lutou uma 
vida em função disso, é a professora pedagoga 
Márcia Lamas, que eu tenho orgulho de chamar 
de colega e de amiga. Porque essa luta em 
defesa do cargo do pedagogo é uma luta 
histórica de Márcia Lamas na Educação. E ela 
deve ter criado e educado muito bem o seu 
filho, para que, no momento em que ele chega 
com a possibilidade de fazer a diferença na vida 
das pessoas, ele encampa essa luta.   

Então, eu estou, assim, emocionada. A 
minha garganta, em alguns momentos, fecha. 
Porque é uma luta histórica de Márcia Lamas e, 
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agora, de Bruno Lamas, para nos devolver e nos 
garantir o direito de fazer educação, de fazer 
educação em mais de uma rede, se for o caso, e 
poder exercer o nosso direito.  
 Eu vejo no olhar dos colegas, dos jovens 
que estão chegando, dos mais experientes, 
como que isso é importante e vital para nós, 
professores pedagogos. Então, eu conclamo 
aqui todos os deputados que realmente tenham 
esse olhar carinhoso e justo para conosco, os 
pedagogos. E o nosso Governador Renato 
Casagrande, tenho certeza que também terá 
esse olhar de justiça para conosco, os 
pedagogos.  

Muito obrigada! Realmente, é um 
momento histórico.  
 Eu gostaria de conclamar todos os que 
estão aqui neste momento para que, quando a 
professora aqui contasse até três, todos nós 
déssemos um grito de guerra, dizendo: 
Pedagogia! Está combinado?! (Pausa)  

Então, vamos lá. Um, dois, três: 
Pedagogia! 
 

(É proferido o grito de guerra) 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Muito obrigado, professora Nelci. Muito 
obrigado, mesmo.  

Representando a OAB-Espírito Santo – 
eu friso: a Ordem nunca falha, a Ordem sempre 
está presente, e aqui não é diferente –, concedo 
a palavra ao doutor Rogério Romano.  

 

O SR. ROGÉRIO ROMANO – Bom dia a 
todos. Agradeço pelo convite. A Ordem sempre 
está à disposição de toda a sociedade 
organizada, inclusive aqui, à Mesa. Sempre que 
precisar, nos chamem, por favor. 

Agradeço a todos os presentes à Mesa. 
(Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Isso acontece com as melhores famílias, 
doutor.  

Peço ajuda aí com os microfones ligados.  
 

O SR. ROGÉRIO ROMANO – Claro! 
Antes de entrar no assunto, eu queria só 

deixar um registro. Efetivamente, ontem foi um 

momento histórico para a Ordem dos 
Advogados do Brasil – Espírito Santo. Ontem, a 
classe dos advogados escolheu seis nomes, em 
votação direta, para serem remetidos ao 
Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, 
para que, desses seis nomes, saia um nome e 
um novo desembargador para o Tribunal de 
Justiça do Estado do Espírito Santo. Esses seis 
nomes serão levados à homologação do 
Conselho e, dos seis nomes remetidos ao 
Tribunal, o Tribunal escolhe três; dentre esses 
três, o governador escolhe um. Logo em breve 
teremos um novo desembargador, advogado, 
em nossa Casa, ou desembargadora, 
ressaltando que, na votação de ontem, que foi 
até uma hora da manhã, o advogado mais 
votado é uma mulher: doutora Elisa Galante. E 
foi muito honroso para a nossa classe.  

Obrigado, mais uma vez.  
Voltando ao assunto da pauta, o que eu 

posso trazer de contribuição para o debate é o 
que a gente tem visto durante todos os 
ocorridos na prática, na vida dos pedagogos e 
professores.  

Por que digo isso? Na Justiça, já existem, 
sedimentados, alguns posicionamentos muito 
concretos definindo as relações entre 
professores e pedagogos, que vão atrás de 
direitos específicos de aposentação. E, quando 
chegam ao final da carreira, quando vão buscar 
o direito de descanso, se deparam com uma 
interpretação constitucional no intuito do 
impedimento de acumulação de cargos. É uma 
discussão ínfima, e eu acredito que não seja 
favorável, no sentido de interpretar, 
literalmente, a nomenclatura de professor, que 
foi inserida na Constituição Federal, no art. 37.  

O que eu posso dar de contribuição é 
que existe, efetivamente, um entendimento que 
já é sedimentado, já é um entendimento bem 
clareado: vários professores ingressando em 
Justiça, para buscar o reconhecimento da 
equiparação do pedagogo como professor – 
pois, na verdade, são professores pedagogos –, 
para conseguirem a contagem de tempo de 
serviço para alcançar a contribuição para 
aposentação.  

Existe essa jurisprudência. Existe a 
jurisprudência para autorizar essa acumulação 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003300310031003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 20 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 37 

de cargos: professores que ingressaram no 
serviço público em dois locais, seguindo a carga 
horária e a compatibilidade de horários, e 
tiveram que adentrar com processos judiciais 
para buscar autorização judicial, para buscar a 
interpretação correta da Constituição Federal.  

Em virtude desse cenário inteiro, existe 
também – a todos os presentes – uma PEC de 
2012, a PEC 219/2012, de deputado federal, que 
foi proposta lá atrás, em 2012. Foi renovada 
uma proposta de alteração da Constituição 
Federal em 2015, as propostas foram 
apensadas, tem parecer favorável, no sentido de 
admissibilidade, e estão em Plenário, vão ser 
colocadas em Plenário.  

Então, nada mais justo do que o Estado 
do Espírito Santo também, através desta Casa, 
fazer a adequação, não no intuito de ultrapassar 
normas infraconstitucionais ou a Constituição 
Federal, mas para, apenas, clarear o que já é: o 
pedagogo, antes de mais nada, é professor. Tá?!  

Essa é a contribuição que eu tinha que 
dar. Agradeço pela palavra.  

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, doutor Rogério; à Defensoria 
Pública, também, que foi contatada; à doutora 
Mariana. Defensoria Pública também foi 
contatada, a doutora Mariana, estamos todos 
de mãos dadas. Esse registro é importante 
porque quando o profissional busca a Justiça, 
ele ganha, ele tem o teu direito preservado. 
Então, por que não corrigir isso de uma vez por 
todas na lei? 

No Congresso, tramita uma matéria, nós 
sabemos que as tramitações lá são lentas, muito 
lentas, e nós, agora, nos deparamos com essa 
oportunidade. É lógico que alguns estados 
saíram na frente, mas isso acrescenta para nós, 
não nos prejudica em nada. Nós contamos com 
a OAB sim porque, naquilo que precisamos 
defender a constitucionalidade, que é 
fundamental para o trâmite e aprovação da 
matéria aqui, e a própria análise da PGE e 
sanção posterior, a Ordem é muito importante 
nesse processo também. Muito obrigado. Leve 
um abraço ao doutor José Carlos Rizk, que é o 
nosso presidente, o nosso respeito e 
consideração. 

Nós partiremos agora para as duas 
exposições de quinze minutos. A primeira delas 
com a professora da Ufes, Marlene de Fátima 
Pires. A senhora pode ficar à vontade tanto aí, 
mas também ficaria muito elegante a senhora 
ali como uma deputada, professora, pedagoga e 
palestrante, ali na tribuna. Fique à vontade. 
Prefere aí? Então, está bom. O microfone é da 
senhora. Muito obrigado e seja bem–vinda. 
 

A SR.ª MARLENE DE FÁTIMA CARRARO 
PIRES – Aqui dá para a gente ver bem a Mesa. 

Bom dia a toda a Mesa, com muito 
respeito, com muita alegria de estar aqui com 
cada um de vocês. Bom dia a todos que 
participam aqui diretamente fisicamente e os 
que estão também pelas redes.  

Eu, agora, já como uma professora 
aposentada da Ufes, mais ou menos, 
recentemente aposentada, ainda voluntária, 
coordenando um trabalho ligado à educação e 
pobreza, vocês falando isso, eu também vivi isso 
tudo de forma muito intensa, porque sou 
pedagoga de formação, cursei com a Dorcas o 
curso de Pedagogia da Ufes e, ainda na década 
de 80, final da década de 70, vamos relembrar 
aqui, pela minha trajetória, a gente vai 
lembrando um pouco o que foi esse curso nos 
últimos cinquenta anos. 

Então, o nosso curso formava o 
pedagogo com a designação separada. A gente 
fazia a parte básica e, depois, a gente escolhia: 
inspetor, orientador ou supervisor. Eu, no caso, 
fui orientadora. Você só tinha o direito de atuar 
naquela especificidade, como orientador, 
supervisor ou inspetor. Aí, houve todo um 
processo de discussão, vamos relembrar isso, 
todo um processo de discussão na nossa área.  

A nossa área é muito dinâmica nisso, os 
órgãos, os conselhos municipais, a academia, a 
universidade, e aí, depois, teve uma mudança 
que eu, já como professora da universidade 
inclusive, atuei como orientadora, tive a honra 
de ser orientadora na rede pública de Vitória. 
Na escola da Ufes, onde aprendi muito com a 
Dorcas, trabalhei como professora na escola da 
Ufes e a Dorcas como minha orientadora, onde, 
no papel dela, entendi Graça Frade, o papel de 
um pedagogo, porque a escola da Ufes já fazia 
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isso. A escola da Ufes foi pioneira, ela já 
trabalhava o pedagogo no sentido generalista e 
fazia um trabalho excelente. Então, aquela 
experiência para mim, Dorcas, foi fundamental.  

Eu, como professora da rede de Vitória, 
atuei três anos na escola da Ufes antes de ser 
professora da Ufes. Então, eu já levei para a 
Ufes. Na Ufes, muito rapidamente, já assumi a 
coordenação do colegiado por vários mandatos 
seguidos e aí a gente foi vivendo esse processo 
de mudança do nosso curso de Pedagogia, que 
eu acho que é o curso que mais mudou nos 
últimos vinte anos no Brasil, mas por quê? 
Exatamente porque a dinâmica da escola, a 
dinâmica da educação, a dinâmica da realidade 
vai pressionando também a formação dos 
professores. 

Então, vamos lembrar aqui, 
rapidamente, a primeira mudança que veio logo 
depois... Antes disso, é preciso que eu diga que 
a Ufes oferecia –  então, e isso foi traumático, 
gente, por um período – a Ufes só oferecia na 
graduação a formação do professor. Estão 
lembrados? Os mais antigos vão lembrar. Então 
isso era um problema seríssimo, porque a 
pessoa ia achando que ela ia sair pedagoga, mas 
ela saía só professor. Para ser pedagogo, ou 
pedagoga, ela teria que fazer a pós–graduação, 
uma pós–graduação seríssima, excelente, que 
eu tive a honra e o privilégio também de ser 
professora, que formou uma geração 
maravilhosa, só que era uma pós-graduação de 
trezentas e sessenta horas, com defesa de 
monografia, para que a pessoa pudesse, então, 
se qualificar como pedagogo ou pedagoga – aí 
pedagogo ou pedagoga generalista já. Já foi um 
avanço, mas em nível de pós. Era muito seletivo, 
infelizmente não entrava a maioria das pessoas, 
com apresentação de monografia, toda essa 
dificuldade. 

Logo depois, não logo depois, mas 
também num processo, veio a mudança. Gente, 
às vezes a minha memória falha um pouco, e 
também porque eu fui ser secretária de 
Educação em Vitória, quando eu voltei. Depois 
veio o curso da Ufes, aí todas as diretrizes 
curriculares nacionais, em minha opinião um 
curso que também era e é muito bom, que ele 
já formava, então, na graduação, o professor de 

educação infantil, o professor de séries iniciais, 
e o professor. Mas, só que você tinha que 
escolher, depois, uma habilitação, você podia 
escolher uma habilitação: ou educação infantil, 
ou EJA, ou, então, habilitação de pedagogo. 

Foi um período difícil porque para as 
universidades era quase impossível oferecer 
esse curso, porque você precisava de uma 
quantidade de profissionais, eu era a 
coordenadora nessa época, ralamos, 
sustentamos, um curso excelente, sem dúvida, e 
que permitia ao aluno fazer as habilitações, só 
que ele tinha que fazer todas. Ele só saía como 
se ele fizesse aquela habilitação. E para a 
universidade oferecer as habilitações todas era 
muito complicado porque não havia 
professores. Mesmo assim fizemos com muita 
dignidade. Quem fez esse curso teve uma 
formação excelente, mas também demorada, 
uma formação muito exigente.  

E aí, depois, já tem o quadro mais atual, 
mais recente, que é o quadro de que o curso de 
Pedagogia forma o professor de séries iniciais, 
educação infantil, e também o pedagogo 
generalista. Chegamos a essa formulação, já 
mais recente, e é lógico que nós temos nas 
redes toda essa complexidade. 

Eu só queria dizer, lógico, deputado 
Bruno Lamas, importantíssima sua iniciativa, nós 
temos certeza de que vai ser aprovada. Eu fui 
professora de Márcia Lamas, mãe do deputado 
Bruno Lamas, uma aluna muito boa, muito 
querida. Um cumprimento a ela, à Márcia. A 
gente tem acompanhado e, sem dúvida, acho 
que é fundamental essa discussão e para mim é 
uma honra até estar aqui. Quando Leonardo me 
convidou, Leonardo que trabalhou conosco do 
curso de Educação e Pobreza, eu falei: 
Leonardo, eu vou lá até para eu aprender, para 
também me atualizar, para ver como que está a 
discussão. 

Primeiro, a proposta é fundamental, 
importantíssima, mas eu queria chamar a 
atenção da complexidade do que é hoje a escola 
pública brasileira, o sistema público brasileiro, e 
a complexidade do que é hoje a atuação desse 
pedagogo, dessa pedagoga, que mais do que o 
professor que está na sua turma e que tem que 
ser um professor excelente, a pedagoga ou o 
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pedagogo tem que fazer uma articulação do 
trabalho pedagógico na escola. E hoje, inclusive 
no contexto da pandemia, a situação das nossas 
escolas é dramática. A escola pública hoje, o 
último censo escolar, que foi feito com algumas 
dificuldades por causa da pandemia, estou aqui 
arredondando, nós temos trinta e oito milhões 
de crianças e adolescentes na escola básica 
pública, só na rede pública.  

A primeira reflexão, eu trabalhei anos 
com a disciplina de política educacional, que eu 
adoro também, e eu fazia essa brincadeira com 
meus alunos. Eu dizia na primeira aula, no 
primeiro dia, vamos jogar quantos alunos vocês 
acham que tem na rede pública no Brasil? E era 
interessante porque as pessoas não tinham a 
menor noção, mas quando eles se davam conta, 
a maioria dos países do mundo não tem 
quarenta milhões de habitantes. A maioria dos 
países do mundo não tem quarenta milhões de 
habitantes. E nós temos, todo dia, na escola 
pública básica brasileira, na básica, só na básica, 
trinta e oito milhões de crianças e adolescentes.  
 Então, gente, a nossa responsabilidade, 
deputado, é muito grande. A nossa 
responsabilidade é muito séria. São trinta e oito 
milhões de crianças e adolescentes dos quais... E 
aí os meus estudos de doutorado, que, para 
mim, também foi uma experiência fantástica, 
foram os projetos do Governo Federal de 2004 a 
2014, quando eu consegui concluir o doutorado, 
eu peguei essa década, pesquisando os projetos 
do Governo Federal relacionados com o tempo 
integral, que era o meu objeto inicial, tempo 
integral.  
 Mas, relacionando tempo integral, fui 
percebendo que havia toda uma quantidade de 
políticas articuladas, na última década, que vai 
de 2000 até 2015 por aí, que eram políticas 
muito articuladas. E aí a gente percebia o quê? 
Eu acabei me debruçando sobre o Programa 
Bolsa Família e fiquei absolutamente encantada. 
Eu já tinha experiência do Bolsa Família como 
secretária, mas de ver a complexidade e 
também a importância do Programa Bolsa 
Família na relação com a educação formal. 
  Uma curiosidade também, se vocês não 
têm: atualmente, no último dado agora, 
recente, de setembro, vinte e sete milhões de 

crianças receberam o Bolsa Família. Então, 
vamos fazer um cálculo, rapidinho, de 
porcentagem. Eu sou boa em Matemática, 
terminei o ensino médio lá em setenta e um, 
que a gente aprendia Matemática, fração, regra 
de três, proporção, de verdade mesmo. Se nós 
fizermos... Quer dizer, nós temos quase, gente, 
quarenta por cento das crianças e adolescentes 
da educação básica pública pobres ou muito 
pobres ou extremamente pobres, que são as 
crianças que estão no Bolsa Família, cujas mães 
recebem. 
 Então é uma rede de uma complexidade, 
de uma demanda, de uma importância tão 
grande, e aí o papel do pedagogo e da pedagoga 
é fundamental, porque esse pedagogo, essa 
pedagoga têm que articular essa realidade do 
cotidiano na escola, de cada turma, com sua 
dificuldade, do pré, da educação infantil, do 
fundamental, do médio.  
 O ensino médio, hoje, colegas, deputado, 
o ensino médio é uma tragédia quase, no Brasil. 
Nós estamos perdendo... Isso é gravíssimo, 
gente. Isso é gravíssimo, é gravíssimo! Isso me 
emociona. Nós estamos perdendo uma 
quantidade inúmera de adolescentes jovens. 
Eles vão até o primeiro ano, porque, no nono 
ano, a pedagoga incentiva, eles vão. No primeiro 
ano, quando eles pegam Física, quando eles 
perdem o Bolsa Família, porque o Bolsa Família 
só vai até dezesseis, dezessete anos, eles 
abandonam. Aí começam a trabalhar, os pais, os 
parentes pressionam, começam a arranjar um 
estágio. Então, a perda que nós estamos tendo 
no ensino médio também é muito grave. Muito 
grave! 
 Volto a dizer da importância do 
pedagogo, porque o pedagogo e a pedagoga 
podem fazer um pouco essa articulação dessa 
transição do nono ano para o ensino médio e 
acompanhar o aluno do ensino médio. Esse 
aluno tem que ser acompanhado, gente. São 
nossos jovens, nossos adolescentes, que não 
voltam mais para a escola depois. Não voltam. 
não voltam mais depois! 
 Isso tudo para dizer o quê? É super-
relevante o projeto. Acho que não há dúvidas 
entre nós. Temos que caminhar nisso. Tudo 
indica que, nesta Casa, há um apoio; acho que 
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da sociedade civil também há um apoio. E 
então, quer dizer, apenas a gente reforçar e 
dizer, e solicitar às redes que contratem esse 
pedagogo, tanto as estaduais como as 
municipais e as federais, no caso, que, por favor, 
também estejam atentas à qualidade dessa 
pedagoga e desse pedagogo, que, portanto têm 
que ser muito bem formado também, porque 
esse pedagogo, essa pedagoga têm que articular 
o trabalho pedagógico na escola, interna e 
externamente, não só com a comunidade 
escolar, com as forças que atuam na 
comunidade, mas com a política educacional 
mais ampla. Então, esse profissional merece de 
nós todo apoio e, sem dúvida, nós respaldamos 
a iniciativa e saudamos como muito importante. 
 Muito obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Muito obrigado, professora.  

Eu que tive, também, a oportunidade de 
ser secretário de Estado do Desenvolvimento 
Social, Trabalho, Emprego e Renda do Governo 
Casagrande, eu pude conviver diariamente com 
essas questões e saber que temos vinte e cinco 
mil famílias no nosso estado vivendo na linha da 
extrema pobreza. Sendo inclusive o único 
estado da nação que tem um programa próprio 
de complementação de renda. Aqui as famílias 
recebem o Bolsa Família e o Bolsa Capixaba. 
Nem todas, vinte e cinco mil famílias recebem 
os dois programas e a sua relevância e a sua 
importância.  

Quando a senhora traz aqui essas 
informações, esses dados de que, quando o 
aluno perde esse benefício, ele sai da escola, 
isso é muito grave também. Então, muito 
obrigado por suas considerações. 
 E nós vamos então à segunda 
palestrante do dia, também com o tempo de 
quinze minutos. A professora Dorcas Rodrigues 
Silva Recamán, pelo tempo também de quinze 
minutos, por favor. Fique à vontade aqui ou lá 
da tribuna. 
 
 A SR.ª DORCAS RODRIGUES SILVA DE 
RECAMÁN – Que coisa mais bela, né? Que 
beleza, que momento histórico poder estar 
aqui. E, de antemão, quero parabenizar o nosso 

deputado Bruno Lamas, porque, o senhor não 
sabe, mas, por meio desta ação, eu posso dizer 
que finalmente estamos logrando êxito em 
todos os nossos objetivos, de vermos alcançado, 
no estado do Espírito Santo, aquilo que é justo 
para a nossa atividade profissional. Então, eu 
louvo a Deus em primeiro lugar, e quero aqui 
externar o meu agradecimento fazendo esse 
agradecimento a todos e a todas que aqui se 
encontram. 
 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Queridos, nós temos muitos caminhos a 
serem percorridos, mas é impossível não 
focarmos na história de vida. E eu estou muito 
feliz pelo fato de que, nesta tribuna, neste lugar, 
aqui nós somos de fato a Casa do Povo. E isto é 
muito importante, pois aqui passam histórias de 
vidas.  

E quando o professor Leonardo, a quem 
nós agradecemos, nos estendeu o convite, nós 
ficamos pensando o que e como será esse 
momento. Porque é um momento histórico. E 
dentro de um conjunto de saberes de momento 
histórico, inúmeras instituições estão 
entrecruzadas. E pensamos o seguinte: por que 
não falarmos um pouquinho, considerando toda 
a fala ali da minha ilustre colega, professora 
doutora Marlene, que me trouxe muita alegria 
poder vê-la aqui nesta manhã e os demais 
também? Mas nós estávamos muito próximas 
desde a nossa formação no curso de Pedagogia. 
Quantas viagens fizemos por este Brasil afora? 
Quantos momentos belíssimos da história de 
nossa vida nós podemos construir em busca, 
então, de uma identidade desse profissional, 
que luta, que trabalha, que tem força, que tem 
garra? É um profissional que merece todo nosso 
respeito, como todas as categorias. 
 Eu nunca, desde meu primeiro momento 
na Universidade Federal do Espírito Santo, vi 
outra forma de tratar o trabalho da Pedagogia 
como sendo um trabalho único, como sendo um 
trabalho total indiscutivelmente. Onde nós 
temos a Pedagogia, nós temos a docência; onde 
temos a docência, temos a Pedagogia. São 
indissociáveis.  
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Os estudiosos já apontam. Até eu trouxe, 
porque gosto muito, uma obra chamada 
Manifesto a Favor dos Pedagogos. Na Europa, 
em outros países do mundo isso é posto. Não 
porque é na Europa, mas o que eu quero trazer 
aqui é o sentido amplo da expressão do trabalho 
pedagógico.  
 E nós vamos observar que essa trajetória 
é marcada por várias situações, tanto de 
alegrias quanto de desafios. Como trazer à luz 
essa identidade, fazer com que ela seja 
realmente respeitada o tempo todo e poder 
assim gerar o novo? Como fazer com que isso 
venha e transcenda os espaços que estamos 
vivendo, espaços esses escolares, espaços não 
escolares? 
 Na minha formação, na Universidade 
Federal do Espírito Santo, eu pude, então, 
usufruir, eu diria assim, de momentos muito, 
mas muito significativos.  
 Ali, por volta de 1980, 79 até 81, nós, 
então, ingressamos no curso de Pedagogia, e, 
naquela época, por sermos muito jovens ainda, 
tínhamos muitos desafios, e a gente ficava 
desde então perguntando, que mediação 
poderia ser necessária para a construção de 
uma nova cidadania? Como é que isso vai se 
dar? E, observemos, pois, que essa trajetória, 
ela nos indica, nos impulsiona, de onde é que 
nós partimos? Por que partimos? Em que 
contexto nós estamos inseridos? E é válido, e é 
muito importante considerarmos o seguinte: 
que a pedagogia é uma saber legítimo, esteja 
você em sala de aula ou fora dela. É 
inconcebível a dicotomia que forçam por aí 
afora. A formação pedagógica ela é legítima, a 
formação pedagógica deve ser construída em 
torno dos saberes legítimos e específicos.  

Por que marcamos esse território? 
Porque isso é importante. A história da 
educação assim o diz, a filosofia, a sociologia, a 
economia e a política. É um conjunto, tudo isso 
sendo olhado e trabalhado. 

E eu trouxe aqui para vocês algo muito 
impressionante da minha história de vida. Eu 
tenho essas provas até hoje. E o deputado 
Bruno Lamas esteve na minha cidade um dia 
desse, falei: Poxa! Soube só depois. Mas eu sou 
de Alegre, do estado do Espírito Santo, e ali tem 

o meu primeiro caderno de provas, de 1966, 
que eu tenho até hoje guardado. Eram provas 
enormes, viu, Marlene? Provas nas quais nós 
fazíamos sob a supervisão, àquela época, da 
Delegacia de Ensino, e eu tinha só sete aninhos 
de idade. Matemática, língua vernácula, enfim, 
aritmética, como assim era chamado, e os pais 
tinham que assinar esses documentos todos. 

E, ali ao lado, a minha foto de vermelho, 
com a gravatinha, com a saia plissada. Sou de 
uma família muito humilde. Tenho o maior 
orgulho disso. Meu pai era trabalhador do 
interior, uma pessoa muito esforçada, já não 
vive mais, minha mãe também. E nós não 
tínhamos uniforme para vestir. O que era usado 
num dia, era obrigatório ser lavado, para que 
colocasse, com ferro à brasa. E ali, então, no dia 
seguinte, nós íamos para a escola, porque nós 
não podíamos faltar à escola, a escola era 
fundamental! 

Cinco filhos, todos de família pobre. Eu 
gosto de usar esse nome mesmo, porque 
éramos pobres, mas não de espírito, mas não de 
luta, o tempo todo: estudar, estudar e estudar! 

Por que me remeto a isso? Porque, do 
conjunto dos irmãos que tenho, nós somos em 
cinco, eu sou uma delas que se dedicou à 
educação; e, isso significa o quê? Na visão de 
Saviani, significa ter o domínio sistemático e 
intencional das formas, dos métodos, através 
dos quais se pode realizar o processo de 
formação cultural. 

Porque tudo está relacionado a tudo, 
assim diz Karel Kosik, na obra muito importante 
que ele discute a dialética do concreto. Existe 
uma conexão interna entre as coisas. E aí vocês 
vão observar que o pedagogo, ele está o tempo 
todo assessorando o professor, como já foi dito 
amplamente por todos que estão à Mesa e os 
demais, a literatura assim o aponta; acompanha 
planejamento, atende menino que quebra 
braço, vai para o outro lado, resolve uma 
situação aqui, vai para a secretaria de Educação, 
vai para... enfim, ele é, só não supermulher nem 
super-homem, no sentido pleno da expressão. 
Mas ele é aquele profissional que tem que ter 
um olhar para além do que está acontecendo, 
porque ele está na escola, na instituição 
educacional como um todo. 
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Obrigatoriamente lhe é trazido à luz 
todas essas e demais questões, observemos: 
Formação de pedagogos, área de biblioteca, 
nutrição, mobilização estudantil, tecnologias 
educacionais, conselho de classe, educação 
especial – só de falar dá um cansaço, correto? – 
Ai de quem disser, eu fui pedagoga durante 
trinta anos no sistema municipal de educação 
em Vitória, com muito orgulho. Sempre morei 
longe da instituição. Não dirijo. Isso não é 
nenhum problema, isso é uma questão minha. 
Mas, como eu disse para vocês desde o início, 
estou contando a história de vida, certo? 
 Então, nunca tive um desprazer, e sim, 
ao contrário, um prazer imenso em poder atuar 
como pedagoga e fazer com que os meus 
colegas pudessem, junto comigo, nessa 
caminhada, entender a escola como um todo e 
não como fragmento. Entender o que acontecia 
dentro da escola e fora dela. Porque tem gente 
que parece, também, que só vive dentro da 
escola. Pensa que a escola é uma redoma até 
hoje. Mas nós temos que ter esse olhar, esse 
olhar que inclui a totalidade.  

E para entendermos esse olhar, nós 
temos inúmeros órgãos, instituições, 
associações, dentre elas a Associação Nacional 
de Formação de Professores, que na pessoa da 
professora Maria Helena Freitas, traz esse 
histórico de uma maneira muito significativa. 
Traz esse conjunto de saberes e práticas que 
vem exatamente demonstrar o quê? Desse 
movimento que traça todo esse conjunto de 
segmentos que estão inseridos na própria 
escola. Aí nós temos um conjunto de resoluções, 
pareceres, notas técnicas, e vocês podem se 
deliciar e leiam tudo que vocês puderem, que a 
história é longa. A história é longa. E nós temos 
aí as resoluções inúmeras.  

A Resolução n.º 1, de 15 de maio de 
2006, toca profundamente num capítulo que é 
muito importante. Que é exatamente esse 
capítulo que traz todas as atribuições do mundo 
e mais algumas para a função do pedagogo, não 
é mesmo, professor Fábio? Correto? Só em lê-la, 
a gente já fica assim.  

Nas demais atividades profissionais, 
vejam só que interessante, deputado Bruno, 
todas as atividades profissionais, o sujeito faz 

Medicina, ele se torna o quê? Médico, não é 
mesmo? Faz Engenharia, se torna engenheiro. 
Em princípio, é assim que se diz. Agora, para 
você fazer Pedagogia, você tem que explicar 
para tanta gente o que você faz, que é um 
suplício. Só de explicar, você já fica cansado. Já 
merecia vinte salários mínimos, trinta, sei lá, 
cinquenta, quantos. Mas, o sujeito trabalha de 
manhã, e se esforça e faz tudo o que tem que 
fazer e mais alguma coisa, e não é reconhecido 
no seu trabalho. E ainda tem que lutar para se 
aposentar, não com vinte e cinco, mas se ele 
quiser aposentar, só pode aposentar com trinta 
anos em alguns lugares. 
 Por quê? Ele é diferente? Ele pega mais 
sol, pega mais chuva? Sofre, come menos, come 
mais? Como é que é esse negócio? Alguém tem 
que explicar isso.  
 E nesse sentido nós realmente levamos 
em consideração esse ato louvável de fazer com 
que o trabalho do pedagogo seja reconhecido 
plenamente. E dentro dessas questões todas, 
nós temos aí esse fazer do pedagógico na 
prática. Que fazer é esse? Ele planeja, ele 
orienta, ele avalia, ele inspeciona, ele dirige, ele 
considera, ele discute, ele articula. Porque ele 
está na instituição escolar, dentro e fora, ele 
tem ali múltiplas possibilidades em diversos 
espaços educativos e práticas educativas. 
 Então, vocês vão ver ele em plano de 
desenvolvimento da escola, plano de 
desenvolvimento institucional, projeto político–
pedagógico, projeto de custo, projeto de aula, 
plano de atendimento individual dos meninos 
que precisam de atendimento individual. Tudo 
isso relacionado a saber conversar com a 
família, você tem que ter uma habilidade na 
comunicação. Quem é aquela família? Como 
que ela está? Aquele sujeito, aquela pessoa, de 
onde que ela vem, para onde que ela vai? 
Porque se você não souber... Então, para isso, 
você precisa ter uma formação articulada.  

No contexto contemporâneo, eu estou 
ainda como coordenadora de curso da 
Faculdade Doctum, aqui em Serra, e observo 
isso porque também sou professora do ensino 
superior. O que a gente percebe? A necessidade 
de uma formação forte, sólida, como disse a 
professora Marlene, com muita propriedade; 
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uma formação na qual pessoas, sujeitos, 
possam, então, indicar, possam pensar sobre 
essa complexidade, porque hoje nós temos 
ensino híbrido, nós temos ensino de longe, 
ensino de perto, trabalho remoto, trabalho não 
remoto, do jeito que vocês quiserem. Podem 
escolher. 
 Contudo, uma coisa é certa, todos que 
estão conosco precisam de uma educação que 
tenha qualidade. Os nossos meninos sabem 
somar? Sabem dividir? Precisa disso? Isso é 
importante? Sabem ler? Sabem escrever 
corretamente? Sabem onde colocam a vírgula e 
não colocam vírgula? Como é que é isso? 
Dominam o significado das palavras, os termos 
das expressões? Sabem construir uma 
expressão numérica? Enfim, sabe construir o 
pensamento da docência à gestão? Como que 
isso tudo funciona na formação do curso de 
Pedagogia? Como que isso tudo vai sendo 
configurado para que possa ter uma formação 
sólida e, ao final da sua carreira, ele tenha a 
condição de dizer: não, realmente, até aqui eu 
tenho cumprido o meu dever, com o meu 
exercício político, com meu exercício 
profissional, com meu exercício desse saber 
amplo, que implica em conhecer o que é uma 
aula, como uma aula funciona? 

Buscar desde os processos históricos da 
educação até o presente momento, nas 
múltiplas possibilidades didáticas do ensino, que 
se modifica a cada momento.  

Hoje, nós temos, na pedagogia digital, 
um grande avanço, que também tem que ser 
levado em consideração.  

E aí, já caminhando para o final, nós 
vamos dizer que tudo isso está atrelado ao 
ensino, à pesquisa e à extensão. Sem os três, a 
gente não consegue entender mais nada. Mais 
adiante um pouquinho, entendendo toda essa 
questão do currículo, da diversidade e das 
possibilidades, assumindo a área da educação 
numa perspectiva coletiva, como militância a 
favor da dignidade humana.  

Diz a palavra de Deus o seguinte: que 
muito conhecimento sem o amor, ele não vai, 
parafraseando alguns textos bíblicos que 
respeitosamente trago aqui. Muitos estão aí 
com muitos títulos, mas não são sensíveis à vida 

humana. Não são sensíveis à natureza do 
exercício pleno de uma cidadania. Quantos 
colegas nossos faleceram sem poder ver 
contemplado o direito de trabalhar de manhã, à 
tarde e à noite, mesmo sendo concursados. 

Então, que todos nós possamos aprovar, 
sim, isso, de maneira plena, com sorriso nos 
lábios, porque a justiça está sendo feita. Eu não 
pude exercer essas duas funções, mas eu fico 
feliz, porque de agora para diante os meus 
colegas poderão exercer isso, com dignidade, 
com dignidade e enfrentando, a cada espaço, a 
cada momento, a cada situação, com o olhar 
para cima. Crendo e tendo a esperança de que o 
novo é possível. 

Eu lecionei pela manhã, exercia a função 
pedagógica no outro horário e vice–versa, e 
assim caminhei durante toda minha vida, sem 
nunca poder ter exercido a função, a que eu 
sempre fui apaixonada por ela. Mas estou muito 
realizada de poder, hoje, contemplar aqui com 
êxito essa PEC a favor dos pedagogos. Muito 
obrigada e que Deus os abençoe. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado professora Dorcas. 
Eu sou dessa tese também e já ouvi isso 

muito do próprio governador do estado, por 
quem tenho muito respeito: que competência 
associada à sensibilidade é caminho do sucesso. 
Não basta ser competente e nem basta ser só 
sensível. Nós temos que associar. E é nisso que 
nós nos apegamos, que eu me apego, 
corajosamente, na aprovação dessa matéria, 
que tem aí um arcabouço jurídico difícil de ser 
rompido. E nisso nós estamos trabalhando. 

Nós estamos caminhando para os 
encaminhamentos finais. Tem aqui uma 
solicitação do professor Fábio para fazer um 
apontamento. Eu vou conceder a palavra. 
Gostaria de franquear a palavra para quem está 
presente. E, depois, passar para o deputado 
Majeski para as considerações finais, as nossas 
considerações, encaminhamento e 
encerramento.  

Alguém aqui gostaria de fazer o uso da 
palavra? Do módulo virtual, presentes aqui, eu 
quero agradecer muito, alguém quer se 
inscrever para fazer uso da palavra? Então, 
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sendo assim, eu passo a palavra para o 
apontamento solicitado pelo professor Fábio 
Amorim.  

 
A SR.ª KAWESA CYPRIANO RODRIGUES 

– Ei, eu gostaria, levantei a minha mão. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Sim. Com quem eu falo? 
 
A SR.ª KAWESA CYPRIANO RODRIGUES 

– Kawesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Por favor, está inscrita também, está 
bom? Professor Fábio e depois com a palavra a 
senhora. 

 
A SR.ª KAWESA CYPRIANO RODRIGUES 

– Obrigada. 
 
O SR. FÁBIO AMORIM – Serei breve. 

Existem algumas questões que precisam ser 
apontadas. A Anfope, ela defende a base de 
formação do pedagogo à docência. Então, nós 
não podemos de forma nenhuma separar 
pedagogo de professor. Nós estamos lutando, 
aqui, por uma função pedagógica que, a partir 
da reforma universitária de 2006, dá direito a 
qualquer licenciado, em qualquer área de 
conhecimento, a exercer a função pedagógica. 
Então, nesse direito que nós temos, porque nós 
somos licenciados em educação infantil e séries 
iniciais, anos iniciais do ensino fundamental. 
Então, nós estamos, aqui, requerendo um 
direito a partir dessa PEC, de termos o nosso 
direito de docência garantido para 
aposentadoria.  
 Então, a forma como nós temos que 
entender isso é que nós não somos pedagogos e 
professores, nós somos professores em função 
pedagógica. E nesse sentido, todas as redes 
municipais e estaduais reconhecem isso, 
quando na nomenclatura da nossa função, está 
professor P no Estado; e, algumas prefeituras, 
professor em função pedagógica ou 
assessoramento pedagógico. Então, somos 
todos docentes, somos todos licenciados, 
porque não existe mais, apesar de ter um grupo, 

hoje, querendo que volte o Bacharel em 
Pedagogia, a Anfope se posiciona desfavorável a 
esse processo, tentando, na garantia de ainda 
requerer o parecer do professor Luiz Dourado, 
que estava no Conselho Nacional de Educação, 
quando foi promulgada a 02 de 2015. 
  Então, a nossa defesa é, que seja 
reconhecido o professor do curso de Pedagogia 
na sua formação plena, na docência, e que a 
partir da Reforma Universitária de 2006 foi 
reconhecido que qualquer licenciado, em 
qualquer área de conhecimento, pode exercer a 
função pedagógica. Obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado. Que conste em ata. 
 Professora Dorcas para sua pontuação.  
  
 A SR.ª DORCAS RODRIGUES SILVA DE 
RECAMÁN – Serei bem breve. Estamos, 
exatamente, nesse propósito. Exatamente. A 
docência é o nosso marco. A gente não deixar 
nenhuma dúvida, não há nenhuma dúvida sobre 
isso. A partir da docência, com a docência e pela 
docência, nesse conjunto, então, 
compreendermos o papel do pedagogo. Muito 
obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Muito obrigado.  A inscrição pelo virtual, 
por favor.  
 A palavra está com a professora. 
 
 A SR.ª KAWESA CYPRIANO RODRIGUES 
– Bom dia a todos!  Obrigada pela 
oportunidade. O que eu tenho para falar, 
tentarei ser bem breve.  

Na verdade, vai ser uma coisa particular 
minha, mas que, com certeza, já afetou todos os 
colegas que se encontram na mesma situação 
que eu, trabalhando como professor pedagogo 
em duas redes. 
 Esse meu grito estava há muito tempo 
guardado; e eu não tinha condições, não era 
vista por ninguém. 
 Fiz magistério – sou da época do 
magistério – me formei como pedagoga com 
habilitação para séries iniciais e administração 
escolar. Fui professora, fiz o concurso de 
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Cariacica, Vila Velha. Sou servidora dessas duas 
prefeituras. Me encontro afastada por todo o 
processo destrutivo que eu vivi, por conta dessa 
pressão que começou em 2011. Há, 
exatamente, dez anos.  

Já cheguei a ser denunciada pelo 
Ministério Público, isso já veio em 2011, a 
denúncia, porque por trás, antes de 2011, já 
havia várias tentativas, várias humilhações e fui 
denunciada por um colega de escola, não sei se 
foi por motivos pessoais e fui denunciada por 
um colega de escola, não sei se foi por motivos 
pessoais, acredito mais que por interesse 
político também, em adquirir... Bom, enfim. Eu 
não posso julgar.  

Mas eu só queria passar o que é essa 
pressão psicológica que todos nós, não só eu, 
porque tanto aí na Mesa, quanto na plateia, eu 
tenho certeza, porque tem vários conhecidos, 
on-line, também me conhecem, sabem da 
minha história, porque foi um baque para todo 
mundo quando aconteceu.  

Na maioria das vezes, eu iniciei lutando 
sozinha, porque todo mundo tinha medo de ser 
taxado como eu fui. Infelizmente a agressão foi 
tão grande que, no relatório, na denúncia, eu fui 
considerada como uma ladra, porque eu estava 
roubando os cofres públicos, porque eu estava 
exercendo a profissão nos dois horários.  

Para mim é, ainda, após esses dez anos, 
muito difícil falar, porque atingiu toda a minha 
vida profissional, atingiu a minha vida pessoal, 
atingiu o meu próprio filho. Eu tenho um filho. E 
quando a gente está com o emocional 
destruído, quando a gente entra numa 
depressão, porque você é acusado por roubar 
uma coisa que você sabe que não foi, eu apenas 
estava cumprindo o meu dever, de uma carreira 
que eu sempre quis ser, pela qual sempre tive 
tanto amor!  

Hoje eu me encontro afastada há 
bastante tempo, tomando mais de dezoito 
remédios por dia, porque eu fui sofri essa 
denúncia. Essa denúncia foi o início de toda a 
destruição psicológica, emocional, que eu passo 
hoje. Hoje eu sou uma pessoa limitada. Eu não 
consigo mais ter concentração, eu não consigo 
mais ler um livro. Eu acho que quem está aí sabe 
como eu sempre fui dedicada e esforçada. Não 

existe denúncia nenhuma sobre o meu 
profissional nas duas redes em que eu trabalho. 
E não consigo lidar com pessoas mais, porque o 
estrago foi enorme. Eu não consigo mais estar 
no meio de pessoas. Eu me tornei uma pessoa 
que eu mesma tive que me excluir, porque eu 
estava fazendo mal aos demais, porque a 
pressão foi muita.  

Foi uma destruição de todo o sonho que 
eu sempre tive, de todo o esforço que eu fiz 
para poder passar nos concursos. Isso tudo, por 
quê? Por causa de uma denúncia que dizia que 
eu estava roubando, que eu era uma ladra, que 
eu não devia ser pedagoga em dois horários. Eu 
sempre questionei: Mas eu entro no horário 
certo, eu saio no horário certo. Eu ficava sem 
almoçar, porque eu tinha que sair meio-dia de 
uma rede, eu tinha que entrar às 13h em outra 
rede, eu não tinha tempo pra comer, esse 
tempo é o tempo que eu fazia o trânsito, 
porque era de um município para o outro. Tudo 
isso foi deteriorando e, hoje, infelizmente, eu 
me sinto incapaz de exercer minha profissão de 
professora pedagoga, que eu sempre tive muito 
orgulho de ter.  

Não tenho condição nenhuma, porque 
tudo o que me remete à escola, tudo o que me 
remete a pessoas me dá uma pressão muito 
grande, um descontrole muito grande. Eu vivo 
na limitação, dependo de muitos remédios e 
está sendo uma libertação poder falar isso, 
porque as pessoas da rede, os colegas da rede 
sempre souberam o que eu passei e sempre 
estiveram ali. Claro que com medo de se expor, 
porque a gente sabe o quanto é difícil, mas 
estiveram sempre do meu lado, sempre me 
acolheram porque eles também, em silêncio, eu 
tenho certeza que passaram por tudo o que eu 
passo. Graças a Deus, eles ainda estão lutando, 
mas eu perdi a guerra, porque eu não consigo 
mais.  

Eu peço desculpa por esse relato 
emocional, estou emotiva porque isso me 
machuca muito, saber que a profissão por que 
eu sempre me dediquei desde muito nova, 
porque eu me formei muito nova, já tem 
bastante tempo de carreira, ter se tornado isso, 
uma pessoa que só fica dentro de casa, que não 
consegue ver pessoas, que não consegue ver 
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barulho, que tem medo de tudo, porque a 
qualquer momento eu tinha medo de acontecer 
alguma coisa, de eu ser exonerada, como fui 
uma vez. 

Entrei com o advogado, o advogado 
conseguiu restituir, mas tudo uma coisa 
indefinida que, infelizmente, até hoje, não foi 
definido. 

Eu queria deixar registrado aqui que essa 
situação não acontece só aqui no Espírito Santo, 
não acontece só aqui nas prefeituras do Espírito 
Santo, mas em todo o Brasil, todo esse 
sofrimento, toda essa angústia, toda essa 
vontade de falar. É necessário o pedagogo ser 
ouvido, porque assim como todas essas colegas 
falaram, as colegas na Mesa, me desculpe por 
falar, colegas, não usar a expressão correta, mas 
eu estou muito emocionada, mas o pedagogo é 
muito importante dentro de uma escola. Ele não 
trabalha só direto com o professor, como foram 
faladas as inúmeras funções do pedagogo aí 
pela senhora Dorcas e pela outra também que 
teve a fala. A gente tem um contato com o 
aluno que é de extrema importância.  

Então, eu queria deixar registrado isso e 
que, por favor, isso precisa ser aprovado. Nós 
precisamos que vocês nos acolham e nos 
ajudem, porque é muito triste ver o caminhar de 
tanta dedicação, de você nadar tanto por uma 
coisa tão linda que é a educação, você nadar e 
morrer na praia como aconteceu comigo. 
Desculpa e agradeço pela oportunidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Professora Kawesa, é o deputado Bruno 
Lamas. Todos nós da Mesa recebemos com 
muito carinho o seu depoimento, o seu 
testemunho, sentimos a sua dor, nos realizamos 
em poder proporcionar um momento para o seu 
desabafo. Nós, seres humanos, precisamos 
disso.  

Eu, recentemente, estava numa 
solenidade e comecei a conversar com uma 
pessoa e, daqui a pouco, eu falei para ela: Eu te 
devo, pelo menos, uma sessão de terapia, 
porque foi tão importante você me ouvir. Então, 
assim, nós aprendemos com o seu testemunho 
aqui. Por isso que nós estamos lutando. 

Inclusive, o passo posterior à aprovação 
dessa PEC, nós queremos que sejam anulados 

todos os atos praticados pelo poder público em 
desfavor dos pedagogos, dos professores, 
professor pedagogo aqui no Estado do Espírito 
Santo. É lógico que nós temos que vencer esse 
primeiro desafio para dar passo ao segundo.  

Um beijo no seu coração, 
respeitosamente falando. A paz de Cristo e 
receba o nosso abraço, aqui das pessoas que 
estão fisicamente, à sua vida neste momento.  

Eu tenho aqui o professor que pediu um 
apontamento ao final. Professor, por favor. E 
nós vamos, então, para o encerramento.  
(Pausa) 

Registar a presença aqui do ex-vereador 
Zezito Maio, de Vitória, que está acompanhando 
aqui conosco.   

Muito Obrigado, Zezito! 

 
O SR. LUIZ GUSTAVO LUZ – Só uma 

complementação no que o colega ali colocou, 
que é muito importante. Talvez depois, na hora 
que vier a Plenário, talvez se fazer um ajuste no 
texto, porque, se eu não me engano, no texto 
da proposta traz a questão função técnico-
pedagógica. Mais do que tudo que foi relatado 
aqui hoje, foi debatido, é importante que a 
função do professor pedagogo seja a 
nomenclatura professor em função pedagógica, 
professor pedagogo, que em várias redes muda. 
Mas, sempre o nome professor estar na frente, 
tanto professor pedagogo, que é em formação 
em pedagogia, ou uma licenciatura com a 
formação pedagógica. E também o professor 
coordenador, que é licenciado, ele é professor, 
apareça nesse texto constitucional e sejam 
dadas a ele as mesmas garantias legais na 
questão da aposentadoria, que é o professor, 
que hoje é considerado professor, mas também 
nós somos, que está dentro da sala de aula. Nós 
não estamos diretamente na sala de aula, mas 
nós estamos na escola.  

Então, tem que ser também vista essa 
questão do tempo de aposentadoria. É o 
mesmo, porque somos professores. Então, é 
importante, na hora que vier a Plenário, ver essa 
questão aí, tanto do professor pedagogo e o 
professor coordenador, e com isso nós vamos 
fazer história e corrigir essa injustiça com os 
profissionais da educação. Primeiro aqui, no 
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estado do Espírito Santo, e se vier depois, em 
nível nacional, melhor ainda. Mas, se nós 
podemos fazer aqui, vamos fazer. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Professor, como um dos autores da PEC, 
como presidente desta comissão, solicito aos 
técnicos que já procedam à redação da emenda 
proposta, que trata da nomenclatura. 

Uma vez aprovada a PEC, as demissões, 
exonerações, devolução de valores tornam–se 
ilegais. Portanto, a Assembleia Legislativa tem 
autonomia para cassar atos como aqueles que 
determinaram esses problemas na vida dos 
profissionais. Esse é um próximo passo. 

Eu concedo a palavra a deputado 
Majeski para suas considerações finais.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado, deputado Bruno! 
Gostaria de parabenizar as pessoas que 

se manifestaram, e relatos extremamente 
importantes. Parabéns pelas palavras à 
professora Marlene, uma pessoa que eu admiro 
bastante, que conheço e admiro bastante! 
Professora Dorcas, parabéns pelas suas 
palavras! E aos demais também. É muito 
importante ressaltar essa questão da 
importância que tem o pedagogo.  

Essa questão das PECs, deputado Bruno, 
que o senhor apresentou e eu apresentei 
também, e as nossas propostas estão anexadas, 
a gente não deveria mais estar falando sobre 
isso, que é algo que já deveria ter sido resolvido 
há muito tempo, porque é algo tão óbvio que 
esses profissionais tenham o direito de ter dois 
vínculos; enfim, isso já deveria ter sido resolvido 
há muito tempo, de tão óbvio que é.  

Mas, muito importante as palavras da 
professora Dorcas e da professora Marlene, 
reforçando o papel do pedagogo e o papel da 
educação. A professora Dorcas pergunta em 
determinado momento da sua fala o que estão 
aprendendo os nossos alunos, o que estão 
aprendendo os nossos jovens. É fundamental 
que a gente se faça essa pergunta o tempo 
inteiro e quais as respostas efetivas que as 
nossas políticas educacionais estão dando a esse 

jovem. A luta pela educação deve ser uma luta 
de fato e não uma luta casuística, e muitas vezes 
nós temos visto propostas de políticas 
educacionais que servem muito mais ao 
marketing do que, efetivamente, propostas 
resolutivas e que deem respostas efetivas àquilo 
que a gente realmente necessita. 

A professora Marlene, e acho que a 
professora Dorcas também, falou sobre isso, do 
número de jovens fora da escola, a quantidade, 
a professora Marlene frisou isso, o quanto 
abandonam as escolas os jovens a partir do 
ensino médio. E aqui no estado isso é muito 
preocupante, eu tenho repetido isso várias 
vezes, até antes do começo da pandemia. 
Segundo o IBGE, aqui no Espírito Santo tinha 
cem mil jovens de quinze a dezessete anos fora 
da escola. E nós temos, ao mesmo tempo, dos 
setenta e oito municípios do estado, nada 
menos do que cinquenta e cinco municípios que 
não oferecem mais o ensino regular noturno.  
 EJA, eu canso de repetir isso, EJA não é 
substituto para ensino regular. O ensino regular 
precisa ser oferecido, no horário noturno, em 
função das condições socioeconômicas de 
parcela da nossa população. Manter isso 
funcionando é fundamental. Então, essas lutas 
todas têm que ser constantes e é muito 
importante que, nesses momentos, para além 
daquilo que é o nosso foco, que é essa questão 
específica do pedagogo, que a gente não 
esqueça que as coisas funcionam no conjunto, 
elas não funcionam isoladamente.  
 Parabéns a todos! E esperamos que essa 
PEC tramite o mais rápido possível e que isso 
seja resolvido.  
 Uma boa tarde a todos e ficam aqui os 
meus cumprimentos e o meu abraço! Uma boa 
tarde e um bom dia! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado, deputado Majeski!  
 Nos encaminhamentos finais, peço a 
permissão para vocês. Estamos fechando o ano, 
não é isso? Um ano que nos exigiu muita 
resiliência. A palavra é resiliência. E é um ano 
que termina e, no meu coração, está uma 
palavra muito forte para o ano de 2022, que é a 
palavra expansão. 
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 Como cristão, como homem, como pai, 
como filho, quero aqui fazer um resumo rápido 
desta Comissão de Educação, nós que 
assumimos a presidência aqui, no mês de 
fevereiro, professora Dorcas, e de cara, de 
pronto, nós deixamos claro para todos que a 
Comissão de Educação deixaria de ser uma 
comissão inquisitória, deixamos claro isso. E 
aqui nós temos uma vítima inocentada da 
inquisição que essa comissão, por alguns 
membros, nem todos, faziam, que é a diretora 
Elaise, com seus relevantes serviços prestados, 
de uma escola que tem um desempenho acima 
da média do Estado. Mas ela, por muitos 
momentos, foi uma Comissão de Educação 
inquisitória, que associava CPIs ao trabalho da 
comissão, para aterrorizar a vida de 
profissionais da Educação, com denúncias, às 
vezes, muito descabidas, fúteis, que se caíam.  
 E aí vidas, como essas que foram 
relatadas aqui, eu assisti, muitas vezes, e chorei 
com a Elaise. E até hoje eu me emociono com a 
Elaise. E ela é assim, fica quietinha ali. Quantas 
vezes eu vi lágrimas sendo derramadas.  
 Mas a comissão passou a ser propositiva. 
Chamamos o sindicato, as entidades 
representadas, os conselhos, para dentro dessa 
comissão, em todos os momentos. E aqui nós, 
de fevereiro, quando nós tomamos posse, já no 
mês de março, nós tratamos a audiência pública 
com o tema Vacinação dos Profissionais da 
Educação e sabemos que nós já saímos na 
frente aqui no Espírito Santo; a discussão sobre 
o tema Educação Especial: TDAH, TOD e 
Dislexia; a discussão sobre o tema da Adires, 
que propôs educação capixaba, com 
apresentação dos seus representantes; 
implantação do Sistema de Educação em tempo 
Integral no Espírito Santo, que foi mediado pelo 
professor Marcelo Lema; apresentação do 
Conselho Estadual de Educação do Espírito 
Santo, com a presença do professor Artelírio; 
discussão sobre o tema Atividades Pedagógicas 
não Presenciais, com a doutora Maria Cristina 
do Ministério Público e o secretário Educação de 
Cariacica, naquela ocasião; deliberação sobre a 
reunião do Conselho Municipal de Educação de 
Vitória, e eu já relatei aqui a experiência do 
Conselho e as suas participações e tudo aquilo 

que também o incomodou; a discussão do 
Plano Anual de Controle Externo da Educação 
Capixaba, com a participação do Tribunal de 
Contas; o Conselho Municipal de Educação de 
Vitória voltou a esta comissão no dia 3 de 
maio, em audiência pública, onde, inclusive, 
foi tirada a notícia–fato, entregue, proposta e 
assinada ao Ministério Público; também a 
participação da professora Eliane Cunha 
Gonçalves e do professor Ramon Vinícius 
Coutinho, falando sobre a importância do 
Conselho Regional de Educação Física e essa 
atividade dentro da escola; audiência pública 
sobre o lançamento do Fórum Popular de 
Educação; audiência pública com a 
participação da Secretaria de Estado e 
Desenvolvimento Social, com o tema da 
Política da Primeira Infância, que foi feita no 
mês de junho; apresentação do projeto 
Oficina do Afeto, com Professor Nourival 
Cardozo Júnior; audiência pública com o tema 
Escola Cívico-Militar. A Comissão de Educação 
tem que receber todas as demandas e debater 
todas as demandas. A apresentação da 
dissertação do mestrado com o senhor Carlos 
Alberto Nobre Baptista com o tema Cursos 
Técnicos Profissionalizantes, em destaque 
com o curso de Administração, efetiva quanto 
à inserção dos formandos no mercado de 
trabalho do município de Itapemirim; reunião 
novamente com o Conselho Municipal de 
Educação de Vitória, tema: Autonomia 
Pedagógica no Contexto das Unidades 
Escolares no mês de julho; apresentação da 
Rede Comunica, o professor que está aqui à 
Mesa, Fábio, nos agraciou com a sua palestra; 
seminário da Comissão de Educação sobre o 
novo ensino médio. Inclusive uma das 
palestrantes está à Mesa conosco, que é a 
secretária de Marechal Floriano, foi no mês 
nove. Audiência pública referente ao tema 
Educação Domiciliar proposta pelo Ministério 
Público. Muitos palestrantes aqui da 
Universidade Federal, das entidades 
realizadas. 

E já temos aprovado, para vocês terem 
ideia, um debate sobre municipalização das 
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escolas estaduais. Esse é um tema sensível, 
pessoal, muito sensível. Quando uma escola é 
municipalizada, muitas vezes profissionais 
ficam, me permitam, à deriva. Então, temos 
um tema importante pela frente para tratar, 
inclusive com proposta de legislação já 
redigida.  

O novo ensino médio: vamos voltar a 
discutir o novo ensino médio capixaba, já é 
uma proposta do deputado Majeski 
novamente. A presença dos psicólogos e 
assistentes sociais nas escolas, sabemos que 
tem uma legislação federal aí daquelas, que 
descem de cima para baixo sem falar como, 
quando, de onde vem o recurso e por aí vai. 
Mas é importante. A Patrulha Escolar. E 
também outra com o tema Descumprimento 
do Pagamento do Piso Salarial do Magistério, 
que também é de autoria do deputado Sergio 
Majeski. Um breve relato dessa comissão, que 
está aberta a todos.  

Sobre os passos da nossa PEC, muitos 
estão ansiosos com a tramitação. Uma coisa é 
você colocar uma matéria para tramitar, 
discursar calorosamente, jogar no Plenário e 
deixar a coisa acontecer; outra coisa é 
construir a aprovação de uma legislação tão 
robusta quanto essa. Essa é a segunda 
reunião.  

No próximo passo, vamos para a parte 
jurídica. Vamos sentar à mesa com a PGE, com 
a OAB, com a Defensoria Pública, com as 
representações jurídicas de todas as 
entidades, sindicatos aqui representados, com 
a Procuradoria da Assembleia, com as 
representações dos conselhos... E, aí, volto, 
repito, a parte jurídica nesse momento é 
muito importante, as contribuições, os relatos 
dos municípios que já vivem essa experiência, 
do Ministério Público e do TJ, para que 
possamos romper a questão da 
constitucionalidade, porque há elementos 
suficientes para aprovarmos a 
constitucionalidade, até porque há 
jurisprudência. E estamos propondo uma 
mudança justamente na Constituição 
Estadual, porque no mérito esse assunto já foi 

debatido em plenário previamente e há um 
consenso deste Parlamento pela aprovação.  

Queremos fazer isso este ano ainda? 
Sim. É possível? Talvez não, mas queremos 
fazer este ano ainda. Temos duas sessões esta 
semana, três sessões na semana que vem, e 
entre elas uma sessão para votar 
especificamente o Orçamento Municipal. 
Então, vamos mantendo vocês informados. Se 
não conseguimos maturar o suficiente para 
colocar para votar ainda este ano, ela vira 
ponto de pauta já na primeira semana do mês 
de fevereiro. (Pausa) 

Sim, consideração da prioridade, tendo 
em vista muitos processos seletivos em 
andamento, concurso público e por aí vai. Esse 
é o nosso propósito, está bom? 

O que precisamos é romper a questão 
da constitucionalidade. Existem ainda uns 
seca–pimenteiras, uns pessimistas de plantão, 
daqueles, sabe, profeta do caos, que ficam 
dizendo... Mas temos que romper isso com 
argumentos. Dura lex, sed lex, não é isso? Mas 
vamos também com muita sensibilidade. Mais 
claro, mais franco do que isso é quase que 
impossível. 

Quero agradecer muito. A sessão está 
sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, 
será rebatida pela TV. E quero agradecer à TV 
Assembleia; aos servidores da Comissão de 
Educação; aos servidores do nosso gabinete; à 
nossa equipe de trabalho; também a vocês 
que aqui vieram. 

As fotos e material produzido e a ata 
serão disponibilizada também, para todos que 
preencheram a lista de presença e deixaram 
aqui os seus contatos. 
 Muito obrigado, a Paz de Cristo! 
 Declaro essa sessão encerrada; a 
próxima é quinta–feira, solene, com a entrega 
da Comenda Paulo Freire, onde todos vocês 
estão convidados e, a outra, será regimental. 
 Está encerrada a presente sessão. 
 
 

(Encerra–se a reunião, às 
11h36min.) 
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