
 

ANO LV - VITÓRIA - TERÇA-FEIRA, 21 DE DEZEMBRO DE 2021 - Nº 9323 – 120 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 3100320037003600340036003A00540052004100, 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  
Atos Legislativos  
Atos do Presidente   
Atos Administrativos pág. 1 a 13 
Atas das Sessões e das Reuniões das Comissões Parlamentares pág. 14 a 116 
Complemento  

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, 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, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 1 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1731 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando a necessidade de disciplinar as 
atividades desta Casa de Leis, resolve: 
 
Art. 1º Durante o período de 03/01/2022 a 
01/02/2022, o expediente normal de 
funcionamento da Ales será de segunda-feira a 
sexta-feira, das doze horas às dezenove horas. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

ATO Nº 1732 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e, visando 
normatizar os procedimentos de Administração 
de Material no âmbito da Assembleia Legislativa 
do Estado Espírito Santo e considerando as 
normas dispostas no Decreto nº 4.258-N, de 14 
de abril de 1998, 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º Os procedimentos de planejamento, 
controle e coordenação de todas as atividades 
ligadas ao recebimento, à distribuição e ao 
controle dos estoques de material e outras 

atividades a serem adotadas na administração 
de material são os estabelecidos no presente 
Ato. 
 
Art. 2º A Diretoria de Infraestrutura e Logística é 
a unidade responsável pela gerência do Sistema 
de Administração de Material.  
 
Art. 3º A Supervisão do Setor de Almoxarifado é 
a parte central da operacionalização do Sistema 
de Administração de Material, diretamente 
subordinada à Diretoria de Infraestrutura e 
Logística. 
 
Art. 4º Caberá à Supervisão do Setor de 
Almoxarifado as atividades de: 
 
I - solicitação de compras; 
 
II - recebimento; 
 
III - conferência; 
 
IV - registro; 
 
V - armazenagem; 
 
VI - distribuição; 
 
VII - inventário. 
 

CAPÍTULO I 
DA SOLICITAÇÃO DE COMPRA 

 
Art. 5º A solicitação de compra de materiais 
será feita por cada setor solicitante da 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo - Ales, por meio de um Ofício de Compras. 

 
Art. 6º O Setor de Almoxarifado, quando julgar 
pertinente, fará um Ofício de Compras para 
aquisição de materiais de consumo a serem 
estocados no Almoxarifado para fornecimento e 
atendimento das necessidades comuns a todos 
os setores, respeitando o período de vigência do 
Contrato e, em caso de Ata de Registro de 
Preços, o Setor de Almoxarifado fará pedidos 
parcelados e os encaminhará à Subdireção 
Geral. 
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CAPÍTULO II 
DO RECEBIMENTO DOS MATERIAIS 

 
Art. 7º Todo material adquirido pela Ales, seja 
de consumo ou permanente, deverá 
obrigatoriamente transitar pelo seu 
Almoxarifado, que fará a conferência 
quantitativa e atestará, dependendo do caso, o 
recebimento provisório e/ou definitivo do 
material. 
 
§ 1º Caso o material recebido seja específico ou 
de grande complexidade, o Setor de 
Almoxarifado poderá requisitar a colaboração 
de servidores do setor solicitante que tenham 
competência técnica para conferir o 
recebimento provisório dos materiais. 
 
§ 2º Os materiais que, devido a sua natureza, 
volume ou peso, possam ser entregues nos 
próprios locais de utilização, em caráter 
excepcional, serão recebidos na presença de um 
servidor representante do Almoxarifado, que 
fará a conferência quantitativa e atestará o 
recebimento provisório assinando o canhoto da 
Nota Fiscal. 
 
Art. 8º No ato da entrega, o material adquirido 
deverá obrigatoriamente estar acompanhado de 
01 (uma) via da Nota Fiscal, na qual deverá estar 
discriminado o número da Ordem de 
Fornecimento. 

 
Art. 9º Em se tratando de recebimento de Bens 
Patrimoniais Móveis (material permanente), o 
Setor de Almoxarifado, após o registro no 
Sistema de Almoxarifado de Materiais 
Permanentes, deverá providenciar a imediata 
comunicação à Supervisão de Patrimônio, por 
meio do envio de 01 (uma) via da Nota Fiscal 
respectiva ou de sua cópia, além de um termo 
de depósito e 01 (uma) cópia da requisição de 
saída de materiais para que seja efetuado o 
registro patrimonial e a identificação dos bens 
no Sistema Informatizado de Patrimônio. 

 
Art. 10. Todo e qualquer material só estará em 
condições de ser recebido quando for entregue 
em perfeito estado e de acordo com as 

especificações constantes da Ordem de 
Fornecimento e da Nota Fiscal. 
 

CAPÍTULO III 
DA CONFERÊNCIA DOS MATERIAIS 

 

Art. 11. O servidor do Setor de Almoxarifado, 
responsável pelo recebimento do material, 
deverá proceder à sua conferência quantitativa, 
com base nas especificações constantes na 
Ordem de Fornecimento e na Nota Fiscal. 
 
Parágrafo único. No caso de materiais de 
consumo perecíveis que tenham data de 
validade determinada, o Setor de Almoxarifado 
deverá armazená-los em local específico, 
mantendo o controle para que sejam 
distribuídos dentro do prazo de validade. 
 
Art. 12. Caso o material recebido dependa de 
vistoria para sua aceitação, o Setor de 
Almoxarifado procederá ao recebimento 
provisório e solicitará ao setor solicitante as 
providências necessárias para o recebimento 
definitivo, conforme prazos definidos na Ordem 
de Fornecimento. 
 

CAPÍTULO IV 
DO REGISTRO DOS MATERIAIS 

 

Art. 13. Todo material recebido no Setor de 
Almoxarifado, ou na forma do art. 8º, deverá ser 
registrado individualmente no Sistema 
Informatizado de Administração de Materiais, 
logo após o seu recebimento defininitivo. 
 

§ 1º Os lançamentos de entrada, saída e saldo 
de estoque realizados no Sistema Informatizado 
de Administração de Materiais deverão estar 
sempre atualizados. 
 

§ 2º A Supervisão de Almoxarifado e a 
Coordenação do Setor de Contabilidade da 
Diretoria de Finanças deverão, ao final de cada 
mês, promover a conciliação dos Relatórios de 
Controle do Almoxarifado com os Relatórios 
Contábeis. 
 

§ 3º Caso existam divergências nos saldos 
apurados, essas deverão ser analisadas e 
corrigidas tempestivamente. 
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CAPÍTULO V 
DA ARMAZENAGEM DOS MATERIAIS 

 
Art. 14. Todo material recebido deverá ser 
armazenado na Supervisão de Almoxarifado, 
com exceção dos materiais solicitados por 
outros setores e/ou recebidos na forma do art. 
8º, em local adequado. 

 
Parágrafo único. É proibida a armazenagem de 
materiais explosivos ou de botijões de gás 
dentro do Almoxarifado. 

 
CAPÍTULO VI 

DA DISTRIBUIÇÃO DOS MATERIAIS 

 
Art. 15. A Supervisão de Almoxarifado atende às 
solicitações de materiais realizadas pelos 
gabinetes dos deputados, bem como às 
requisições de materiais dos setores 
administrativos da Ales.  

 
§ 1º A distribuição dos materiais aos gabinetes 
dos deputados ocorrerá por meio dos seguintes 
procedimentos:  

 
I - recebimento impresso da requisição do 
sistema de cotas parlamentares com a 
assinatura do responsável pela autorização da 
solicitação; 

 
II - baixa dos materiais solicitados no sistema de 
cotas, utilizando o número da requisição 
recebida, avaliando o quantitativo solicitado e o 
saldo em estoque; 

 
III - impressão de 02 (duas) vias da requisição 
baixada, apresentando os quantitativos 
atendidos e o valor total dos materiais 
atendidos debitado do sistema de cotas, 
distintos ou não do quantitativo solicitado, e seu 
respectivo valor total; 
 
IV - anexação de uma das vias da requisição 
entregue pelo solicitante à requisição baixada 
pelo Almoxarifado, entregando a outra via ao 
solicitante; 

V - entrega dos materiais ao responsável pela 
solicitação, o qual deverá conferir se o material 
distribuído e sua quantidade estão de acordo 
com a requisição e assinar a requisição de 
materiais impressa pelo Setor de Almoxarifado; 
 
VI - criação de uma nova requisição no sistema 
de almoxarifado para controle de estoque de 
materiais, realizando a baixa a partir do 
preenchimento de dados em exata 
conformidade com a requisição do sistema de 
cotas, utilizando os códigos e os 
correspondentes quantitativos dos materiais 
solicitados; 
 
VII - autorização e atendimento da baixa dos 
materiais no Sistema de Almoxarifado gerando 
um número de requisição, que é manualmente 
anotado na via do sistema de cotas impressa, de 
forma a corresponder ao atendido no sistema 
de cotas com o atendido no sistema de controle 
do estoque de materiais. 
 
§ 2º A distribuição dos materiais aos setores 
administrativos ocorrerá na forma dos seguintes 
procedimentos:  

 
I - por meio do número da requisição gerada 
pelo sistema informatizado ou por meio do 
nome do setor requisitante, o Setor de 
Almoxarifado fará a identificação da requisição 
do solicitante; 

 
II - utilizando o Sistema Informatizado de 
Almoxarifado para controle de estoque de 
materiais, acessando a requisição em aberto, 
pendente, para proceder à baixa dos materiais 
nela constantes; 

 
III - avaliando a quantidade solicitada para cada 
material e o saldo dos materiais no estoque, 
efetuando a baixa, bem como autorizando e 
atendento dentro das condições de 
fornecimento; 

 
IV - requisição de material assinada pelo setor 
requisitante e preenchida com a descrição e a 
quantidade do material solicitado; 
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V - entrega dos materiais ao responsável pela 
solicitação, o qual deverá conferir se o material 
distribuído e a quantidade estão de acordo com 
o solicitado, bem como assinar a requisição de 
materiais impressa pelo Setor de Almoxarifado. 
 
§ 3º As solicitações de materiais pelos gabinetes 
dos deputados, bem como as requisições de 
materiais pelos setores administrativos, 
encaminhadas ao Setor de Almoxarifado, que 
não forem atendidas até o último dia do mês 
serão zeradas, manualmente, no primeiro dia 
útil do mês subsequente. 
 
Art. 16. Em caso de baixo quantitativo de 
material no estoque, os servidores do Setor de 
Almoxarifado deverão avaliar o quantitativo 
solicitado e reduzi-lo proporcionalmente, a fim 
de controlar a distribuição e, 
consequentemente, permitir o atendimento a 
todos os setores da Ales. 
 

CAPÍTULO VII 
DO INVENTÁRIO 

 
Art. 17. O Inventário é o instrumento de 
controle que tem por finalidade confirmar a 
existência física e a verificação dos materiais de 
consumo no Almoxarifado da Ales, de forma a 
possibilitar: 
 
I - o levantamento das quantidades de materiais 
existentes; 
 
II - a listagem atualizada de materiais da Ales 
existentes no estoque; 
 
III - as condições físicas/funcionais do estoque; 
 

IV - as necessidades de reposições ou de 
transferências de materiais inservíveis ou 
obsoletos. 
 

Art. 18. A realização do Inventário é de exclusiva 
responsabilidade da Supervisão de 
Almoxarifado. 
 

Parágrafo único. O período de realização do 
Inventário deve obedecer às seguintes 
características: 

I - Inventário Anual: deverá ser realizado 
obrigatoriamente todos os anos no mês de 
dezembro, sendo que: 
 
a) os relatórios finais desse Inventário serão 
encaminhados à Diretoria de Infraestrutura e 
Logística e à Direção Geral da Secretaria para 
aprovação; 
 
b) após a aprovação, os relatórios deverão ser 
enviados à Diretoria de Finanças para serem 
inseridos na Prestação de Contas dos 
Ordernadores de Despesas da Ales e, 
posteriormente, enviado ao Egrégio Tribunal de 
Contas do Estado do Espírito Santo; 
 
II - Inventário Inicial: deverá ser realizado 
quando houver mudança de Supervisor do Setor 
de Almoxarifado; 
 
III - Inventário Eventual: com o objetivo de 
manter o Setor de Almoxarifado organizado e 
verificar saldos físicos de materiais específicos e 
seus respectivos saldos no Sistema 
Informatizado de Administração de Materiais, a 
Supervisão de Almoxarifado e/ou a Diretoria de 
Controle Interno poderão solicitar a realização 
de um Inventário em qualquer mês do ano. 
 
Art. 19. O Inventário Anual deverá ser realizado 
por uma Comissão que terá, entre outras, as 
seguintes atribuições: 
 
I - abertura de processo administrativo para os 
registros do Inventário e das atividades da 
Comissão; 
 
II - conferir e contar os materiais existentes no 
Almoxarifado da Ales; 

 
III - promover o exame físico dos materiais 
quanto à especificação, quantidade e estado de 
conservação; 

 
IV - conciliar, analisar, retificar e regularizar os 
registros e as especificações dos materiais no 
Sistema Informatizado de Administração de 
Materiais sempre que forem encontradas 
divergências durante o Inventário; 
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V - apresentar Relatório Final Circunstanciado 
com todos os fatos e ocorrências apurados nos 
levantamentos realizados bem como com os 
relatórios exigidos na Prestação de Contas dos 
Ordenadores de Despesas, informando todos os 
ajustes realizados para a conciliação dos saldos 
encontrados no Inventário e os saldos 
constantes no Sistema Informatizado de 
Administração de Materiais. 
 

Art. 20. A Direção Geral da Secretaria, por 
solicitação da Supervisão do Setor de 
Almoxarifado e/ou da Diretoria de 
Infraestrutura e Logística, providenciará a 
constituição de uma Comissão para a realização 
do Inventário Anual do Almoxarifado de 
Materiais da Ales, por meio da publicação de 
Ato específico no Diário do Poder Legislativo. 
 

§ 1º A Comissão de Inventário será constituída, 
no mínimo, por 05 (cinco) servidores, 
conhecedores da área de Almoxarifado, dos 
quais no mínimo 03 (três), obrigatoriamente, 
pertencerão ao Setor de Almoxarifado. 
 
§ 2º A Comissão de Inventário poderá ser 
designada em caráter permanente ou 
temporário, a critério da Direção Geral da 
Secretaria.  
 
Art. 21. Para a realização do Inventário, o Setor 
de Almoxarifado ficará fechado ao público pelo 
prazo de 03 (três) dias, no qual serão feitas as 
contagens e os devidos lançamentos, não 
havendo atendimento externo e 
movimentações no Sistema Informatizado de 
Almoxarifado durante esse período. 
 
Parágrafo único. Durante a realização do 
Inventário, caso a Comissão detecte a existência 
física de materiais com prazo de validade 
vencido, materiais julgados desnecessários, 
supérfluos, obsoletos, ociosos ou 
antieconômicos, deverá relatar detalhadamente 
essa situação no Relatório Final Circunstanciado 
e, imediatamente, tomar as providências 
cabíveis. 
 

CAPÍTULO VIII 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 22. Nos últimos 06 (seis) meses do período 
de mandato dos Deputados, o pedido e a 
entrega de materiais deverão limitar-se à média 
de consumo do respectivo exercício, de acordo 
com a natureza de cada item solicitado, salvo se 
justificada a necessidade. 
 
Art. 23. É vedada a utilização de qualquer 
material de propriedade da Ales para uso 
particular. 
 
Art. 24. É vedada a distribuição ou a entrega de 
qualquer material sem o formulário “Solicitação 
de Material”, para os gabinetes dos deputados, 
e sem o formulário “Requisição de Material”, 
para os setores administrativos, devidamente 
assinados. 
 
Art. 25. O desaparecimento de materiais com 
evidência de roubo ou furto, ao ser constatado, 
deverá ser informado ao Supervisor do Setor de 
Almoxarifado que, imediatamente, registrará o 
fato na Diretoria de Segurança Legislativa da 
Ales e comunicará à Diretoria de Infraestrutura 
e Logística e à Direção Geral da Secretaria para 
que sejam tomadas as providências necessárias 
à apuração das irregularidades, mediante 
Sindicância ou Processo Administrativo 
Disciplinar. 
 
Parágrafo único. A forma de ressarcimento, 
quando for o caso, será a reposição do material. 
 
Art. 26. Quaisquer dificuldades surgidas no 
cumprimento destas normas, bem como os 
casos omissos, serão dirimidas pela Direção 
Geral da Secretaria.   

 
Art. 27. Fica a Direção Geral da Secretaria 
autorizada a expedir normas e instruções 
complementares para o perfeito cumprimento 
do aqui determinado, sendo obrigatório o 
acompanhamento, por todos os setores, dos 
padrões de procedimentos usados pelo Setor de 
Almoxarifado da Ales. 

 
Art. 28. As demais normatizações que se 
fizerem necessárias para o adequado 
cumprimento do presente Ato deverão ser 
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estabelecidas por meio de Portaria da Direção 
Geral da Secretaria.  
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de novembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1733 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 
61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, KATISCILENE DA 
SILVA FABIANO COSTA, do cargo em comissão 
de Adjunto de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ADGRP, do gabinete do 
Deputado Emílio Mameri, contida no processo 
nº 212168/2021, a partir de 31/12/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1734 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
EXONERAR, a pedido, na forma do artigo 

61, § 2º, alínea “b”, da Lei Complementar nº 46, 
de 31 de janeiro de 1994, EMERSON STABENOV 
PONATH, do cargo em comissão de Técnico 
Júnior de Gabinete de Representação 

Parlamentar, código TJGRP, do gabinete do 
Deputado Adilson Espindula, contida no 
processo nº 212241/2021, a partir de 
31/12/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1735 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, KARLA QUEIROZ DE OLIVEIRA, 
matrícula nº 201540, para substituir CARLOS 
EDUARDO CASA GRANDE, matrícula nº 34908, 
no cargo de Secretário Geral da Mesa – SGM, a 
partir de 03/01/2022, enquanto durar seu 
afastamento, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1736 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, GRIMALDO PEREIRA DA CRUZ JUNIOR, 
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matrícula nº 207964, para substituir DORIMAR 
MANDATTO, matrícula nº 209807, no cargo em 
comissão de Diretor de Tecnologia da 
Informação, código DTI, no período de 
03/01/2022 a 21/01/2022, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1737 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, SIMONE VICTOR, matrícula nº 201062, 
para substituir TATIANA SOARES DE ALMEIDA, 
matrícula nº 201354, no cargo em comissão de 
Subdiretor Geral da Secretaria, código SDGS, a 
partir de 03/01/2022, enquanto durar seu 
afastamento, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1738 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

 
DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 

2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 

de l994, HIGOR CESCONETI PINHEIRO, matrícula 
nº 208338-01, para substituir MARGO DEVOS 
MARTIN, matrícula nº 210094-01, no cargo em 
comissão de Secretário de Comunicação Social, 
código SCS, a partir de 04/01/2022 enquanto 
durar seu afastamento, por motivo de férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1739 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR, na forma do Artigo 52, § 1º e 
2º, da Lei Complementar nº 46, de 3l de janeiro 
de l994, ANNA NICOLLE EXPOSITO NUNES, 
matrícula nº 208329-01, para substituir 
DANIELLA SANZ RAMOS, matrícula nº 206920-
04, no cargo em comissão de Coordenador 
Especial de Web, a partir de 03/01/2022 
enquanto durar seu afastamento, por motivo de 
férias. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

ATO Nº 1740 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando a necessidade de disciplinar as 
atividades desta Casa de Leis, resolve: 
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Art. 1º. APROVAR o calendário anual referente 
ao exercício de 2022, contendo os feriados no 
âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do 
Espírito Santo, na forma do Anexo Único deste 
Ato. 
 
§ 1º Os pontos facultativos serão 
rigorosamente compensados em até 60 dias, 
segundo critérios estabelecidos pela Chefia 
imediata.  
 
§ 2º Excluem-se da medida prevista no artigo 1º 
deste Ato, os setores que desempenham suas 
funções em regime de escala e os que não 
admitem paralisação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 
de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ANEXO ÚNICO 

 
JANEIRO: 
01 - Confraternização Universal (sexta-feira) 
 
FEVEREIRO: 
28 - Ponto facultativo (segunda-feira) 
 

MARÇO: 
01 - Carnaval (terça-feira) 
02 - Ponto facultativo (quarta-feira de Cinzas) 

ABRIL:  
14 - Ponto facultativo (quinta-feira Santa) 
15 - Paixão de Cristo (sexta-feira) 
21 - Tiradentes (quinta-feira) 
22 - Ponto facultativo (sexta-feira) 
25 - Nossa Senhora da Penha (segunda-feira) 

 
MAIO: 
01 - Dia do Trabalhador (domingo) 
23 - Colonização do solo Espírito-Santense 
(segunda) 

 
JUNHO: 
16 - Corpus Christi (quinta-feira) 

 
JULHO: 
21 e 22 - Manutenção Predial 

 
SETEMBRO: 
07 - Independência do Brasil (quarta-feira) 
08 - Nossa Senhora da Vitória (quinta-feira) 
09 - Ponto facultativo (sexta-feira) 

 
OUTUBRO: 
12 - Nossa Senhora Aparecida (quarta-feira) 
28 - Dia do Servidor Público (sexta-feira) 

 
NOVEMBRO: 
02 - Finados (quarta-feira) 
15 - Proclamação da República (terça-feira) 

 
DEZEMBRO: 
25- Natal (domingo) 
26 a 28 - Ponto facultativo  
29 e 30 - Manutenção Predial 

 
ATO Nº 1741 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 

suas atribuições legais, resolve: 

 
Art. 1º Aprovar o Cronograma de Pagamento de vencimentos e benefícios referentes ao exercício de 
2022, dos servidores da Assembleia Legislativa do Estado do Espírito Santo, na forma do Anexo Único 
deste Ato. 

 
Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 
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PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 20 de dezembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ANEXO ÚNICO 

 

CRONOGRAMA DE PAGAMENTO DE VENCIMENTOS E BENEFÍCIOS - 2022 

MÊS VENCIMENTOS VALE-TRANSPORTE 
AUXÍLIO-

ALIMENTAÇÃO 
13º SALÁRIO 

JANEIRO 27/01/2022 07/01/2022 27/01/2022   

FEVEREIRO 25/02/2022 07/02/2022 25/02/2022   

MARÇO 25/03/2022 09/03/2022 25/03/2022   

ABRIL 28/04/2022 07/04/2022 28/04/2022   

MAIO 25/05/2022 06/05/2022 25/05/2022   

JUNHO 24/06/2022 07/06/2022 24/06/2022   

JULHO 26/07/2022 07/07/2022 26/07/2022   

AGOSTO 25/08/2022 05/08/2022 25/08/2022   

SETEMBRO 23/09/2022 12/09/2022 23/09/2022   

OUTUBRO 25/10/2022 07/10/2022 25/10/2022   

NOVEMBRO 25/11/2022 08/11/2022 25/11/2022   

DEZEMBRO 21/12/2022 07/12/2022 21/12/2022 21/12/2022 

 

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

 

ERRATA 
 

Na Portaria Nº 932, publicada em 
09/11/2021, referente ao servidor DORIEDSON 
CARDOSO MAT. 209756; 
 

Onde se lê:  
 

[TREZE dias com inicio em 22/10/2021 e final 
em 03/11/2021] 
 
Leia-se: 
 
[TREZE dias com inicio em 11/10/2021 e final 
em 23/10/2021] 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
17 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 CONTRATO N° 002/2022 

 
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 
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parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna pública a celebração 
do Contrato, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: CHAVEIRO DA TERRA 
COMERCIAL LTDA-EPP. 
 
OBJETO: O presente CONTRATO tem como 
objeto a contratação de empresa especializada 
em prestação de serviços de chaveiro sob 
demanda. 
 
VALOR: O valor anual estimado do presente 
CONTRATO é de R$ 36.140,00 (trinta e seis mil, 
cento e quarenta reais). 
 
VIGÊNCIA: O prazo de vigência será de 
01/01/2022 até 31/12/2022. 
 
PROCESSO: 211149. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30  
 
ATIVIDADE: 2001. 
 
GESTOR DO CONTRATO: DÉLCIO TADEU 
MELOTTI 
 
MATRICULA: 207923 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO 2° TERMO ADITIVO AO 

CONTRATO N° 023/2019 

 
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 
parágrafo único do artigo 61 da Lei nº 8.666, de 
21 de junho de 1993, torna pública a celebração 
do Termo Aditivo, conforme descrito abaixo: 

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 
CONTRATADA: CLARO S/A. 
 
OBJETO: Prorrogação do prazo de vigência do 
CONTRATO, por um período de 12 (doze) 
meses, com início no dia 02 de janeiro de 2022 e 
término no dia 01 de janeiro de 2023. 
 
VALOR: O valor deste Instrumento é de R$ 
10.992,99 (dez mil, novecentos e noventa e dois 
reais e noventa e nove centavos). 
 
VIGÊNCIA: Este TERMO ADITIVO entrará em 
vigor no dia 02 de janeiro de 2022. 
 
PROCESSO: 211162. 
 
ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39 
 
ATIVIDADE: 2001. 
 

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

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria 

 
RESUMO DO 1º TERMO DE 

APOSTILAMENTOAO TERMO DE CESSÃO Nº 
005/2021 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO 

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

CESSIONÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
 

CEDENTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO. 
 

OBJETO: O presente TERMO DE 
APOSTILAMENTO tem por objeto a alteração do 
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cargo comissionado ocupado pela servidora 
LARISSA OLIVEIRA SCANDIAN na ALES, passando 
de ASSESSOR SÊNIOR DE SECRETARIA para 
SUPERVISORA DO SETOR DE CONTRATOS E 
CONVÊNIOS, conforme ato de nomeação nº 
1573, publicado no Diário do Legislativo em 
28/10/2021.  
 

PROCESSO: 211566. 
 

VIGÊNCIA: O presente Convênio terá por termo 
inicial a data da publicação do ato de cessão do 
servidor público no Diário Oficial do Estado, e 
por termo final a data de 31/12/2023. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretora-Geral da Secretaria  

 

RESUMO ORDEM 
DE FORNECIMENTO nº 064/2021 REFERENTE 
AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2021 E ATA 

DE REGISTRO DE PREÇO Nº 012/2021 
 

A Subdireção Geral da Secretaria da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, em 

atendimento ao que dispõe o artigo 61, § único, 
Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, torna 
pública a emissão da Ordem de Fornecimento 
nº 064/2021, conforme descrito abaixo: 
 
CONTRATADA: DALFIORE COMÉRCIO E 
INDÚSTRIA EIRELI 
 
CNPJ: 29.419.258/0001-09 
 
MODALIDADE: Pregão Eletrônico 

 
OBJETO: Aquisição, reparo e instalação de 
placas de sinalização 

 
Valor: R$ 6.320,00 (seis mil, trezentos e vinte 
reais) 

 
PROCESSO: 201462 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

20 de dezembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretora-Geral da Secretaria

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• TERÇA-FEIRA – 21.12.2021 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 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 

00h45 MP com Você O promotor de Justiça Dr. Sérgio Alves Pereira explica a 
atuação do Ministério Público do Estado do Espírito Santo 
acerca do tema “Segurança Pública”, além de abordar os 
processos criminais, investigações e como a população pode 
colaborar com este serviço. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Estadual 

01h45 Audiência pública  Comissão de Saúde na Câmara de Vila Velha 
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03h30 Sessão solene  Homenagem às Festividades Natalinas 

05h15 Sessão solene "Atletas Capixabas" Comenda José de Anchieta Fontana 

06h30 Reunião ordinária virtual  Comissão de Defesa do Consumidor 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça a técnica de aplicação de fertilizantes fosfatados nas 
lavouras de cana-de-açúcar para aumentar a fertilidade do 
solo. 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Assista uma reportagem especial sobre as terapias 
alternativas. 

09h00 Reunião ordinária presencial (V) Comissão de Saúde 

12h00 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-
papo com o parlamentar teve como pauta principal o 
Desenvolvimento do Norte do estado . Ele está no quarto 
mandato de deputado estadual e também é empresário e 
produtor rural em São Mateus. No currículo ele também faz 
questão de destacar que foi office-boy e balconista de 
farmácia. Durante os 30 minutos de entrevista, falou também 
das iniciativas para melhorar a vida do homem do campo, com 
estruturação das estradas para escoamento da produção, além 
da Operação Colheira, que criou estratégias de segurança para 
reduzir roubos, principalmente da produção de café. 

12h30 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor 
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como 
são definidas as taxas de juros no país e como os juros podem 
impactar nossas decisões de consumo 

13h00 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar 
um pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O 
historiador é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro 
de uma série sobre uma região descrita na era colonial como 
Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

13h30 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Justiça 

14h30 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

15h00 Audiência pública híbrida  Comissão de Educação 

17h05 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Cidadania 

18h00 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-
papo com o parlamentar teve como pauta principal o 
Desenvolvimento do Norte do estado . Ele está no quarto 
mandato de deputado estadual e também é empresário e 
produtor rural em São Mateus. No currículo ele também faz 
questão de destacar que foi office-boy e balconista de 
farmácia. Durante os 30 minutos de entrevista, falou também 
das iniciativas para melhorar a vida do homem do campo, com 
estruturação das estradas para escoamento da produção, além 
da Operação Colheira, que criou estratégias de segurança para 
reduzir roubos, principalmente da produção de café. 

18h30 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar 
um pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O 
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historiador é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro 
de uma série sobre uma região descrita na era colonial como 
Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

19h00 Som da Terra O Som da Terra recebe o artista capixaba Daniel Cypreste, que 
se revela no cenário musical capixaba com a releitura de 
clássicos e um trabalho autoral que envolve MPB e POP 

19h30 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco 
da Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que 
deixou marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é 
referência nas escolas de gastronomia e nos restaurantes do 
mundo todo. 

20h00 Parlamento Brasil A nova edição do STJ Notícias vai ao ar nesta segunda-feira 
(30), pela TV Justiça. Entre os destaques do programa desta 
semana, está a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) na qual o colegiado entendeu que a 
decretação de prisão preventiva não poder ser determinada 
para aprofundar investigações. 

20h30 STJ Notícias  Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a obra: Saúde de migrantes e refugiados 

22h00 Panorama Telejornal do parlamento capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputado Freitas é o convidado do Com a Palavra. O bate-
papo com o parlamentar teve como pauta principal o 
Desenvolvimento do Norte do estado . Ele está no quarto 
mandato de deputado estadual e também é empresário e 
produtor rural em São Mateus. No currículo ele também faz 
questão de destacar que foi office-boy e balconista de 
farmácia. Durante os 30 minutos de entrevista, falou também 
das iniciativas para melhorar a vida do homem do campo, com 
estruturação das estradas para escoamento da produção, além 
da Operação Colheira, que criou estratégias de segurança para 
reduzir roubos, principalmente da produção de café. 

22h45 Conta pra Gente A taxa de juros é tema do programa Conta pra Gente. O doutor 
em economia aplicada, Gercione Dionizio Silva, explica como 
são definidas as taxas de juros no país e como os juros podem 
impactar nossas decisões de consumo 

23h15 Dedo de Prosa Há mais de 15 anos, José Araújo de Souza procura desbravar 
um pedaço da história de Minas Gerais e do Espírito Santo. O 
historiador é autor do livro “A Conquista do Cuieté”, primeiro 
de uma série sobre uma região descrita na era colonial como 
Sertão do Cuieté, no Leste de Minas Gerais. 

23h45 Sabores Nesta edição do programa Sabores vamos mostrar um pouco 
da Culinária Francesa e da rica cultura do povo francês, que 
deixou marcas na culinária de diversos países e ainda hoje é 
referência nas escolas de gastronomia e nos restaurantes do 
mundo todo. 

 

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 

 

ERRATA: 
 

Na ata taquigráfica da décima terceira reunião 
extraordinária híbrida da Comissão de 
Educação, publicada no DPL do dia 20 de 
dezembro de 2021, página 25: 
 
Onde se lê: 
 

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. 

 
Leia-se: 
 

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

 
QUADRAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E VINTE 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO ERICK 
MUSSO OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO SÉRGIO 
SALVADEO) – Senhoras e senhores, senhor 
deputado Erick Musso – presidente da Assembleia 
Legislativa, ilustres autoridades, telespectadores da 
TV Assembleia, boa noite! 

É convidado a compor o local de destaque, 
o senhor deputado Erick Musso, presidente da 
Assembleia Legislativa, para os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene. 
(Palmas) 

É convidado o procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, doutor Rafael Henrique 
Guimarães Teixeira de Freitas. (Palmas) 

Convidada a procuradora-geral de Justiça 
do Ministério Público do Espírito Santo, doutora 
Luciana Gomes Ferreira de Andrade. (Palmas) 

É convidada a corregedora-geral do 
Ministério Público, doutora Carla Cola. (Palmas) 

Também convidado o procurador de Justiça 
e ouvidor-geral do Ministério Público, doutor 
Eliezer Siqueira de Sousa. (Palmas) 

Convidado o subprocurador-geral de Justiça 
Judicial, doutor Josemar Moreira. (Palmas) 

Convidado o subprocurador-geral de Justiça 
Institucional, doutor Alexandre José Guimarães. 
(Palmas) 

Também convidado o presidente da 
Associação Espírito-Santense do Ministério Público, 
doutor Pedro Ivo de Sousa. (Palmas) 

 
(Tomam assento à Mesa as 

referidas autoridades) 

 
Informo que esta sessão está sendo 

transmitida ao vivo pela TV Assembleia, nos canais 
abertos e no YouTube. As fotos do evento estarão 
disponíveis amanhã, dia 15, no site da Assembleia 
Legislativa, que, com satisfação, recebe todos 
nesta sessão solene, em homenagem aos cento e 
trinta anos do Ministério Público do Espírito Santo 
e aos sessenta anos da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público. 
 O Poder Legislativo Estadual presta 
homenagem aos promotores de Justiça, pelos 
relevantes serviços prestados à sociedade na 
defesa da ordem jurídica, do regime democrático e 
dos interesses sociais e individuais indisponíveis. 
 O Ministério Público defende os interesses 
da sociedade que dizem respeito a todos, como a 
proteção ao meio ambiente, educação, saúde, 
direitos do consumidor, criminal, infância e 
juventude, por exemplo. Atua, ainda, na defesa da 
ordem jurídica e do regime democrático. É uma 
instituição pública independente, que não 
pertence aos Poderes Executivo, Legislativo e 
Judiciário. 
 Os promotores de Justiça são os 
representantes do Ministério Público nos 
municípios. Atuam nas promotorias de Justiça para 
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garantir os direitos dos cidadãos em áreas diversas 
como saúde, educação, infância e juventude, 
cidadania, direitos do consumidor, criminal e ainda 
auxiliam na fiscalização do patrimônio público, 
entre muitos outros. 

O estado do Espírito Santo conta 
atualmente com sessenta e oito comarcas e 
noventa e uma Promotorias de Justiça, além de 
duzentos e sessenta e dois cargos de promotoras e 
promotores de Justiça. 

Portanto, sejam todos bem-vindos a esta 
sessão solene. 

Neste instante, o senhor deputado Erick 
Musso procederá à abertura da sessão solene, 
conforme é regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Boa noite a todos e todas! É 
uma alegria muito grande recebê-los nesta noite. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão solene e procederei à leitura de 
um versículo da Bíblia. Aqueles que quiserem se 
colocar de pé fiquem à vontade. 

 
 (O senhor presidente Erick 

Musso lê Mateus, 12:36) 
 
Fica dispensada a leitura da ata da sessão 

anterior, mas a declaro aprovada, conforme 
disponibilizada no site da Assembleia Legislativa. 

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos cento e trinta 
anos do Ministério Público do Estado do Espírito 
Santo e aos sessenta anos da Associação Espírito-
Santense do Ministério Público, com a entrega de 
certificados aos homenageados, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
plenário por unanimidade. 

 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, todos 
são convidados, em atitude de respeito, para as 
execuções do Hino Nacional e do Hino do Estado 
do Espírito Santo. 
 

(É executado o Hino Nacional e o 
Hino do Estado Espírito Santo) 
 

É convidada a fazer uso da palavra a 
procuradora doutora Luciana Gomes Ferreira de 

Andrade, procuradora-geral de justiça do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo.  
 

 A SR.ª LUCIANA GOMES FERREIRA DE 
ANDRADE - Boa noite a todas e a todos! 
Permitam-me retirar a máscara para me 
comunicar melhor. 
 Excelentíssimo presidente da augusta 
Assembleia Legislativa do Estado Espírito Santo, 
deputado Erick Musso, eu gostaria de 
agradecer, agradecer a sensibilidade de V. Ex.ª 
por dedicar uma sessão solene desta Casa tão 
importante para nossa República, para a 
democracia brasileira e do nosso Estado, em 
homenagem ao Ministério Público.  

Excelentíssima corregedora-geral do 
Ministério Público do Estado Espírito Santo, 
doutora Carla Viana Cola, sempre parceira, 
sempre apoiando as ações da administração 
pela melhor gestão da nossa instituição. Muito 
obrigada!  

Meus comprimentos, também, os 
subprocuradores-gerais de Justiça Judicial e 
Institucional, doutor Josemar Moreira e doutor 
Alexandre Guimarães, meus fiéis escudeiros. 
Doutora Elda, lamentavelmente, não está aqui 
conosco, está acometida de uma forte gripe, 
prestes, também, a fazer uma nova cirurgia nos 
olhos, mas tenho certeza de que ela está nos 
assistindo. Doutora Elda sempre presente, 
sempre acompanhando as ações da nossa 
instituição.  

Meus cumprimentos, também, ao nosso 
ouvidor, doutor Eliezer Siqueira; meus 
cumprimentos também ao procurador-geral da 
Assembleia, doutor Rafael Henrique Guimarães 
Teixeira de Freitas, que sempre conversa, 
sempre discute as questões jurídicas 
relacionadas à Casa, meu muito obrigada pelo 
apoio de sempre. E, por fim, cumprimento 
nosso dileto presidente da nossa Associação 
Espírito-santense do Ministério Público, doutor 
Pedro Ivo de Souza.  

Meus cumprimentos especiais, nesta 
data, são a todas as membras e aos membros do 
Ministério Público capixaba, ativos e inativos, os 
que se foram também, os que já partiram, por 
terem contribuído com parte, talvez a maior 
parte de suas vidas, aos cento e trinta anos da 
nossa instituição.  
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 A nossa instituição não começou ontem, 
não começou na Carta Constitucional de 88, ela 
tem uma longa história. Quantos de nós já não 
estudaram arduamente para o concurso de que 
o Ministério Público iniciou-se há mais de 
quatro mil anos? E vem sendo, então, 
trabalhado primeiro como procurador do Rei, 
depois como integrante de um Poder ou de 
outro, já fomos nós do Poder Judiciário, do 
Poder Executivo, e somos, hoje, independentes 
e autônomos, por conta da nossa Constituição 
de 1988.  
 Essa Carta de 88, portanto, ela trouxe 
para nós muitas responsabilidades, um grande 
plexo de atuação nos direitos mais caros de uma 
de uma humanidade, da humanidade, da 
sociedade, sobretudo a nossa, brasileira, ainda 
tão angustiada e ainda tão carecedora de 
direitos, de fato, de direitos. Trouxe para nós as 
responsabilidades de defender a ordem jurídica, 
de defender a democracia e defender os direitos 
mais sensíveis, os mais caros das pessoas: a 
vida, a liberdade, a saúde, enfim, educação, os 
direitos dos vulneráveis. Trouxe pra nós, então, 
grandes desafios numa sociedade complexa, 
numa sociedade dura, enrijecida por vários 
interesses. E o Ministério Público, então, vem no 
seu caminhar, no seu caminhar trazendo muita 
alegria pra nós também, enquanto membras e 
membros da instituição.  

São dias de desassossego, mas são 
muitos dias, também, de alegria, onde nós 
ficamos completos, deputado Erick, completos 
enquanto pessoas que podem estar 
contribuindo e fazendo entregas relevantes à 
sociedade. E deixando, de fato, um legado, um 
legado importante para as futuras gerações.  

E, falando em futuras gerações, eu vejo 
ali minha filha Isadora, de doze anos, ao lado do 
meu marido. E é por eles que a gente trabalha 
dia e noite. E é por eles que, muitas vezes, nós 
nos deitamos à noite cansados, exauridos do dia 
a dia, do dia a dia difícil, seja pela dialética 
jurídica, seja naqueles recursos que nós não 
emplacamos, seja, muitas vezes, na política 
pública que a gente não consegue fomentar da 
forma que a gente entende que deveria ser, 
conforme a Carta Constitucional estabelece. É 
por essas gerações, as futuras, dos nossos filhos, 

dos nossos netos e dos nossos bisnetos, que nós 
realmente não cansamos e trabalhamos muito.  

Estar hoje aqui, portanto, deputado, a 
partir de uma iniciativa de V. Ex.ª, 
reconhecendo esse trabalho que muito nos 
dignifica e, certamente, muito dignifica a 
sociedade capixaba, é motivo de honra, de 
honra e de muita alegria. Muita alegria! Estar 
aqui, tomando a Casa da cidadania, a Casa da 
democracia, de membros e membras e seus 
familiares, é motivo realmente de muita, muita 
alegria. 

 Então, com essas palavras eu agradeço 
muitíssimo, sendo breve. E desejo que outros 
cento e trinta anos venham, venham com uma 
instituição fortalecida, com a manutenção da 
sua autonomia e da sua independência, de 
modo que a gente consiga continuar fazendo 
importantes entregas pra a nossa sociedade.  

Muito obrigada! Boa noite!  
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso 
da palavra o presidente da Associação do 
Ministério Público do Espírito Santo, doutor 
Pedro Ivo Sousa. 

 
O SR. PEDRO IVO DE SOUSA – Boa noite 

a todos e a todas! É uma grande alegria estar 
aqui, celebrando esta data tão especial.  

Cumprimentar o nobre presidente desta 
Casa tão importante na vida de todo capixaba, 
nosso amigo, deputado Erick Musso, amigo do 
Ministério Público, que não se cansa de 
prestigiar a nossa instituição e tem, por nós 
também, esse reconhecimento. Sinta-se, 
portanto, prestigiado sempre.  

Cumprimentar também doutora Luciana, 
nossa procuradora-geral, que nos orgulha, 
orgulha o Ministério Público capixaba, orgulha a 
nossa associação, pela condução que tem feito 
de nossa instituição, e orgulha a sua família, que 
se faz presente aqui. Cumprimento a Isadora e o 
Williman, é sempre uma alegria tê-los conosco 
em nosso meio. É mais orgulho às mulheres 
capixabas, brasileiras. Luciana, por onde passa, 
doutor Erick, no Ministério Público, é 
reconhecida pela sua competência, pelo seu 
carisma. E fica, assim, o nosso agradecimento 
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também, por toda a gentileza, e o 
reconhecimento do trabalho associativo.  

Aos meus nobres amigos da Mesa, 
doutor Josemar, doutora Carla, doutor Eliezer, 
doutor Alexandre, todos com uma trajetória, 
uma história de muito brilhantismo nessa nossa 
instituição, e o reconhecimento que não é só 
interno, mas externo.  

E, ainda na Mesa, meu amigo, doutor 
Rafael, que é um dos importantes atores, aqui, 
para este nosso evento, o nosso 
reconhecimento também.  

Meus amigos, minhas amigas, colegas 
promotores e promotoras, procuradores e 
procuradoras, prometo que serei breve. 

Deixo, aqui, os meus cumprimentos a 
todos e a todas, e gostaria de dizer o seguinte, 
que há uma palavra muito conhecida nas 
Escrituras, em Eclesiastes 3, que nos diz que há 
tempo para tudo debaixo dos céus.  

Hoje, depois de um ano muito estafante, 
talvez dois anos, temos a felicidade de estarmos 
juntos, aqui, celebrando uma data que é 
especial por vários motivos; especial porque é o 
Dia Nacional do Ministério Público, dia que foi 
cunhado, lá em 81, ainda quando fizemos 
aquela nossa primeira grande lei orgânica, que 
depois foi também reproduzida no nosso atual 
Estatuto, a 8625, um dia, portanto, que é 
comemorado não só aqui no o nosso estado do 
Espírito Santo, mas em todo o território 
nacional. Mas é um dia de celebrarmos, 
também, por uma história muito nossa, aqui, no 
nosso estado. Afinal, cento e trinta anos não são 
cento e trinta dias. E o Ministério Público 
capixaba completou, doutor Erick, esta data - e 
o senhor esteve, conosco, celebrando, no 
Congresso Estadual, e foi homenageado, lá -, e 
justamente por isso precisamos reconhecer e 
dar valor aos homens e às mulheres que 
lutaram bravamente para que a nossa história, a 
nossa instituição fosse construída e chegasse, 
hoje, ao ponto de fazer entregas significativas 
para toda a nossa sociedade, seja no campo da 
saúde, seja no campo da segurança pública, seja 
no campo do consumidor, no campo da infância 
e juventude. O Ministério Público está presente 
no cotidiano, doutor Erick, de cada cidadão 
capixaba, fazendo a diferença, diferença 

positiva. É importante dizer isso. Se saíssemos 
pelas ruas e perguntássemos o que o Ministério 
Público faz, tenho certeza de que, no Espírito 
Santo, todos esses que fossem entrevistados ou 
entrevistadas, diriam alguma coisa. E não falo 
por mim, não falo à toa.  

A doutora Luciana teve a felicidade de 
lançar, ontem, à noite, um vídeo. E parabenizo 
toda a sua equipe, tanto do cerimonial e 
também da nossa parte de publicidade, que 
teve a humanidade, a sensibilidade de 
entrevistar pessoas na rua - né, Vera? - e falar o 
que é o Ministério Público às pessoas, dizendo 
dessa importância. Então isso revela por si só, 
Erick, e soma-se a outras tantas situações, a 
importância do Ministério Público para nossa 
sociedade.  

Mas é também um dia para celebrarmos 
os sessenta anos da nossa associação.  

O Ministério Público brasileiro foi 
forjado, foi talhado por um movimento que é 
muito plural, e ele vem tanto de fonte externa, 
mas, especialmente, interna. E esse movimento 
teve a contribuição significativa dos processos 
associativos. 

A nossa associação, aqui, é uma das 
primeiras do Brasil. Ficamos ali atrás de São 
Paulo, do Rio Grande do Sul. Mas lá atrás, 
homens visionários se envolveram. O terceiro 
congresso histórico aconteceu aqui, Erick, do 
Ministério Público brasileiro, em Guarapari. E 
desse congresso, a gente, depois, fez uma 
grande carta, teve todo um movimento para 
que se criasse a Caemp e depois a Conamp. 
Então é algo que os colegas se apropriam e 
isso é muito importante para nós.  

Erick, há um autor italiano muito 
conhecido, chamado Piero Calamandrei. Ele 
disse que dentre as funções jurídicas, talvez, a 
mais difícil seja ser promotor de justiça, 
desempenhar a função do promotor, do 
Ministério Público. Em certos momentos 

devemos ser parciais como advogado, lutar na 
defesa da sociedade, devemos ser 
intransigentes, para que a justiça seja feita. 
Mas, em outros tantos, precisamos ser 
imparciais como o juiz, para que a gente não 
avance sobre aquilo que é tratado pela 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, 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, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 

 

Constituição e pelas leis. Ele fala dessa 
dualidade que diz respeito à nossa atuação 
atual.  

O Ministério Público é uma instituição 
pulsante, vibrante, recheada de valores 
construídos por homens e mulheres que se 
dedicam dia a dia com seu suor, com seu 
sangue, em prol dos grandes objetivos que 
estão estabelecidos na nossa Constituição a 
partir do nosso art. 127. Não somos e nem 
pretendemos ser melhores e nem piores, mas 
temos um grande compromisso: sermos agentes 
de confirmação dos ideais da Constituição. E por 
isso quero dizer, para já encerrar a minha fala, 
que hoje não é só o Dia do Ministério Público, 
hoje não é somente o Dia do Ministério Público, 
hoje é o Dia de toda a sociedade brasileira 
comprometida com os ideais constituintes, a 
sociedade que quer um mundo melhor, que 
quer o meio ambiente equilibrado, que quer 
segurança pública para todos, quer saúde, 
educação... 

Esse é o dia de celebração porque o 
Ministério Público representa dia após dia o 
cumprimento dessa sociedade de bem. Viva o 
Ministério Público! 

Muito obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Em nome do cerimonial 
da Assembleia Legislativa agradeço a 
colaboração do cerimonial do Ministério Público 
nas pessoas da Lívia Battisti, da Flávia 
Vasconcelos e também da comunicação do 
Ministério Público, Vera Ferraço e Larissa 
Basílio. 

 Convidado a fazer uso da palavra o 
presidente da Assembleia Legislativa e 
proponente desta sessão solene, Erick Musso. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Boa noite a todos! Boa 
noite, gente! Legal! Alegria muito grande 
recebê-los aqui nesta noite, como disse Pedro, 
de celebrar quem defende a democracia, as 
garantias e os direitos dos cidadãos brasileiros, 
e não diferente dos Capixabas, que defende o 
estado democrático de direito, enfim, tudo isso 
que a gente pode acompanhar como cidadão, 
como agente público, no dia a dia. 

Quero iniciar os meus cumprimentos 
cumprimentando a doutora Luciana. Estava 
brincando com ela pouco antes de começar, e 
falei assim: olha, você iniciou a sua gestão no 
teste de fogo, a pandemia e tudo isso que todos 
tivemos que aprender a conviver. 

Temos que ser gratos a Deus de 
estarmos aqui. Quantas pessoas tiveram 
familiares, amigos, vidas ceifadas em virtude de 
uma pandemia que assolou o mundo, o Brasil e 
não diferente o Espírito Santo. E todos nós, 
principalmente os poderes constituídos, tivemos 
que reunir os esforços para que pudéssemos 
fazer esse enfrentamento. E o Ministério 
Público, como sempre, foi muito atuante. 

 E aí, Luciana - carinhosamente te chamo 
assim para não falar doutora Luciana e tal - 
parabéns pelo seu trabalho à frente do 
Ministério Público do Espírito Santo, 
reconhecido por todos nós que temos em você 
apreço, carinho, mas sobretudo a confiança de 
uma mulher que tem uma capacidade de gestão 
administrativa e de liderança de uma instituição 
importantíssima e muito forte. Parabéns pela 
sua liderança. 

Quero aqui cumprimentar a nossa 
corregedora-geral, a Carla, a doutora Carla 
Cola. Quero cumprimentar o nosso 
procurador doutor Eliezer, satisfação em revê-
lo e velo sentado à mesa; doutor Josemar, 
nosso subprocurador-geral de Justiça; doutor 
Alexandre, amigo querido, satisfação em revê-
lo; doutor Rafael Henrique Teixeira de Freitas, 
meu amigo, procurador-geral desta Casa que foi 
meu procurador-geral quando eu fui presidente 
da câmara lá em Aracruz, depois ele estava nas 
atividades profissionais dele e eu falei: deixa de 
ganhar um pouco de dinheiro e vamos prestar 
um pouco de serviço à sociedade capixaba. Ele 
deixou de dar aula, deixou de fazer as suas 
atividades e sou muito grato a Deus, primeiro 
pela sua amizade, mas, depois, por você 
acreditar nesse jovem aqui que assumiu o 
primeiro mandato na Assembleia com vinte e 
nove anos, sem nenhum cabelo branco. Hoje, eu 
já estou com trinta e quatro e com alguns, no 
meu terceiro mandato de presidente, e você me 
acompanha desde o início, e ninguém faz nada 
sozinho na vida, nem na vida e muito menos na 
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política. Isso é uma construção coletiva. Muito 
obrigado por você estar conosco ajudando a 
carregar esse fardo que não é leve. 

Pedro Ivo, que me antecedeu, fez um 
discurso que poderia se encerrar por aqui, um 
discurso vibrante, um discurso de defesa dessa 
instituição. Eu vejo o quanto você lidera essa 
associação com zelo, com carinho, com amor e 
dedicação ao que você faz. Isso é público e 
notório para todos nós.  

Cumprimentar aqui todos os promotores 
e promotoras em nome de Danilo Raposo, 
amigo querido. Cumprimentar o doutor Grécio, 
que está ali, juiz de direito, uma satisfação 
enorme revê-lo. Nós somos conterrâneos. Ele 
virou conterrâneo porque bebeu da água de 
Aracruz e não quis mais largar. Não é isso, 
Grécio? Alegria em revê-lo.  

Mas um dia importante. Vou ser breve, 
mas eu não poderia deixar de fazer esse registro 
nos anais da Assembleia Legislativa. Eu tenho 
cinco anos que estou na presidência desta Casa, 
vou para o meu sexto e último ano, se assim 
Deus me permitir, e posso contar nas duas mãos 
quantas sessões solenes eu fiz. Se eu fiz aqui, eu 
fiz quatro, cinco ou seis sessões solenes durante 
todo esse período. Fiz cinco, né? Fiz cinco. 
Disparado, com certeza absoluta, o que menos 
fez sessões solenes. 

A instituição Ministério Público tem uma 
representatividade tão forte na sociedade 
brasileira, isso nós podemos ver agora como 
que o Brasil se movimentou diante do que 
queriam passar no Congresso Nacional, tem 
uma representatividade tão forte na sociedade 
capixaba, e a gente vê isso nas pessoas quando 
você fala assim: Olha, quem disse foi um 
promotor. Nós somos da roça e andamos no 
meio da população: Não, quem falou foi o 
Ministério Público. O poder de credibilidade de 
vocês é muito forte na sociedade, talvez, maior 
até do que vocês possam imaginar. Nós, que 
estamos do lado de cá, temos que saber 
reconhecer isso.  

Então, eu não poderia deixar de fazer, na 
data em que se comemora o Dia Nacional do 
Ministério Público, que completou aqui no 
estado cento e trinta anos, a associação 
sessenta, a associação com a metade da idade, 

fazer esse registro em nome da Assembleia 
Legislativa, de passar uma proposição que teve 
a aprovação por unanimidade dos deputados, 
de fazer uma entrega que, pode parecer não, é 
simbólica, de um certificado de um 
reconhecimento aos que estão aqui hoje e que 
vão receber, mas a todos os membros do 
Ministério Público. Fizemos questão disso. 

Hoje, a minha mão, ao assinar os 
certificados, acho que nós passamos de 
trezentos e cinquenta certificados, com certeza 
absoluta, mas todos eles eu assinei com muita 
alegria e com um sorriso estampado no rosto 
porque sabia que estava assinando um 
reconhecimento aos homens e às mulheres que 
fazem parte desse coletivo chamado Ministério 
Público, que não medem esforços para termos 
uma sociedade mais justa, mais igualitária, com 
princípios, com valores, sem corrupção, sem 
jeitinho, defendendo as garantias de forma 
única e sendo um exemplo para os demais. 

No Espírito Santo, a relação institucional 
é muito boa, e isso é o que nos faz ser 
diferentes em nível de Brasil. Então, Poder 
Executivo com Legislativo, com Judiciário, com o 
Ministério Público, o Tribunal de Contas. São 
independentes, mas têm harmonia quando o 
interesse público é colocado à mesa, e isso é 
muito importante. Por isso é uma noite de 
celebrar, de não deixar passar em branco, 
enquanto Poder Legislativo estadual, o nosso 
reconhecimento por tudo que vocês fizeram, 
fazem, e aqui faço um pedido pessoal, que 
possam continuar fazendo em favor de um 
Espírito Santo cada vez melhor, mais promissor, 
com melhor qualidade de vida para se morar e 
para se viver. 

Muito obrigado! Uma excelente noite a 
todos! 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – A partir de agora, o 
senhor deputado Erick Musso fará a entrega de 
certificados aos homenageados, acompanhado 
pela doutora Luciana e doutor Pedro.  
 Amigos e familiares que quiserem 
participar da sessão de fotos podem 
acompanhar o homenageado. 
 Primeira homenagem da noite para o 
doutor Adelcion Caliman. (Pausa) 
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 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Lembrando que todas as fotos estarão 
disponíveis amanhã no site da Assembleia.  
 Para as fotos, a máscara pode ser 
retirada.  
 Próxima homenagem, doutor Alexandre 
José Guimarães. (Pausa) 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Ana Maria Mai. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Andréa Maria da Silva Rocha. (Pausa) 
 

 (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Próxima homenagem, doutora Carla 
Viana Cola. (Pausa) 
 
   (Procede-se à entrega do 
certificado)  
 
 Doutora Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Doutor Danilo Raposo Lírio. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutor Eliezer Siqueira de Sousa. (Pausa) 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Fernando Henrique Campos Ramos. 
(Pausa) 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 

 Acompanhantes dos homenageados 
podem participar das fotos. 
 Doutor Francisco Martínez Berdeal. 
(Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutor Gustavo Modenesi Martins da 
Cunha. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutor Humberto Alexandre Campos 
Ramos. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutora Inês Thomé Poldi Taddei. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Doutora Joana D’Arc Calmon Tristão 
Guzansky. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutor Josemar Moreira. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutor Lidson Fausto da Silva. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Doutora Luciana Gomes Ferreira de 
Andrade. (Pausa) 
 

  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

 Doutora Maria Cristina Rocha Pimentel. 
(Pausa) 
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  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutora Mariana Peisino do Amaral. 
(Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 Doutor Pedro Ivo de Sousa. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
 O SR. PEDRO IVO DE SOUSA - Fazer dois 
pequenos registros; primeiro, ao nosso sempre 
presidente da associação, eu gosto sempre de 
registrar, sabe Luciano, Caliman e Humberto 
estão aqui, mas é só uma desculpa para fazer 
uma declaração para Mary, minha esposa 
porque eu não fiz a saudação ali na frente. É 
meu grande amor, é minha companheira, que 
me dá o suporte para o dia a dia. Ela hoje fez 
bastante força para estar aqui, eu não podia 
deixar de registrar isso. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Doutor Ronald de Souza. 
(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
 Doutor Nilton de Barros. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutora Valéria Barros Duarte de 

Morais. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Doutora Cristiane Esteves Soares. 

(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

Doutor Cezar Augusto Ramaldes da 
Cunha Santos. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

E, finalizando a entrega das 
homenagens, Doutor Sergio Andrade 
Werner. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 

 
Fará uso da palavra em nome dos 

homenageados, pelo tempo regimental de cinco 
minutos, o doutor Alexandre José Guimarães. 

 E em seguida, o encerramento desta 
sessão solene pelo senhor deputado Erick 
Musso. 

 
O SR. ALEXANDRE JOSÉ GUIMARÃES - 

Excelentíssimo senhor presidente da augusta 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, deputado Erick Musso; excelentíssima 
senhora procuradora-geral de Justiça do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo, a 
quem tenho a honra de auxiliar, e de me dizer 
colega e amigo; excelentíssima senhora doutora 
Carla Viana Cola, nossa estimadíssima 
corregedora-geral do Ministério Público; 
excelentíssimo senhor doutor Josemar Moreira, 
nosso querido subprocurador geral de Justiça 
Judicial; excelentíssimo senhor doutor Pedro Ivo, 
nosso querido presidente que nos defende de 
maneira muito aguerrida na Associação Espírito-
santense do Ministério Público, uma trajetória 
absolutamente memorável e marcante; 
excelentíssimo senhor doutor Rafael Teixeira, 
meu querido amigo - receba as minhas cordiais 
saudações; excelentíssimo senhor doutor Eliezer 
Siqueira, nosso querido ouvidor; excelentíssimos 
colegas, excelentíssimas colegas, todas as 
pessoas nominárias aqui presentes, eu queria 
iniciar este agradecimento em nome de doutora 
Ana Maria Mai, que é nossa colega aposentada; 
em nome do doutor Ronald de Souza, querido 
colega também aposentado fazendo jus a uma 
aposentadoria maravilhosa. E dizer que este 
brasiliense, que ama o Espírito Santo e o adotou 
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como terra natal; tenho a grata oportunidade de 
dizer muito obrigado à Assembleia Legislativa 
por esta homenagem ao Ministério Público que, 
na verdade, é uma homenagem à sociedade 
capixaba.  

A uma sociedade que enfrenta a 
desigualdade, uma sociedade que precisa de 
homens e mulheres e pessoas nominárias que 
não desistam da luta. E como V. Ex.ª, deputado 
Erick, uma vez bem disse, eu não me esqueci, é o 
Poder Legislativo que representa o povo, é o 
Poder Legislativo que dá à sociedade esse 
substrato, o instrumento que o Ministério 
Público precisa que são as leis! É a Assembleia 
Legislativa que representa todas as camadas da 
nossa sociedade tão sofrida, da nossa sociedade 
tão desigual.  

A este Poder Legislativo cujos membros 
deputados e deputadas, que dia a dia lutam por 
uma sociedade mais justa, o meu muito 
obrigado, em nome de todos os membros do 
Ministério Público. 

E quando eu falo membros, eu não 
posso deixar de mencionar a todos os nossos 
servidores e servidoras, as pessoas que aqui 
estão hoje como Flávia, como Lívia, e todas as 
pessoas que eu aqui não menciono; ao doutor 
Danilo que de maneira aguerrida está na 
assessoria da doutora Luciana; a doutora 
Cláudia, todas as pessoas que lutam para 
construir uma instituição mais forte; a todos os 
nossos garçons; a todas as nossas pessoas 
servidoras que estão lá na frente, dia a dia, 
fazendo com que nós possamos exercer com 
altivez o munus constitucional dificílimo; 
deputado Erick; senhores e senhoras 
deputadas; senhores e senhoras que nos 
assistem, dificílimo que é a defesa dos 
interesses meta individual, interesses de toda 
a sociedade capixaba, interesse de toda a 
sociedade brasileira, não fácil! Mas, com o 
apoio da Assembleia Legislativa, da Casa do 
Povo, nós podemos sim, numa ação sinérgica 
com o Poder Legislativo, com o Poder Executivo, 
com o Poder Judiciário eficaz, aqui muito bem 
representado pelo doutor Grécio, podemos sim 
construir com alguma agilidade, uma sociedade 
mais justa; uma sociedade que faça de fato, 

verdadeiros, os direitos fundamentais 
estabelecidos na Constituição Federal, de 1988. 

Nesses cento e trinta anos - e este mês, 
eu completo trinta e um anos de Ministério 
Público com muita honra -, é uma instituição que 
vem, diariamente, lutando e sonhando - como 
eu ainda sonho - por um mundo melhor, por um 
mundo em que todas as pessoas têm o seu 
espaço assegurado, em que todas as pessoas 
sejam respeitadas em suas crenças, em suas 
diferenças, em suas formas muito peculiares de 
ver a vida, e todos nós possamos juntos, 
construir uma sociedade melhor, mais justa. 

Em nome dos membros da atividade, de 
todos os nossos servidores do 2.º Grau aqui 
presente, muito bem representado pela colega 
Andréa Rocha, pelos colegas subprocuradores, 
pelo colega ouvidor-geral do Ministério Público, 
da nossa corregedora, eu quero agradecer, 
sensibilizado, esta homenagem da Assembleia 
Legislativa pela atuação dos membros e 
membras desta instituição.  

Deputado, muito obrigado. Eu agradeço 
a todos de uma forma efusiva esta homenagem 
inestimável que nós recebemos, mas que é, na 
verdade, para a sociedade capixaba. Nós 
trabalhamos para a sociedade capixaba, somos 
servidores desta sociedade, e juntos, deputado, 
construiremos, se Deus quiser, um mundo 
melhor. 

Meu muito obrigado, uma boa noite a 
todos e a todas!  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Pedir a doutor Alexandre 
para, depois, ele dar uma aula para os 
deputados de pontualidade no discurso, porque 
aqui eu falo:  é cinco, e aí essa buzininha toca, e 
pedem mais três. Meu Deus, que pontualidade!  
 Rafael olhou aqui para mim e falou 
assim: Se fossem todos assim! 

Mas obrigado pelas palavras. Desculpe a 
brincadeira, mas é um momento de 
descontração aqui por conta da alegria de nós 
estarmos recebendo todos vocês nesta data de 
hoje.  

Desejar uma excelente noite. Sendo 
assim, eu encerro esta presente sessão, sem 
nada mais havendo a tratar, convoco todos para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 23 

 

a próxima, aí, não vocês, os nossos deputados e 
deputadas, por uma questão regimental, para a 
próxima, amanhã, às 9h. 

Obrigado. Uma excelente noite a todos 
vocês! 

 
(Comunicamos que haverá 
sessão ordinária, híbrida, virtual 
e presencial, dia 15 de dezembro 
de 2021, às 9h. Expediente: o 
que ocorrer. Ordem do Dia: 
anunciada na décima quarta 
sessão extraordinária, híbrida, 
virtual e presencial, realizada no 
dia 14 de dezembro de 2021)  
 
Encerra-se a sessão às vinte 

horas e vinte e um minutos. 
 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 

 

TRIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 14 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos! 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 
 Dispenso a leitura das atas, considero 
aprovadas, e solicito à Secretaria da comissão 
que encaminhe cópia para os deputados 
membros da nossa comissão, deputado Luciano 
Machado, deputado Dr. Emílio Mameri. Se 
algum deles quiser fazer alguma retificação ou 
emenda, poderão fazê-lo e na próxima reunião 
nós apreciaremos as emendas ou sugestões que 
por acaso forem encaminhadas na reunião de 
hoje. 
 Peço ao Gabriel Fraga Marinho da 
Fonseca que faça a leitura do Expediente. 

O SR. SECRETÁRIO lê: 

  
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  

 
Ofício n.º 050/2021 do excelentíssimo 
senhor deputado Luciano Machado, 
justificando sua ausência na reunião 
ordinária desta comissão, do dia 
07/12/2021, com base no art. 70 do 
Regimento Interno. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 
Projeto de Lei n.º 4/2021 de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que cria a tecla 
Samu e dá outras providências.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – No uso das minhas 
atribuições como presidente, encaminho o 
projeto ao deputado Dr. Emílio Mameri para 
fazer o seu relato. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
Devolvo a palavra ao presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, Gabriel. 
Nós teríamos que agora passar para a 

Ordem do Dia, apreciar os projetos que estão 
aqui, seis projetos para apreciar, mas nós vamos 
já passar a fala e registrar, com muita satisfação 
– é uma satisfação, é uma honra muito grande – 
a presença de Geiza Pinheiro Quaresma, 
presidente do Sindsaúde, Sindicato dos 
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Trabalhadores de Saúde do Espírito Santo; José 
Reinaldo dos Santos Neves, dirigente também 
do Sindsaúde; Élbia Miguel Alves, também 
dirigente do sindicato, do Sindsaúde; e Gilçon 
Ferreira, também diretor administrativo de 
finanças do Sindsaúde.  

Eu coloco a palavra à disposição do 
sindicato e quero que vocês digam qual é o 
primeiro que vai usar a palavra. É a presidente? 
(Pausa)  

Pois não, Geiza, com a palavra.  
 
A SR.ª GEIZA PINHEIRO QUARESMA – 

Bom dia! Bom dia, Doutor Hércules!  
Primeiro, nossos agradecimentos à 

comissão por ter acolhido, através de ofício, a 
nossa solicitação, a todos os servidores, aqui, da 
Casa, aos nossos companheiros da direção do 
Sindsaúde, Zé Reinaldo, Élbia, Gilçon e aos 
demais que devem estar em on-line, ao vivo, 
assistindo, e a vários da nossa base também.  

Primeiro, já agradecer, aqui, à comissão 
e falar que nos dias 25 até o dia 30 o Sindsaúde 
fez algumas movimentações. Acho que é de 
conhecimento, aqui, desta Casa. Ficamos 
acampados em frente ao Palácio por trinta 
horas. Fizemos um acampamento para 
conseguir uma audiência com o governador, 
que foi bem positiva. No dia 1.º de dezembro, 
nós tivemos uma audiência com o governador 
do Estado. No nosso pleito, Doutor Hércules, 
reivindicamos um abono desempenho, mas para 
todos os trabalhadores da saúde, não só para os 
ativos, como também para os aposentados, que 
durante toda essa pandemia, nossos 
trabalhadores e trabalhadoras se mostraram e 
se mostram muito guerreiros e guerreiras, e 
vários inclusive perderam a vida. Na nossa pauta 
também de reivindicação, conforme chegou, 
aqui, até o gabinete, foi a reposição e reajuste 
das nossas perdas salariais dos últimos cinco 
anos, porque a nossa tabela está parada desde 
2015, a questão das distorções salariais e a 
revisão da progressão.  

O que nos surpreendeu dentro desses 
itens foi quando chegou o encaminhamento, 
para a Assembleia referente, a questão do 
abono para os servidores, um pleito que o 
Sindsaúde fez. Porém, a nossa surpresa é que no 

pleito só citou os ativos, inclusive excluiu do 
pleito não só os aposentados, mas também nós, 
enquanto dirigentes sindicais. A gente entende, 
inclusive, como até uma prática antissindical, 
porque a Constituição e a 046 dão proteção 
inclusive ao dirigente com relação a você ser 
cedido à prestação de serviço, que é o que nós 
fazemos, hoje, a categoria.  

 Mas a nossa surpresa maior é que a 
Assembleia, os deputados, nós tentamos 
inclusive encaminhar alguma emenda, tentar 
dialogar, porque nós ficamos sabendo que o 
projeto já chegou à Casa e já foi para votação 
em caráter emergencial. Então, quando chega 
em caráter emergencial e não dá a gente a 
oportunidade de pedir, inclusive que seja feito 
algum tipo de destaque, ou de emenda, acaba 
deixando uma parte da categoria, que nós 
estamos vendo aí, bastante insatisfeita, que 
ficaram excluídos.  

Porque o nosso pleito, quando falamos 
da questão do abono, se a 173 traz 
impedimento dentro do ano de 21, como 
estamos, poderia ter deixado para janeiro de 
2022. Não existia problema nenhum, desde que 
fossem todos agraciados com abono, porque 
todos são merecedores, e o pessoal da saúde. 
Então, esse abono, que foi aprovado, é uma 
parte da nossa reivindicação, mas outra parte 
não foi contemplada. Então, queríamos que 
fosse para todos e todas.  

Quando a gente vê os municípios agora 
concedendo abono aos servidores por um todo, 
não só para a saúde, mas para um todo, então, a 
173 deixa brechas e poderia, inclusive, a 
Assembleia aproveitar, de repente, até pela 
Comissão de Saúde, e fazer uma manifestação 
ao nosso excelentíssimo governador, que ele 
contemple os demais profissionais. Porque os 
aposentados, também, estão aí recebendo um 
salário pequeno nesses últimos dois anos, pela 
pandemia não tivemos nenhuma reposição. 

Esse abono, ele não é uma luta histórica 
de sindicato, nós reivindicamos condições de 
trabalho e salário digno. Essa é a nossa pauta de 
luta. Abono, ele é um acalento para um 
trabalhador e uma trabalhadora. Ele não supre o 
aumento salarial, mas faz uma diferença no final 
de ano, quando você não teve nenhuma 
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reposição. Então, fica aqui o nosso manifesto, 
enquanto presidente do Sindsaúde.  

Um dos pontos de pauta, que nós 
tivemos com o governador na audiência que nós 
tivemos com ele, dia 1.º, nós reivindicamos que 
fosse concedido algo para os trabalhadores, 
porque aplausos é muito bom, mas não enche 
barriga de ninguém e não paga conta. Ele faz as 
pessoas sorrirem, mas a conta chega à sua casa 
e não é sorriso que paga a conta, não! 

E aí, o que nos deixou um pouquinho 
triste, foi que teve uma aprovação de abono na 
Assembleia Legislativa, foi muito rápido, e 
quando nós ficamos sabendo já tinha passado. A 
gente recebeu a informação, porém, nenhum 
gabinete fez contato com o sindicato para a 
gente poder se manifestar. 

Então, é importante que nós, como 
representantes da categoria da saúde - não só 
nós, mas os demais - que a gente também seja 
convocado e que a gente seja ouvido pelos 
parlamentares, porque quem recebe as críticas 
também é o sindicato, porque o Governo nem 
sempre está nas redes sociais acompanhando. 

Mas os aposentados ficaram aí, estão aí 
lastimando que estão fora do abono. Inclusive, 
não só os aposentados, mas nós todos aqui, os 
dirigentes do Sindsaúde, também ficamos de 
fora de receber o abono. Então, que fique bem 
claro que, além dos aposentados, os dirigentes 
também. E que mesmo que a Constituição e a 
046 nos proteja, nós somos desprotegidos não 
só pelo governador, mas também pelos 
deputados, que não sei o que aconteceu, mas 
naquele momento ali não olharam as exclusões 
que foram feitas. 

Outro ponto, que nós colocamos aqui, na 
questão de reposição e reajustes salariais, nós 
estamos chegando a um percentual de mais de 
quarenta por cento de perdas salariais nesses 
últimos cinco anos. Nós fizemos um 
levantamento no Dieese e nós chegamos já a 
cinquenta, quarenta e nove pontos, 
quebradinho, de perdas salariais, então a nossa 
defasagem é bem grande.  

Então, a gente tem sempre uma 
preocupação, porque tem um Orçamento na 
Assembleia a ser votado, então é muito 
importante quando o governador encaminhar o 

aumento linear para as categorias. Saiu 
recentemente para os policiais civis vinte por 
cento, então nós também, os trabalhadores e as 
trabalhadoras da saúde reivindicam também 
que se tenha um olhar mais atento a essa 
questão do linear, porque o linear também, no 
último que nós tivemos, foi três e meio por 
cento. Três e meio por cento, e a nossa 
previdência passou de onze para quatorze. 
Então, a gente coloca que ficou praticamente 
uma troca: te dou três e meio e vou retirar de 
você, na sua previdência, mais três. Tirou os 
três. Então, eu falo assim, o que entrou no 
contracheque, ele não balançou nada, porque 
acabou indo também para a Previdência. 

Então, é importante que na questão de 
envios, pelo Executivo, de aumentos ou 
reposições salariais, que não seja passado de 
qualquer maneira, que a gente precisa estar 
junto com a Assembleia, também, nessa 
discussão. E vendo aí que as categorias do 
Estado, nós, todos os servidores, estamos aí 
com uma defasagem grande.  

Sabemos que o governo não tem, de 
repente, orçamento para fazer o todo, mas que 
não faça, também, tão pequeno quanto foi o 
último, que foi o de 2019, que foi três e meio, 
que foi o reajuste dos servidores. 

A questão das distorções salariais, eu 
passei aqui na Assembleia. Nós, da saúde, nós 
temos um problema sério de distorções salariais 
desde o PL que chegou à Assembleia, que foi n.º 
639/2012, onde várias categorias nossas 
tiveram problema nas distorções salariais, com 
relação aos aumentos que foram feitos naquele 
momento. E essa é uma reivindicação antiga 
que nós tínhamos com o governador, e nessa 
reunião do dia 1.º ficou acertado entre 
sindicato, Governo e também os representantes 
da Sesa e Seger, que nós vamos ter já uma 
reunião para arrumar esses cargos, para chegar 
aqui um projeto na Assembleia já bem 
organizado.  
 Então, no item das correções das 
distorções salariais, nós já estamos aguardando 
só essa reunião com a bancada da Seger, que 
nós já vamos trabalhar isso em conjunto. Espero 
que a gente consiga chegar dentro do que foi 
acertado com o governador e melhorar, pelo 
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menos, alguns quadros da saúde, que são os 
auxiliares de enfermagem, vários auxiliares que 
tiveram prejuízo ao longo dos anos.  

Então, isso aí é um pouco da correção 
das injustiças que nós sofremos.  Então, esse 
avanço a gente está confiante que 
conseguiremos neste momento, para em janeiro 
estar chegando à Assembleia, mas que deve ser 
votado assim que a Assembleia voltar do 
recesso. 
  O nosso tíquete-alimentação também, 
Doutor Hércules, é uma pauta antiga.  Nós, 
trabalhadores do Estado, servidores, todos os 
servidores do Estado, o nosso tíquete é de 
trezentos reais. E hoje, quando você chega a 
qualquer local para você comprar com trezentos 
reais, você carrega o que agora? Uma botija de 
gás nas costas.  E mais um pouquinho você não 
consegue fazer mais nem a cesta da feirinha.  

 Então, nós estamos reivindicando ao 
governador do Estado que conceda um 
aumento nesse tíquete-alimentação, mas que 
seja um aumento realmente valoroso. Nós 
sabemos que os servidores da Assembleia, 
hoje, apesar de o orçamento ser diferente, 
mas têm um valor muito melhor. Mas o nosso 
tíquete, ele não faz vergonha porque é dinheiro 
e nós precisamos dele. Mas nós precisamos, 
também, ter um reconhecimento maior. 
Trezentos reais, hoje, nem mais com relação a 
todas as pessoas, você vê que não dá mais para 
você comprar, com o preço que está tudo lá em 
cima. Então, nós estamos pedindo aí que esse 
reajuste seja um reajuste decente, porque os 
trabalhadores e as trabalhadoras também 
merecem.  
  Nós já colocamos lá em cima, essa 
questão da correção na tabela nossa. Desde 
2015, foi o último aumento que ela teve, foi 
ainda quando saiu o governador Casagrande. E, 
depois, quando entrou Paulo Hartung, ele 
também não deu nenhum acréscimo, ficou 
fazendo só aqueles abonozinhos, 
aumentozinhos pequenininhos, e a nossa tabela 
ficou achatada desde 2015. Então, nós somos a 
única categoria do Estado, os trabalhadores da 
saúde, que têm uma tabela que não tem 
correção desde 2015. 

  Então, essa nossa reivindicação, que é a 
correção dessa tabela, até para você se 
organizar para os outros anos, visto que, com 
essa reforma da Previdência que teve no Estado, 
nós temos vários, a maioria que permanecerá 
no seu trabalho. Então, como vamos 
permanecer, você precisa ter uma tabela 
corrigida e que nós tenhamos, também, as 
progressões e as promoções. A nossa última 
progressão que vai ser, é quando você completa 
trinta anos.  Mas com a reforma da 
Previdência, nós vamos ter servidores que vão 
passar de trinta anos, principalmente as 
mulheres, no serviço público.  

Então, nós temos hoje uma tabela, que a 
última referência dela é a quinze, e na sua 
progressão, por exemplo, chegou ao nível 
terceiro, e no nível superior no quarto, e não 
tem mais nenhum tipo de melhorias. 
  Então, essa é a nossa pauta, que a saúde 
vive se movimentando. Foi por isso que nós 
ficamos trinta horas acampados naquele 
Palácio, ficamos lá, passamos a noite lá em 
vigília, para conseguir audiência com o 
governador.  E, desses pontos aqui, pelo 
menos o ponto do tíquete-alimentação, da 
questão das nossas correções da tabela, das 

distorções salariais, a gente teve um 
posicionamento positivo com governador. 
Mas não  sabemos, por exemplo, no tíquete, o 
que o governador ainda tem a apresentar, 
porque ele vai ter que fazer uma apresentação 
para todos.  Mas já estamos colocando aqui 
para a bancada, para os deputados, que tenham 
um olhar, junto com o sindicato, de que o 
tíquete que os servidores recebem hoje é de 
trezentos reais e é pouco, dentro da situação 
econômica que vivemos hoje. E o abono salarial, 
que não pode ser chamado de abono, mas de 
bônus, era a reivindicação que poderia ter 
ficado, inclusive, pra janeiro, mas que 
contemplasse todos os servidores. Então, o 
Governo tem tempo, ainda. Tenho certeza de 
que tem tempo e pode encaminhar um projeto 
a pedido, inclusive, da Assembleia Legislativa. 
Nós tornamos a protocolar outro documento, 
mas se a Comissão de Saúde fizer 
encaminhamento ao governador, pra que ele 
faça a inclusão dos demais servidores para um 
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segundo momento, tenho certeza de que todos 
os servidores, Doutor Hércules, ficarão bastante 
satisfeitos. E nós, enquanto representantes da 
Saúde, também ficaremos felizes em que se 
possa agraciar um todo. Esse é um dos nossos 
questionamentos. 

Gostaria de estar vendo com os nossos 
colegas se querem fazer alguma 
complementação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Geiza, só um minutinho. 

Antes de passar a palavra para os demais 
amigos e convidados, quero só fazer uma 
justificativa.  

Defendemos que o abono seja pago a 
todos. Defendi, na hora da votação, para os 
aposentados, também. Até por interesse 
próprio, porque sou aposentado do Estado.  

Acontece o seguinte: quando chega uma 
mensagem do Governo, ou vota-se contra, ou 
vota-se a favor. Como é que o deputado ia votar 
contra o abono para os outros? E na vida é 
assim, a gente não ganha tudo de um momento 
só; ganha devagar.  

Vou contar para vocês o seguinte: a 
licença-maternidade, se a mulher servidora 
pública hoje a tem, eu é que a trouxe pra cá. Eu 
consegui em Vila Velha a licença-maternidade 
de cento e oitenta dias, porque sou obstetra, 
conheço isso bem de perto. Então, isso eu 
trouxe de Brasília há muitos anos, porque fui lá 
e não nunca mais voltei; não gosto daquele 
lugar. É a Ilha da Fantasia, onde se arma tudo 
contra o povo, infelizmente.  

Até tive um contato com a deputada 
federal Jandira Feghali, sob a licença-
maternidade. Mas, tive que combinar com o 
prefeito, porque esse tipo de emenda ou de 
projeto de lei não pode ser da iniciativa do 
Legislativo. Não podemos criar nenhum projeto 
de lei que aumente a despesa, ou reduza a 
receita; não podemos fazer isso. Isso se chama 
vício de iniciativa. Está aqui o procurador Paulo, 
que sabe disso, e é o nosso orientador jurídico e 
nos informa isso muito bem.  

Então, o que conseguimos? Trouxemos 
pra cá. Quando o PH foi governador e veio 
prestar contas na primeira vez, aqui, o pedido 
que fiz a ele é que desse a licença-maternidade, 

para todas as servidoras do Estado, de cento e 
oitenta dias. Ele falou: Olha, vou fazer uma 
análise e depois te dou a resposta. Ele fez só 
para servidora efetiva. A lei ficou meio capenga, 
ainda. Então, tivemos um ganho. A gente não 
podia votar contra ele dar só para a servidora 
efetiva. Inclusive essa lei foi sancionada, no 
Palácio Anchieta, com a presença do presidente 
da Sociedade Brasileira de Pediatria, da 
sociedade do estado também, e das mulheres 
deputadas Luzia, Aparecida Denadai e Janete. 
Acho que eram essas três, se não me falha a 
memória. E foi feita a sanção.  

Num segundo momento, pedi pra ele 
estender para todas, e ele acabou dando para 
todas, também. Então, as servidoras do estado, 
hoje, se têm licença de cento e oitenta dias de 
maternidade – não só aquela que pari, mas 
aquela que adota, também –, nós que 
trouxemos. Foi a nossa luta nesta Casa. 

Na Câmara de Vila Velha, que foi a 
segunda do estado – a primeira foi Vitória, 
que deu essa licença –, combinei com o 
prefeito. Tenho que fazer justiça. Na época 
era Vasco Alves, o saudoso Vasco Alves.  E 
falei: Vasco, vou fazer um projeto de lei e vou 
pedir a você pra não vetar, e sancionar. Porque, 
inclusive, eu estava criando. Quando você 
estende a licença pra cento e oitenta dias, você 
tem que botar outra pessoa pra cobrir o 
trabalho daquela mulher que ficou licenciada. 
Ele sancionou, e ganhamos, em Vila Velha, isso. 
Foi de lá que eu trouxe para cá. 

 Então, no primeiro momento, como é 
que íamos votar contra o Doutor Emílio, o 
deputado Luciano Machado, votar contra o 
abono que o governador estava dando? Então, 
esse foi um passo. Acredito que agora - e isso 
você não precisa nem pedir, é um dever nosso, 
a gente faz sempre com certeza aqui - vamos 
mandar não só para o governador, mas para o 
secretário, para o Ministério Público... O 
Ministério Público defende o cidadão. A doutora 
Inês tem feito isso muito bem. Mas temos que 
continuar cobrando. 

Quero dizer é o seguinte: tenho que 
defender os deputados neste momento porque 
não podíamos votar contra esse abono. O que 
temos que fazer agora é lutar para estender, e é 
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o que vamos fazer, estamos fazendo e fizemos 
na sessão. Eu fiz discurso nesse sentido, falei: 
pode quem quiser falar que estou legislando em 
causa própria, pode falar. Sou aposentado do 
estado e também tenho direito. 

O deputado Sérgio Majeski, um dos 
grandes deputados que temos aqui, defendeu 
também o abono para aquele servidor da 
educação que está na superintendência. É 
parecido com quem está no sindicato. Só 
porque vocês foram para o sindicato deixaram 
de ser servidores da saúde? De forma alguma! 
Inclusive, vocês têm um papel muito melhor, 
estão defendendo todos os servidores e saúde 
melhor para o nosso estado. 

Só quero fazer essa justificativa para não 
parecer que não quisemos votar no abono para 
todos. Quisemos votar para todos e também 
para o os aposentados. 

Doutor Emílio quer falar antes também? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos! Às pessoas que estão nos 
assistindo, os nossos convidados que estão 
conosco aqui representando o Sindicato da 
Saúde, e diferentes pessoas, queremos 
parabenizá-los pelo trabalho muito importante. 

 Quero também, só aproveitando esta 
oportunidade, concordar com o nosso 
presidente Doutor Hércules em tudo. 
Evidentemente a gente teria duas opções e a 
opção da mensagem pelo governador era de 
passar para o segmento que trabalhou na linha 
de frente da Covid. 

Eu mesmo já fiz uma indicação à 
Assembleia, e vamos fazer agora pela Comissão 
de Saúde. Já fiz uma indicação à Assembleia 
para que esse benefício seja estendido para 
toda a categoria dos trabalhadores da saúde, 
inclusive aposentados. 

Acho muito importante, a causa é justa e 
vocês podem contar comigo para trabalhar 
nesse intuito. E tenho certeza absoluta - como o 
Doutor Hércules já colocou, e o doutor Luciano 
está aqui conosco, outro membro, um deputado 
valoroso que está sempre defendendo as causas 
populares - que estaremos juntos com vocês 
trabalhando para que a gente possa avançar e 
conquistar aquilo que é justo para toda a 
população que trabalha na área da saúde. 

Então, é esse comentário que queria 
fazer no momento. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Antes de passar a palavra 
ao deputado Luciano Machado, quero dizer que 
o Governo tem dinheiro. O Governo tem 
dinheiro. Graças a Deus o Estado está com as 
finanças equilibradas e vai melhorar a 
arrecadação, Geiza, melhorar muito, com esse 
projeto da Nota Capixaba, que eu trouxe do 
Paraná. Fui a São Paulo ver a Nota Paulista, e 
não era o ideal para nós. Fui ao Paraná; trouxe; 
levei para o governador; tive reuniões com 
Rogério, ex-secretário da Fazenda, e com o 
Tiago, que foi o capitão disso na Secretaria da 
Fazenda, e fui insistir com o governador. Fiz a 
indicação, conversei com ele... 

No dia do lançamento da Nota Capixaba, 
lá no Palácio São Tiago, estava também o 
deputado Adilson Espindula e o deputado 
Marcos Garcia, que pediram que eu falasse, em 
nome de todos os colegas da Assembleia, da 
importância desse projeto. 

A arrecadação vai melhorar muito. Isso é 
uma educação tributária e financeira, o cidadão 
exigir a nota. A gente sabe que melhorando a 
arrecadação, esse dinheiro vai ser distribuído 
também para a Saúde, Educação, Segurança, 
enfim, além da premiação para associações que 
não têm fins lucrativos, tipo Apae, Amaes, 
Acacci, Afecc, Aebes, enfim, todas as 
associações que não têm fins lucrativos. 

Passar a palavra, então, para o deputado 
Luciano Machado. 

  
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Presidente Doutor Hércules, Dr. Emílio Mameri, 
nosso também deputado que participa conosco 
desta comissão, uma presença tão firme aqui, a 
todos vocês, a Geiza, o Reinaldo, Élbia e Gilçon, 
do Sindsaúde, a todos os servidores, a todos que 
nos assistem pela TV Assembleia e pelas redes 
sociais, e os que estão presentes aqui também. 

Esses temas que vocês abordam, 
realmente, são de muita importância para que 
haja a sustentabilidade no nosso Estado, na vida 
das pessoas. Nós vivemos um momento muito 
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sui generis, um momento que nunca vimos na 
história. Existe um decreto federal, que vale até 
o dia 31 deste mês, que proíbe qualquer tipo de 
aumento aos servidores. 

Para o pessoal da área da saúde e 
educação, existem alguns parênteses. O 
primeiro é que existem gastos previstos na 
Constituição que têm que ser feitos. Essa 
questão da educação mesmo que o Governo 
deu, não foi abono, foi bônus, porque o bônus 
entra no gasto com o pessoal e o Governo 
precisaria chegar em setenta por cento, no 
mínimo, do gasto. A arrecadação deu um 
superávit em novembro e dezembro, a média 
dos últimos três meses, e saiu num dia essa 
média e, no outro dia, até sem a Assembleia 
saber, Doutor Hércules, chegou o projeto, 
chegou o anúncio do Governo e, em seguida, o 
projeto. 

Realmente, o que o Doutor Hércules 
disse, nós não tínhamos como votar contra uma 
coisa que é legal. O recurso é do Fundeb, e o 
recurso do Fundeb, pelo parecer inicial dos 
tribunais, dizia que era para pagar, dentro 
daqueles setenta por cento, os servidores que 
trabalham nas escolas, incluindo o diretor e 
coordenador de escola, pedagogos e tal. Nem 
da superintendência inicialmente havia e ainda 
nós não temos certeza se há a possibilidade de 
pagar com aquele recurso. Parece-me que não, 
mas isso não quer dizer que nós somos contra 
dar o abono para aqueles da superintendência.  

É o que o Doutor Hércules disse, 
achamos não com aquele abono e não com 
aquela fonte de recurso, porque a fonte do 
recurso é fiscalizada. Um profissional que 
recebe com setenta por cento do Fundeb, se 
souber que gastou um real daquele com um 
professor que está fora da escola, com um 
profissional da superintendência, com certeza e 
com muita legalidade, ele tem direito de pedir, 
de abrir um processo contra o Governo como 
crime de responsabilidade. 

Então, eu fico vendo algumas pessoas 
com um alto poder intelectual debaterem e 
questionarem o Governo e quererem que pague 
também aqueles outros servidores com aquele 
recurso, mas se estivessem lá gestando o 
dinheiro público, não teriam a coragem de fazer. 

É como você mandar o seu filho atravessar uma 
pinguela que você não tem coragem de 
atravessar porque acha que ela vai cair, e você 
vai mandá-lo atravessar? Não vai nunca. Eu não 
pediria ao Governo para pagar com aquela fonte 
de recurso aquele abono a quem não está nas 
escolas. Eu estou dando esse exemplo para a 
gente falar da saúde.  

Então, o Governo anunciou esse abono 
para a saúde, aí já passa a ser um abono, porque 
ele não tem limite e não há necessidade de ele 
ter mais gasto com pessoal na área de saúde, 
mas se tem recurso, o que nós precisamos é que 
os profissionais aposentados, pensionistas e 
alguns profissionais (Inaudível) também 
recebam o abono com outra fonte de recurso, 
que aquela fonte tenha legalidade porque ele 
colocou praticamente quem estava na linha de 
frente na covid. 

Aí vem o pessoal da segurança e 
questiona também: a polícia também estava na 
linha de frente. Então, tudo isso são debates 
que a gente não tem condição de avançar 
dentro de uma legalidade e achando brecha 
nesse decreto do Governo Federal.  

Então, eu vejo que no Governo Casagrande 
não há má vontade. Esse aumento pequeno que 
teve lá atrás, eu tenho o exemplo, para ser bem 
rápido aqui senão a nossa reunião prolonga muito, 
eu fui prefeito e a gente precisava, pelo cálculo 
atuarial, na época em 2003, talvez, passar os 
descontos do servidor que era oito para, pelo 
menos, onze. O cálculo atuarial falava de onze a 
quatorze, mas nós não iríamos dar um pulo para 
quatorze de uma vez. Aí precisava ser para onze, 
subir três por cento do desconto previdenciário do 
servidor, e naquele ano eu tinha condição de dar 
um aumento de quatro por cento, mas eu tinha 
como dar um pouquinho mais.  

O que eu fiz na época, como prefeito e que 
eu aconselho a todos fazerem, eu aconselhei 
durante outros períodos? Essa previdência não foi 
feita pelo Espírito Santo, nós tivemos que 
obedecer ao que aconteceu a nível nacional. Nós 
somos uma federação e a gente tem que seguir os 
trilhos, pelo menos para ter uma paridade 
nacional do sistema.  

Então, na época eu combinei um 
aumento de quatro por cento e logo anunciei o 
projeto que nós teríamos que aumentar o 
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desconto. Ou seja, o servidor ficou muito 
aborrecido. Pô! Nós vamos ganhar um por cento 
só. Nós estamos ganhando quarto e dando três. 
Na verdade, é um investimento em si próprio, 
então, você não está dando, você está 
investindo no seu futuro. Tudo bem! Mas eu 
sabia que se eu fosse servidor eu ia ter esse 
mesmo sentimento. Aí, o que eu fiz? Então, 
vamos fazer o seguinte, gente, vocês defendem 
esse projeto, isso é para vocês, é para o futuro, e 
em vez de quatro por cento vou dar sete por 
cento de aumento. Então, os três por cento que 
eu coloquei eu acabei pagando. É uma forma 
inteligente, é um bom atalho e cria uma 
situação sustentável de todo mundo jogar junto. 
Então, esse tipo de coisa às vezes falta ser 
pensada dentro dos governos mesmo, que aí 
cria um ambiente pacífico, um ambiente de 
compreensão. 

Então, nós vamos continuar aí lutando, 
vendo com o Governo. Eu já conversei em 
outras oportunidades pessoalmente: 
Governador, vê se tem como dar abono não só 
para o aposentado e pensionista, mas para o 
auxiliar de secretaria, um auxiliar de serviços 
gerais que trabalha numa secretaria que não é 
nem Saúde e nem Educação. Se puder dar, que 
seja mil, que seja mil e quinhentos, mas se o 
Governo puder dar isso aí, tiver legalidade para 
dar e tiver a fonte de recurso, nós vamos pedir a 
Deus que isso aconteça. 

 

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

Eu quero só dizer que quem está na linha 
de frente trabalhou muito, mas quem está na 
linha de trás sustentou o trabalho de quem está 
na linha de frente. Então, na verdade, tendo 
recurso eu acho que o ideal seria estender 
mesmo. 

E outra coisa, você foi prefeito, você 
também foi prefeito, vice-prefeito e foi prefeito. 
Não é igual ao Flamengo não, que é só vice não.  

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
achava que era o Vasco que era só vice, agora o 
Flamengo também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – O Vasco não disputou 

nada, né? Coitado do Vasco! Agora, o Flamengo 
ficou só no cheirinho, continuou no cheirinho, e 
agora não sai de vice e ficou viceado.  

Esse abono que alguns prefeitos estão 
sendo chamados de Papai Noel. Tem um 
prefeito meu amigo que deu dezesseis mil reais 
de abono. Por que não deu aumento durante o 
ano todo para o servidor? O abono é uma 
balinha doce que bota na boca do professor, do 
trabalhador, e que ele não atingiu a meta de 
acordo com a Constituição Federal, então, na 
última hora ele tem que sair correndo dar 
abono para não ser enquadrado na Lei de 
Responsabilidade Fiscal.  

Outras prefeituras, o Estado, por 
exemplo, começou a dar abono, nesse 
momento de pandemia que foi muito difícil para 
todo mundo, especialmente para o servidor da 
Saúde. Então, tem recursos, vamos dar para 
todo mundo.  

Eu quero, antes de passar a palavra, acho 
que José Reinaldo vai falar, eu quero registrar a 
presença de Fernanda Maria Souza, assistente 
social e assessora da direção do Sindsaúde. Eu 
não sei se ela esteve lá no 14º Congresso, em 
Guarapari. Esteve lá? Nós falamos lá para 
quinhentas pessoas mais ou menos. Não é, 
Fernanda? Muito bom aquele congresso, e 
valorizar também o assistente social, que esse aí 
ouve tudo. Para-raios, né?  Ouve tudo, as 
lamentações de servidor, do funcionário, do 
doente, enfim, é o assistente social.  

Também registrar com satisfação a 
presença de Manoel Ferreira Conceição Filho, 
manutenção do Sindsaúde, Paulo Sérgio 
Nascimento Coutinho, da farmácia do Antônio 
Bezerra de Faria, lá de Vila Velha, canela verde. 
Trabalhei trinta anos lá, aposentei lá, 
trabalhando lá. Deixei por último de propósito 
Natalina Mariano da Silva, auxiliar de serviços 
gerais do Hospital Antônio Bezerra de Faria.  

Deixei por último de propósito porque, 
Natalina, há cerca de cinquenta anos eu 
estava fazendo isso, estava lavando chão da 
Santa Casa de Cachoeiro e resolvi estudar, que 
eu tinha parado de estudar, acabei fazendo 
Direito e depois Medicina. Então, tem que 
valorizar aquele que lava chão, sabe?! Aquele, 
sim, tem que ser muito valorizado.  
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 Também da Comissão de Saúde, 
atendente Candida Santos. Muito obrigado pela 
presença, Candida. Também Gualtemar Gomes 
dos Santos, eletricista da Sesa, e Elias 
Nascimento Rocha, diretor do Sindsaúde 
também. Muito obrigado. Sinta-se em casa.  
 Dr. Emílio, quer falar ainda, antes?  
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – É 
só para propor.  
 Neste momento, eu queria propor que 
nós da Comissão de Saúde – Doutor Hércules já 
comentou isso e eu fiz já uma indicação 
individual – pudéssemos, hoje, tirar desta 
reunião uma indicação da Comissão de Saúde, 
para que a gente possa passar na Assembleia e 
encaminhar ao governador. Acho que, para a 
gente terminar esse assunto naquilo que nós 
estamos discutindo, nós temos que agir. Então, 
essa é uma ação que nós podemos fazer, não é 
isso, Doutor Hércules?  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu já sugeri isso, 
encaminhar ao Ministério Público também. Não 
é só ao Governo, é ao Ministério Público. Já 
tinha falado sobre isso. 
  José Reinaldo, quer usar a palavra? Por 
gentileza.  
 

 O SR. JOSÉ REINALDO SANTOS ALVES – 
Bom dia a todos e todas, àqueles que aqui 
estão, àqueles que estão nos assistindo pela TV 
Assembleia. Agradecemos este espaço que 
estamos tendo como sindicato e também como 
servidores da Saúde. Muitos de nós, antes de 
estarmos aqui, laboramos bastante nos 
hospitais.  
 A questão dos hospitais nunca foi fácil, 
desde aquele que trabalha na portaria até 
aquele que vai para a lavanderia.  Porque a 
gente vê muito se falar de médico, enfermeiro, 
técnico e esquece, também, que, por trás, existe 
uma engrenagem que movimenta e dá condição 
para que o atendimento à população seja feito.  
 Todas essas pautas de reivindicações do 
sindicato vêm decorrendo de anos e chegou um 
determinado momento que a gente estava 
desgastado fisicamente, emocionalmente. 
Houve momentos em que essa diretoria 

precisou até de dar uma parada de se ver, 
porque, em todos os momentos, a gente já não 
conseguia mais olhar um para o outro sem estar 
se cobrando exatamente a respeito de tudo 
isso.  
 Essa insistência em nós estarmos 
expondo essa situação é porque, assim como 
nós estamos cobrando ao Governo, nós estamos 
aqui nesta Casa – e agradecemos o apoio desta 
Casa à nossa causa –, nós temos por trás, 
também, pessoas que nos cobram. 
  E essa questão, por exemplo, do abono, 
os colegas recebem reiteradamente 
telefonemas: É injustiça! O que o sindicato vai 
fazer? Como se nós tivéssemos o poder de dizer: 
Olha, vai ser pago abono e tudo mais. E são 
essas questões que nos trazem, às vezes, 
inquietações.  

Como a Geiza bem coloca, a gente ouve 
um avanço, sim, na reunião do Governo do 
Estado. Estamos aguardando a reunião de 
fechamento para que a gente possa 
verdadeiramente alçar a vitória, para que todos 
vejam. E a gente precisa mesmo do apoio, 
precisamos do apoio desta Casa.  
 Os servidores da Saúde, a maior parte 
nossa, hoje, não aposenta exatamente porque 
não tem uma garantia salarial boa de 
aposentadoria. Alguns de nós vão ficar, e vão 
ficar e vão ficar até que se concretize algo 
verdadeiramente aproveitável e palpável para 
que a gente possa se aposentar.  
 Então, só reiterando as palavras da Geiza 
e pedindo a esta Casa esse verdadeiro apoio, 
esse verdadeiro empenho, que todos os 
trabalhadores da Saúde, com certeza, do  
Estado do Espírito Santo, têm feito com que a 
saúde, principalmente neste momento caótico 
que a gente está vivendo de pandemia, este 
momento maçante que não é somente para nós 
da Saúde, mas é para todos, pessoas que 
ficaram, muitas vezes, restritas ao seu 
relacionamento dentro do próprio lar. E vocês 
sabem que, logo no início, houve isso. As 
pessoas tinham que se afastar um pouco dos 
seus familiares, porque não se sabia exatamente 
o que acontecia.  

Essa categoria vai agradecer muito a esta 
Casa e agradecer muito também ao Governo do 
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Estado pelo empenho de poder minimizar os 
impactos. A gente fala bem assim: minimizar 
com o dinheiro sem minimizar com o dinheiro, 
porque essas questões, muitas vezes, impactam 
diretamente no convívio, diretamente no 
relacionamento familiar e até mesmo no 
relacionamento comunitário dessas pessoas.  

Então, agradeço a esta Casa, agradeço na 
pessoa do Doutor Hércules e dos demais 
membros da Mesa, da comissão, pelo empenho 
de estar nos ouvindo. E reiterando: precisamos 
que vocês mesmos nos ajudem junto ao 
Governo do Estado para que o nosso pleito 
possa ser totalmente atendido.  

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Reinaldo, você falou que 
uns ficam esperando para se aposentar, para 
ver se sai alguma coisa melhor, né? E outros 
correm para se aposentar, para arranjar outro 
emprego para ver se ganham um pouco melhor. 
Então, na verdade, está acontecendo isso.  

Nós vamos ouvir agora, então, Élbia 
Miguel Alves, também que é dirigente do 
Sindsaúde.  
 
 A SR.ª ÉLBIA MIGUEL ALVES – Bom dia a 
todos e a todas. Saudar esta comissão e já 
parabenizar, saudar minha presidenta Geiza, o 
Zé, o Gilçon, que são meus companheiros lá 
dentro do Sindsaúde, os colegas de trabalho que 
estão aqui acompanhando, os nossos colegas de 
dentro dos hospitais.  

Primeira coisa que a gente tem para 
dizer é parabenizar esta comissão. A 
importância que este espaço tem; é muito 
importante isto, essa troca de informação, 
principalmente Comissão da Saúde. Ela precisa 
entender, compreender e acompanhar o que 
realmente acontece, de fato, dentro da saúde 
pública do Espírito Santo. Então, é um espaço de 
extrema importância e que não pode ser 
perdido. E que esse elo continue, isso é muito 
importante. Então, isso, eu quero deixar muito 
registrado, é muito importante que fique 
registrado isso.  

Dizer que a atitude de nos receber e de 
nos ouvir, de nos acolher, é importante, mas o 

fato de dar encaminhamento, que o Doutor 
Hércules e o Dr. Emílio já estão dando 
encaminhamento para levar lá para o Pleno, isso 
é mais importante ainda. Porque não adianta 
ouvir as nossas agruras e não dar 
encaminhamento a elas.  

Então, isso daí, a gente tem que 
parabenizar. A gente é povo, a gente é 
trabalhador, é trabalhadora, a gente tem 
críticas, a gente tem divergências, mas, quando 
se faz o correto, a gente também tem que 
parabenizar e engrandecer o trabalho dos 
senhores. É uma das coisas que a gente tem 
para dizer aqui. 

E dizer que a pandemia não acabou; ela 
continua, infelizmente. A gente ainda não 
chegou ao final disso. Dizer que a nossa 
categoria, naqueles momentos do pico mais 
alto, não existiu um dia em que a gente não 
perdeu um companheiro, um colega de 
trabalho. A gente sabe que foi muito difícil para 
todos, para toda a população do mundo, mas 
principalmente para os trabalhadores de saúde. 
Então, quando a gente vê aquela questão do 
aplauso, aquela questão toda, claro que a gente 
quer. Quem não gosta de ser reconhecido? 
Quem não gosta? Mas, quando a conta chega 
no final do mês, infelizmente, o que paga não é 
o aplauso, é o dinheiro. O que paga as contas da 
minha casa infelizmente é o dinheiro. E eu 
dependo. Não só eu, estou falando da minha 
pessoa, mas estou falando de todo um coletivo, 
de todos que estão aqui, de todas nós e de 
todos.  

Então, é muito, mas é muito importante. 
O aposentado, hoje, foi excluído, mas ele 
construiu a saúde deste estado. E o Doutor 
Hércules participou da construção da saúde 
pública do estado. Não é isso, Doutor Hércules? 
Então, o senhor sabe a importância desses 
trabalhadores, desses aposentados e 
aposentadas que a gente tem lá, hoje – que não 
são poucos, são muitos –, e que, infelizmente, 
têm uma renda muito baixa. A gente se 
aposenta muito baixo. É o que o Zé colocou 
aqui: a gente vai empurrando para não 
aposentar, para não ter perdas, porque a gente 
sabe a dificuldade. Até porque, quando a gente 
chega a uma determinada idade, o que mais 
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aparece é doença, infelizmente. E a sua 
despesa, ao invés de diminuir, ela aumenta. 
Então, é essa dificuldade que a gente tem. 
Infelizmente, essa é a realidade não só no 
Espírito Santo, mas em todo país. 
 Então, é muito importante esse espaço, 
falo aqui em nome da direção, que esse espaço 
não se perca, que esse elo, que esse debate, 
que essa troca de informação não se perca, 
porque ela é importante para a casa, importante 
para comissão, mas, principalmente, ela é 
importante para os servidores da saúde; mas ela 
é muito mais importante para quem vai receber 
o nosso atendimento, para quem vai ser 
atendido pelo Sistema Único de Saúde. 
 Obrigada. 
 

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

Vamos ouvir então, Gilçon Ferreira, que 
é também diretor administrativo de finança, do 
muito dinheiro que vocês não têm, não é 
Gilçon? Gilçon é o homem da falta do dinheiro. 
 Com a palavra, então, Gilçon Ferreira. 
 

 O SR. GILÇON FERREIRA – Bom dia à 
Comissão de Saúde. 

Nós como diretores do Sindsaúde, 
estamos muito contente em estar participando 
com vocês, um trabalho que vocês estão 
elaborando junto com a direção do Sindsaúde. 
Igual a nós, principalmente, nós diretores do 
Sindsaúde, neste momento dessa epidemia, a 
gente participou muito. Eu mesmo entrei dentro 
de hospitais, que é a pior situação. Não foi fácil 
para gente diretor não! Eu acho que a gente 
mesmo corria risco igual quem está lá dentro, 
porque sempre estava chamando a gente, a 
gente tinha que ir para poder ver o que estava 
acontecendo; e aconteceu muitos problemas 
dentro dos hospitais, e, a gente, graças a Deus, 
conseguimos avançar. 
 Eu peço à comissão que olhe com mais 
carinho para gente, da saúde, os deputados, que 
nós estamos para poder também ajudar. A 
gente vai também pedir para os outros 
servidores, que a gente também é da saúde, a 
gente também precisa. 
 É só isso que eu tenho a pedir vocês. 
 Muito obrigado! 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Gilçon. A gente 
olha com carinho, com certeza. 

Eu já disse aqui no começo, até por 
interesse próprio, né? Porque eu não estou 
rasgando dinheiro, eu que sou aposentado, 
trabalhei mais de trinta anos no Estado, e quero 
continuar ajudando. 
 Dr. Emílio quer usar a palavra? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Sim, rapidinho. 
 Todo mundo aqui desta Comissão de 
Saúde, está na Comissão de Saúde porque tem 
experiência, tem trabalho prestado. Luciano foi 
prefeito, sabe o que é uma gestão da saúde, 
vivenciou as dificuldades e as conquistas na saúde; 
Doutor Hércules, todo mundo, dispensa 
comentários, uma pessoa que já foi tudo e 
continua sendo nosso presidente, uma pessoa 
acolhedora, está sempre recebendo todo mundo; 
e, eu, sou médico, quem não me conhece bem, eu 
fui professor da Universidade Federal do Espírito 
Santo trinta e oito anos, fui secretário de Saúde de 
Vitória por um pequeno período, e fui diretor-
geral do Hospital das Clínicas - que é um hospital 
federal, mas é público - durante oito anos, eleito 
por dois mandatos de quatro anos, pelos 
funcionários, pelos estudantes, pelos médicos. 
Todo mundo que trabalha faz parte do colégio 
eleitoral. 

 Então, eu tenho uma experiência 
também em saúde pública. Eu posso dizer para 
vocês que noventa por cento das atividades que 
eu tive, na minha vida, foram atividades 
públicas. Eu tenho meu consultório particular, 
mas como Doutor Hércules e outros têm 
também, tenho atividade pública. Nós 
conhecemos a dificuldade da saúde e 
conhecemos outras situações também; nós 
estamos falando aqui da saúde. O salário do 
Executivo realmente é um salário baixo, de uma 
maneira geral, o Legislativo paga um pouco 
melhor, e o Judiciário paga muito melhor. Então, 
há uma distorção salarial, com certeza, e nós 
temos que lutar e brigar, para que a gente tenha 
condições de, com dignidade, tocar nossas 
famílias, conduzir nossas vidas. 
 Então, eu falo por mim e falo, também, 
pelos colegas, que podem falar posteriormente. 
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Vocês podem contar com essa comissão. Doutor 
Hércules sempre abriu a comissão, a comissão é 
democrática. Nós escutamos todo mundo aqui, 
nós somos representantes do povo, temos que 
escutar todo mundo; e, é com prazer que a 
gente participará junto com vocês desse 
trabalho, no sentido de reparar essas 
dificuldades que não foram sanadas agora, mas 
que podem, no futuro. 
 E o governador Renato Casagrande é 
uma pessoa muito sensível. Todo mundo tem 
seus defeitos, mas o Renato tem muitas 
virtudes, mas muitas virtudes. E é uma pessoa 
que tem interesse de resolver, ele quer ajudar. 
 É lógico que a legislação atrapalha em 
certas situações, o povo não entende, o recurso 
daqui só pode ser usado aqui e tudo, mas eu 
tenho certeza absoluta que o governador 
Renato vai ouvir as reivindicações, não vai 
atender todas porque não consegue atender 
todas, mas a gente tem certeza que nós vamos 
avançar e nós estaremos juntos aqui na 
Comissão de Saúde para estar participando 
desse trabalho conjunto com todo o sindicato e 
com toda a comunidade do Espírito Santo. 
 Eram essas as considerações que eu 
queria fazer neste momento, Doutor Hércules. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, Dr. Emílio; 
obrigado, deputado Luciano Machado; 
obrigado, Geiza; José Reinaldo; Élbia e Gilçon. 
 Nós vamos passar para a Ordem do Dia. 
 Pois não. (Pausa) 
 A Geiza quer usar a palavra? (Pausa) 
 Pode ligar o microfone e pode falar. 
 
 A SR.ª GEIZA PINHEIRO QUARESMA – 
Quero agradecer ao Dr. Emílio, ao Doutor 
Hércules, doutor Luciano, que estão à frente 
desta comissão, por estarem recebendo a 
entidade Sindsaúde, e a todos os servidores 
desta Casa.  

E dizer que a gente sai daqui pelo menos 
com um pouco mais de esperança com relação 
ao encaminhamento que está sendo dado aqui, 
de encaminhar ao governador mais uma 
solicitação. O Sindsaúde já fez também, mas 
sendo encaminhado pela comissão nos fortalece 

porque a reivindicação é para todos e para 
todas. Que tenha um segundo momento, já tem 
um aprovado, mas que tenha um segundo 
momento. Tenho certeza que com o recurso 
que o estado tem, ele pode sim nos agraciar. 
 Mas, também quero deixar um recado 
aqui para a nossa categoria, que eu tenho 
recebido aqui, acho que todos nós estamos 
recebendo muitas mensagens, hoje já saiu a 
publicação do decreto que o Hospital Bezerra de 
Faria já foi feita a cessão para a Inova, que será 
administrado como um todo pela Inova. E tem 
um artigo do decreto no qual fica à disposição a 
questão dos servidores com relação à cessão. 
 Mas, também passar para o Doutor 
Hércules e para os demais da comissão que o 
Sindsaúde está acompanhando. Ontem teve 
uma reunião com o representante da Inova. 
Também fiz contato com o secretário de Estado, 
doutor Nésio.  

O Sindsaúde está presente com relação a 
essa questão da Inova e da sua administração 
como um todo, que vai ser no Bezerra. E que os 
servidores lá, a base do Sindsaúde pode ficar 
tranquila com relação ao que o Sindsaúde está 
acompanhando, nenhum servidor será colocado 
à disposição a toque de caixa. Até porque nós 
não somos sacos de lixo de lugar nenhum.  

Então, já estamos em contato tanto com 
a Inova, quanto com a Secretaria de Estado, 
estamos com esse diálogo aberto. Então, nós 
vamos acompanhar todos os procedimentos, 
todo momento, e o servidor, conforme na 046 
fala, ele sai a pedido, a pedido dele também. 
Não é assim de: Estou te colocando à disposição.  

Então, que nós deixamos muito bem 
claro tanto para a secretaria, quanto para a 
gerência, os diretores da Inova, e a gente viu 
que eles têm esse olhar também um pouco mais 
humano do que aconteceu em outros 
momentos.  

Nós não vamos aceitar, por nenhuma 
gerência, nenhum tipo de assédio aos 
trabalhadores e às trabalhadoras, que tenham 
respeitabilidade com o nosso povo lá dentro. E 
isso foi pactuado entre o Sindsaúde, a secretaria 
e a Inova. É do acompanhamento. Então, aqui 
estou passando para a Comissão de Saúde, que 
esta Casa também acompanhe, que fiquem 
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atentos às questões. Hoje, já saiu aqui a 
publicação, nós estamos acompanhando.  

E informar para os nossos trabalhadores 
que os representantes do hospital, com certeza, 
devem estar indo de hoje até amanhã lá fazer 
uma reunião com os nossos representantes, 
com a nossa categoria, para que eles fiquem 
mais calmos com relação aos... Eu falo assim 
que tem o rádio peão de corredor que, quanto 
mais a coisa fica grave, melhor.  

Então, assim, que nós estamos 
acompanhando e que tudo o que acontecer ali 
dentro, o Sindsaúde vai estar de perto, como 
sempre, como fiscalizador e defensor do 
Sistema Único de Saúde que nós somos. 

Então, em nome de diretoria, estou aqui 
agradecendo à Comissão, a todos aqui, a todos 
que nos receberam muito bem. E é assim que 
nós vamos estar trabalhando e aguardamos 
mesmo que nós tenhamos bons avanços, neste 
estado. E a gente acredita que o governador 
Casagrande vai atender ao pleito, de repente, 
não todo, os cem por cento, mas que a gente 
consiga uma maioria das nossas reivindicações, 
porque a nossa defasagem é muito grande. 
 

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

O deputado Luciano Machado quer falar 
alguma coisa? 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só 
para, assim, tentar também ser proativo. Essa 
ideia de a gente trabalhar dentro de um projeto 
de lei e levar para a Assembleia é interessante. 
Mas nós podemos ter de enfrentar a barreira de 
vício de iniciativa. Não seria interessante, hoje, 
já sairmos daqui com ofício encaminhado ao 
Governo do Estado, assinado pela comissão, 
relatando que recebemos todos os 
representantes do setor de saúde e tal, e 
argumentando a necessidade que há, uma vez 
que há essa defasagem no salário mesmo e o 
poder de compra caiu muito mesmo. Nós 
fazermos um ofício ao Governo, os membros da 
Comissão de Saúde, pode ter uma força, assim, 
mais ágil junto ao Governo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ok, não tem dúvida. Nós 

podemos fazer isso. Eu peço a Leila que 
providencie esse ofício, junto com a diretoria do 
Sindsaúde, e a gente encaminha para o 
governador e também para o Ministério Público. 

Mas eu aconselho a vocês não procurar 
só o Governo e o secretário, mas o Ministério 
Público tem uma atuação importante na defesa 
do cidadão. Procurar o Ministério Público, 
também.  

E nós podemos fazer isso, sim. 
Combinado assim? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Combinado, tudo certo. 
Só para complementar aqui, 

corroborando com as palavras do doutor 
Luciano Machado, nós não podemos fazer 
projeto de lei que onere, e o Doutor Hércules já 
falou isso muito bem, onere as contas. É um 
vício de iniciativa, é inconstitucional.  

O que nós vamos fazer, nós podemos 
fazer é indicação. E essa indicação eu acho 
interessante, também, ser aprovada pelos trinta 
deputados. Porque, no momento que é votada 
uma indicação, se os trinta deputados votam, é 
um peso muito maior, como indicação. Não 
resolve se a gente não trabalhar. A indicação, 
muitas delas vão para a gaveta. E nós temos que 
fazer a indicação e trabalhar juntos. 

E, aproveitando também, a sugestão do 
Doutor Hércules é muito oportuna.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Então, está 
combinado. O ofício será feito, o sindicato pode 
conversar com a Leila depois, e nós vamos 
assinar. Vocês podem levar o ofício e a gente 
também encaminha.  

Fechada assim, a sugestão do deputado 
Luciano Machado. Muito bem! Acatada pela 
Comissão de Saúde. 

Vamos passar, neste momento, à Ordem 
do Dia.  

Eu quero ler aqui o Projeto de Lei n.º 
3/2021, do deputado Marcos Garcia, que 
assegura o direito aos portadores de deficiência 
auditiva ou afonia à capacidade plena, 
independente de acionamento de canais de 
emergência, no âmbito do estado Espírito Santo. 
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Peço ao deputado Luciano Machado que 
faça o relato desse projeto. 

O sindicato pode continuar assistindo à 
nossa reunião, mas, se tiver outro compromisso, 
fique à vontade, também. 

Deputado Luciano Machado 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – É o 

Projeto de Lei n.º 3/2021, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que assegura o direito 
aos portadores de deficiência auditiva ou afonia 
à capacidade plena, independente de 
acionamento dos canais de emergência, no 
âmbito do estado Espírito Santo.  

Conforme estipulado no art. 24, da 
Constituição Federal, compete à União, aos 
Estados e ao Distrito Federal, legislar 
concorrentemente sobre a proteção e 
integração social das pessoas portadoras de 
deficiência. É fundamental assegurar a 
autonomia do deficiente auditivo e do mudo, 
principalmente quando este necessite 
comunicar uma emergência à autoridade 
competente. 

Trata-se apenas de assegurar às pessoas 
o direito de acesso, mas não só o direito de 
acesso, mas também o de promover a 
verdadeira dignidade humana, tão ressaltada 
em nossa Constituição.  

A Comissão de Saúde e Saneamento é 
pela aprovação do Projeto de Lei n.º 3, de 
autoria do deputado Marcos Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Colocar em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? (Pausa) 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho. 
Projeto aprovado. 
O próximo projeto é o Projeto de Lei n.º 

64/2021, de autoria do deputado Marcos 

Garcia, que cria procedimento de observância 
obrigatória para administração de vacinas, soros 
e imunoglobulina realizada no estado do 
Espírito Santo, e dá outras providências.  

Também deputado Luciano Machado 
para relatar. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

Projeto de Lei n.º 64/2021, proposto pelo 
deputado Marcos Garcia, tem por finalidade 
criar procedimento de observância obrigatória 
para administração de vacinas, soros e 
imunoglobulinas realizada no estado do Espírito 
Santo.  

Isso posto, verifico que a proposição 
legislativa em exame vai ao encontro do 
interesse público, pois o anseio pela vacina e o 
acesso diário a elas têm induzido alguns agentes 
saúde a erro, e alguns enfermeiros técnicos, 
técnicos de enfermagem e agente saúde, em 
geral, têm fingido aplicação.  

Isso é um assunto até vencido, no meu 
ponto de vista, mas que é importante, também, 
será abordado, e isso não perde a força o 
projeto. Por isso a Comissão de Saúde e 
Saneamento é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 64/2021, de autoria do deputado Marcos 
Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Coloco em discussão? 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação.  

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator. Embora eu concorde com 
o deputado Luciano, a respeito que já é prevista 
essa proteção aos deficientes, de qualquer 
maneira, eu sou favorável ao projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho.  
Aprovado. 

 
Próximo projeto é o Projeto de Lei n.º 

72/2020, do deputado Torino Marques. Projeto 
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de lei que assegura proteção aos portadores de 
deficiência no atendimento em unidade de 
saúde pública do Estado.  

Relator: deputado Luciano Machado.  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Conforme a justificativa, Doutor Hércules, é 
também uma forma de amenizar a angústia de 
todas as pessoas com deficiência e seus 
familiares na busca cotidiana de atenção à 
saúde. 

Diante da vasta justificativa apresentada, 
não há como negar que a proposição, ao 
assegurar aos portadores de deficiência física, 
mental e sensorial atendimento sem exigência de 
marcação prévia de consultas, de limitação de 
número de atendimentos no dia e de distribuição 

de senha, se afigura favorável ao interesse, sob a 
ótica de saúde pública, merecendo aprovação, 
inclusive com adoção das emendas aprovadas 
na douta Comissão de Constituição e Justiça, 
Serviço Público e Redação.  

Portanto, a Comissão de Saúde e 
Saneamento é pela aprovação do Projeto de Lei 
n.º 72/2020, do deputado Torino Marques. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri?  

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
vou acompanhar o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu também acompanho o 
relator. 

Aprovado o projeto. 
O próximo é o Projeto de Lei n.º 

572/2020, do deputado Dr. Emílio Mameri, 
institui a Política Estadual de Atenção à Saúde 
Mental das vítimas da covid-19, no âmbito do 
estado Espírito Santo. 

Relator também, deputado Luciano 
Machado. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Doutor Hércules, Dr. Emílio, este projeto já é 
pré-aprovado só pelo autor. Não é, doutor? 

Esse é o Projeto de Lei n.º 572, de 
autoria do deputado Emílio Mameri, que tem 
por objetivo determinar que ficaria instituída a 
Política Estadual de Atenção à Saúde Mental das 
vítimas da covid, no âmbito do Espírito Santo. 

No contexto, a justificativa do projeto se 
concentra na teologia de garantir à população 
assistência apropriada em saúde mental, 
englobando ações voltadas a minoração do 
sofrimento mental ao longo crise. Em face disso, 
tem tido o diagnóstico de que existe pleno 
interesse público, e, consequentemente, o 
projeto possui objeto meritório, com agravante 
de tecer outras ponderações e, para resumir, 
dentro da qualidade e necessidade de interesse 
público do referido projeto, a Comissão de 
Saúde e Saneamento é pela aprovação do 
Projeto n.º 572, de autoria do Dr. Emílio 
Mameri, nosso deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, vou 

colocar em votação. 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri, projeto da sua autoria. Cuidado para 
não errar! 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Como autor, o projeto foi muito bem elaborado, 
e, naturalmente, eu voto pela aprovação.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Eu acompanho, 
parabenizando o deputado Dr. Emílio Mameri. 

Aprovado, então. 
O próximo Projeto de Lei é o n.º 

481/2020, do deputado Adilson Espindula, que 
dispõe sobre a afixação de placa informativa em 
farmácias e drogarias contendo advertência 
quanto aos riscos da automedicação em geral e 
dá outras providências. O relator é o deputado 
Luciano Machado. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

Projeto de Lei n.º 481/2020, de autoria do 
senhor deputado, nosso querido Adilson 
Espindula, tem por objetivo determinar que as 
farmácias e drogarias estabelecidas no Espírito 
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Santo devam afixar em local visível, próximo ao 
local de venda dos medicamentos, placa 
informativa com os seguintes dizeres: A 
automedicação pode ser perigosa para a sua 
saúde. Não adquira medicamentos sem 
prescrição médica, ou sem orientação do 
farmacêutico.   

Nessa linha, a proposição avança para 
determinar, ainda, que tais placas ou cartazes 
devam ser confeccionados de acordo com os 
critérios estabelecidos em regulamentação. 
Porém, devendo ter dimensões suficientes para 
que as informações constantes possam ser lidas 
à boa distância, devendo ser afixadas em locais 
de ampla e perfeita visualização por parte dos 
clientes dos respectivos estabelecimentos.  

Então, a nossa Comissão de Saúde, 
sabendo que o projeto tem um foco na questão 
da conscientização, da proteção à vida, a 
Comissão de Saúde e Saneamento é pela 
aprovação do Projeto de Lei n.º 481/2020, de 
autoria do deputado Adilson Espindula.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto com o relatório do relator.   

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho.  

Aprovado, portanto, o projeto do nosso 
deputado Adilson Espindula. 

O outro projeto da pauta da Ordem do 
Dia de hoje é o Projeto de Lei n.º 88/2021, da 
deputada Raquel Lessa. Obriga o atendimento, 
no pavimento térreo de prédios públicos ou 
privados, de idosos, gestantes, pessoas com 
deficiência física, dificuldade ou restrição de 
locomoção, quando inexistente equipamento 
interno para acesso naquela repartição.  

Muito bem! O relator também é o 
deputado Emílio Mameri. 

Pois não, deputado Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei n.º 88/2021. Ele tem 

manifestações da Procuradoria pela 
constitucionalidade. Coordenador do setorial 
legislativo, procurador-geral por 
constitucionalidade, com emenda e, também, 
da Procuradoria, com emenda.  

A matéria do projeto de lei relaciona-se à 
acessibilidade, proteção e inclusão da pessoa 
com deficiência e outros grupos que tenham 
mobilidade reduzida.  

É importante considerar a amplitude da 
norma. Nota-se que o conjunto de pessoas com 
mobilidade reduzida é mais amplo do que o de 
pessoas com deficiência, englobando também 
gestantes, lactantes, pessoas com crianças no 
colo, entre outros.  

Na avaliação da constitucionalidade pela 
Comissão de Constituição e Justiça, achou-se 
que a presente proposta dialoga com o que 
estabelece na norma geral da União, 
suplementando essa norma, ampliando a 
acessibilidade de pessoas com deficiência ou 
com algum tipo de limitação de mobilidade. 
Torna-se possível que o Estado exerça a sua 
competência legislativa, obedecendo aos 
preceitos constitucionais, conforme afirmou o 
procurador parecerista. 

Dessa forma, considerando a 
importância de se respeitar a acessibilidade e 
garantir os direitos a todos, sem diferença, o 
voto do relator é pela aprovação, adotando-se a 
emenda nos termos sugeridos pela Comissão de 
Constituição e Justiça. 

 
Emenda n.º 1 ao Projeto de Lei 
n.º 88/2021: 
 
- O art. 1.º do Projeto de Lei n.º 
88/2021 passa a ter a seguinte 
redação: 

 
Art. 1.º Fica obrigado o 
atendimento, no pavimento 
térreo de prédios públicos ou 
privados, de idosos, gestantes e 
pessoas com deficiência física, 
dificuldade ou restrição de 
locomoção, quando inexistente 
equipamento interno para acesso 
a pavimentos superiores, 
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independentemente da 
modalidade do atendimento, no 
âmbito do Espírito Santo.  
 

Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei 
n.º 88/2021: 

 
- Fica suprimido o art. 6.º do 
Projeto de Lei n.º 88/2021, 
renumerando-se o artigo 
seguinte. 

 
Esse é o meu parecer.  
  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu quero parabenizar a 
deputada Raquel. Mas lembrar, também, que 
nós já fizemos sessão especial aqui, inclusive 
trazendo, Dr. Emílio, o Crea. É inadmissível 
construir edifícios e espaços públicos sem 
acessibilidade. Por isso nós trouxemos o Crea, a 
Comissão da OAB do Terceiro Setor, de que eu 
faço parte também. E nós temos que fazer 
prédio com acessibilidade. Enquanto isso não 
acontece, parabenizo a deputada Raquel Lessa 
pelo projeto de lei.  

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

votação.  
Como vota o deputado Luciano 

Machado?  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) –- 

Voto favorável.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho.  
Aprovado, portanto, na Comissão de 

Saúde.  
Esse era o último projeto da pauta de 

hoje. Nós limpamos a pauta deste ano. Não tem 
nenhum projeto mais conosco aqui.   

Bem, estamos chegando ao final.  
Eu peço à Leila que faça então o ofício, e 

também eu quero sugerir que o ofício seja feito, 
Leila, que a Comissão de Saúde, recebendo, 
aqui, o sindicato, reivindicou que o abono seja 
estendido para todo o profissional de saúde, 
inclusive para os aposentados. Isso nós vamos 

pedir, nós somos da Comissão de Saúde, para os 
funcionários da saúde; educação pede para 
educação, segurança pede para a segurança, 
agricultura para a agricultura e daí por diante.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Só 

um aparte, Doutor Hércules! Pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não! 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

acho que o ofício deve dizer que o abono seja 
estendido, fica, assim, bem fácil para que a 
resposta seja: esse recurso não pode. Então, 
acho que nós deveríamos usar a seguinte 
expressão: é que seja buscadas fontes de 
recurso para dar abono a todos os profissionais 
de saúde. Para evitar que tenha uma defesa 
automática. Porque você pode dar abono, desde 
que tenha a fonte do recurso.  

Então, quer dizer, se você tem o 
dinheiro, que vem para quem trabalhou com a 
covid, com esse dinheiro você não pode pagar o 
pensionista e o aposentado, mas você tem 
outras fontes de recursos que você pode pagar 
um abono para o pensionista, para o 
aposentado etc. É mais ou menos nesse sentido.  

Eu acho que o conteúdo do texto, a 
gente tem que já estar garantido a resposta, a 
impossibilidade de uma defesa automática. É só 
isso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Nosso querido deputado 
está falando como prefeito, mas eu quero falar 
como deputado. O governador que vai 
responder dessa forma, se ele achar que isso é 
interessante.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Também tem isso.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Vamos fazer o pedido, e ele 
faz a defesa dele. O cuidado de V. Ex.ª é muito 
importante, tem experiência, sentiu na pele 
essas dificuldades, como prefeito que foi, aliás, 
um dos melhores prefeitos que Guaçuí já teve.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

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



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 
sou considerado o segundo melhor, Doutor 
Hércules. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – O segundo melhor?  
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

primeiro foram todos os outros, eles falam.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu discordo, porque você, 
de Guaçuí, foi um dos melhores prefeitos. Você 
fez o mais correto, mais trabalhador. Eu tenho 
que fazer sua defesa.  

E você, de Guaçuí, não se esqueça desse 
deputado que está defendendo, aqui, não só 
Guaçuí, mas toda a Região do Caparaó, a nossa 
Região Sul. O Dr. Emílio também é da Região Sul. 
Eu já estou emprestado aqui na Grande Vitória, 
mas, na verdade, eu nasci em Cachoeiro. 
Modéstia à parte. É a maior cidade do mundo, 
maior do que Paris, Frankfurt, Nova Iorque.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – O 

senhor é do Sul tipo exportação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Nossa terra tem até rei.  E 
lá não é reinado, não tem o sistema de 
Monarquia. Na verdade, lá tem rei, e nas outras 
não têm, então meu colega de escola Roberto 
Carlos. Por isso eu tenho um sentimento hoje, 
não tenho tristeza. Ele foi cantar, eu fui estudar. 
Aí ele ficou lá em cima, eu fiquei aqui. Mas Deus 
sabe o que faz.  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Mas 

eu nunca soube que o senhor deixou a gasolina 
do carro acabar, né?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Isso, realmente, foi muito 
ruim para o rei. A gasolina do carro acabar. 
Também, o preço da gasolina, viu, presidente, 
presidente da República? Ninguém aguenta 
mais o preço do combustível. Isso aí não é ruim 
só para quem tem carro não, para quem não 
tem carro também, que paga isso na hora de 

pagar a passagem, na hora de pegar um uber, 
por exemplo, nós é que pagamos caro isso aí.  

Bom, fora a nossa brincadeira, eu quero 
agradecer a todos, agradecer ao Dr. Emílio, 
agradecer ao Luciano Machado, agradecer a 
todos da comissão, agradecer muito mais do 
que a todos, agradecer a Deus e agradecer ao 
meu gabinete, à Comissão de Saúde, ao 
presidente da Assembleia, à diretoria das 
Comissões Permanentes, especialmente ao 
Pedro Henrique, aos servidores da Engenharia, 
Tecnologia, aos repórteres da nossa TV 
Assembleia e à Taquigrafia, que está anotando a 
nossa fala. 

Nada mais havendo a tratar dou por 
encerrada a nossa reunião, convocando a todos 
para terça-feira, dia 14, às 9 da manhã, aqui no 
plenário Ruy Barbosa.  

Antes de encerrar, esqueci-me de falar 
sobre o lacinho. Esse lacinho que estou 
distribuindo é o Dezembro Vermelho, 1.º de 
dezembro é o Dia Mundial da Luta Contra a 
Aids. Você tem que ter todo o cuidado.  

Hoje praticamente quase ninguém morre 
pela doença de Aids, tem tratamento, mas 
muito melhor do que o tratamento é você evitar 
a doença, assim como nós estamos lutando para 
muita gente usar máscara, ter todo o cuidado de 
lavar as mãos, ter o afastamento. 

Mais de cem anos atrás, na gripe 
espanhola, o que orientava? O microscópio não 
via o vírus, não tinha antibiótico, os remédios 
eram muito difíceis, usava naquele tempo usar a 
máscara, inclusive não tossir e não espirrar no 
meio das pessoas.  

Cento e dois anos atrás a gripe 
espanhola e hoje nós estamos vendo gente que 
não quer usar a máscara, dando mau exemplo 
para o povo brasileiro. 

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

 
(Encerra-se a reunião às 10h 
19min.) 

 
_______________________________________ 
 

CENTÉSIMA DÉCIMA SEXTA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
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DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Bom dia a todos. 
 Há quorum. Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão e convido o 
deputado Delegado Danilo Bahiense a proferir 
um versículo da Bíblia. 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere 
Provérbios, 15:20) 

 

O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Fica dispensada a leitura 
da ata da sessão anterior. 
 

1. Ofício n.º 063/2021, da Bancada do 
PSL, comunicando a indicação do deputado 
Coronel Alexandre Quintino como líder de 
Bancada do PSL e o deputado Torino Marques 
como vice-líder. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130436&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOG/130436-
202112141455202971-
assinado(43276).pdf#P130436 
 

Ciente. À Secretaria para comunicar e 
arquivar o processo. 

 
2. Mensagem n.º 423/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 030/2021, que altera 
a Lei Complementar n.º 445, de 21 de julho de 
2008, que reorganiza a Estrutura 
Organizacional Básica do Instituto Jones dos 
Santos Neves e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=124560&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/124560-
202110141531583193-assinado.pdf#P124560 
 

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

 
3. Mensagem n.º 1272/2021 do 

governador do Estado, encaminhando o 
Projeto de Lei n.º 835/2021, que “Abre o 
Crédito Suplementar no valor de R$ 
303.622.277,00 (trezentos e três milhões, 
seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e 
setenta e sete reais) em favor da Secretaria de 
Estado da Educação.” 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=129667&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/129667-
202112071839444598-assinado.pdf#P129667 

 
Após o cumprimento do art. 120, do 

Regimento Interno, à Comissão de Finanças. 

 
4. Projeto de Lei n.º 847/2021, do 

deputado Marcos Garcia, que institui o 
Programa Estadual de Segurança Aquática no 
Estado do Espírito Santo. 
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130287&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/130287-
202112131708558462-assinado.pdf#P130287 
 

Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Segurança e Finanças. 

 
5. Projeto de Lei n.º 850/2021, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
o plantio de árvores nativas nas margens das 
rodovias estaduais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130335&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/130335-
202112140836451681-assinado.pdf#P130335 
 

Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Meio Ambiente e Finanças. 

 
6. Projeto de Lei n.º 851/2021, do 

deputado Luciano Machado, que acrescenta 
item ao Anexo Único da Lei n.º 10.976, de 14 
de janeiro de 2019, declarando de utilidade 
pública, a Associação de Moradores de Pedra 
Menina – ASMOPEM, localizado no município 
de Dores do Rio Preto/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130438&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/130438-
202112141507042832-assinado.pdf#P130438  

 
À Comissão de Justiça, na forma do art. 

276, do Regimento Interno. 

 
7. Projeto de Lei n.º 852/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que institui a 
Política Estadual de Saúde Mental para os 
integrantes da Polícia Civil, Polícia Militar, 
Bombeiros Militares, Agentes Penitenciários, e 
dá outras providências. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=129926&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/129926-
202112091419559556-assinado.pdf#P129926 
 

Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Saúde e Finanças. 

  
8. Projeto de Lei n.º 853/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que institui a 
Política de Incentivo ao Cicloturismono âmbito 
do Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130262&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/130262-
202112131623548713-assinado.pdf#P130262  
 

Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Turismo e Finanças. 

 
9. Projeto de Lei n.º 854/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que dispõe sobre 
a criação da Delegacia Eletrônica de Proteção 
Animal – DEPA, no Estado do Espírito Santo, e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130057&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/130057-
202112101533460224-assinado.pdf#P130057 

 
Após o cumprimento do art. 120, do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Meio Ambiente e Finanças. 

 
10. Projeto de Lei n.º 855/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, que institui e 
estabelece diretrizes para a Política Estadual de 
Identificação e Acompanhamento Educacional 
dos Alunos com Epilepsia na Rede de Ensino do 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130287&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130287-202112131708558462-assinado.pdf#P130287
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130287&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130287-202112131708558462-assinado.pdf#P130287
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130287&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130287-202112131708558462-assinado.pdf#P130287
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130287&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130287-202112131708558462-assinado.pdf#P130287
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130335&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130335-202112140836451681-assinado.pdf#P130335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130335&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130335-202112140836451681-assinado.pdf#P130335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130335&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130335-202112140836451681-assinado.pdf#P130335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130335&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130335-202112140836451681-assinado.pdf#P130335
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130438&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130438-202112141507042832-assinado.pdf#P130438
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130438&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130438-202112141507042832-assinado.pdf#P130438
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130438&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130438-202112141507042832-assinado.pdf#P130438
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129926&arquivo=Arquivo/Documents/PL/129926-202112091419559556-assinado.pdf#P129926
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129926&arquivo=Arquivo/Documents/PL/129926-202112091419559556-assinado.pdf#P129926
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129926&arquivo=Arquivo/Documents/PL/129926-202112091419559556-assinado.pdf#P129926
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130262&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130262-202112131623548713-assinado.pdf#P130262
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130262&arquivo=Arquivo/Documents/PL/130262-202112131623548713-assinado.pdf#P130262
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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130036&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/130036-
202112101437249678-assinado.pdf#P130036 
 

Após o cumprimento do art. 120, do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Educação e Finanças. 

 
Do item 11 ao item 31. 

 
11. Requerimento de Informação n.º 

1927/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado do Trabalho, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 2620-S.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130447&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130447-
202112141531443333-assinado.pdf#P130447 

 
12. Requerimento de Informação n.º 

1928/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 2619-S.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130446&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130446-
202112141530435050-assinado.pdf#P130446 
 

13. Requerimento de Informação n.º 
1929/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado do Governo, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 2617-S.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130445&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130445-
202112141529384580-assinado.pdf#P130445 
 

14. Requerimento de Informação n.º 
1930/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Cultura, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 2616-S.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130444&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130444-
202112141528414110-assinado.pdf#P130444 

 
15. Requerimento de Informação n.º 

1931/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado do Meio Ambiente, 
solicitando informações acerca do DECRETO 
N.º 2615-S.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130443&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130443-
202112141527453640-assinado.pdf#P130443 

 
16. Requerimento de Informação n.º 

1932/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Fazenda, solicitando 
informações acerca do DECRETO N.º 2614-S.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130442&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130442-
202112141526513951-assinado.pdf#P130442 

 
17. Requerimento de Informação n.º 

1933/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3537/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130428&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130428-
202112141424005117-assinado.pdf#P130428 

 
18. Requerimento de Informação n.º 

1934/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3536/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130446&arquivo=Arquivo/Documents/RQI/130446-202112141530435050-assinado.pdf#P130446
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130426&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130426-
202112141423259180-assinado.pdf#P130426 
 

19. Requerimento de Informação n.º 
1935/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3543/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130424&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130424-
202112141422581209-assinado.pdf#P130424 
 

20. Requerimento de Informação n.º 
1936/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3441/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130421&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130421-
202112141422358552-assinado.pdf#P130421 
 

21. Requerimento de Informação n.º 
1937/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3478/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130420&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130420-
202112141422110583-assinado.pdf#P130420 
 

22. Requerimento de Informação n.º 
1938/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3474/2021.  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130419&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130419-
202112141421351988-assinado.pdf#P130419  

23. Requerimento de Informação n.º 
1939/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3472/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130418&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130418-
202112141420412769-assinado.pdf#P130418 
 

24. Requerimento de Informação n.º 
1940/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3535/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130417&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130417-
202112141419410111-assinado.pdf#P130417 

 

25. Requerimento de Informação n.º 
1941/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3490/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130415&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130415-
202112141419143549-assinado.pdf#P130415 
 

26. Requerimento de Informação n.º 
1942/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3488/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130414&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130414-
202112141418483391-assinado.pdf#P130414 
 

27. Requerimento de Informação n.º 
1943/2021, do deputado Capitão Assumção ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
3487/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130413&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130413-
202112141418210265-assinado.pdf#P130413 
 

28. Requerimento de Informação n.º 
1944/2021, do deputado Renzo Vasconcelos ao 
secretário de Estado de Saneamento, 
solicitando informações acerca do aumento 
nas contas de água.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130268&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130268-
202112131633529195-assinado.pdf#P130268 

 
29. Requerimento de Informação n.º 

1945/2021, do deputado Renzo Vasconcelos ao 
secretário de Estado de Saneamento, 
solicitando informações acerca da duplicação 
da BR-101.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=129916&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/129916-
202112091333181369-assinado.pdf#P129916 

 
30. Requerimento de Informação n.º 

1946/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Fazenda, solicitando 
informações acerca das empresas que foram 
beneficiadas com incentivos fiscais a partir de 
01/01/2019.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130475&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130475-
202112141622366995-assinado.pdf#P130475 

 
31. Requerimento de Informação n.º 

1946/2021, do deputado Bruno Lamas ao 

secretário de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do destino da madeira 
apreendida pelo Instituto de Defesa 
Agropecuária e Florestal do Espírito Santo 
(IDAF – ES).  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130475&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/130475-
202112141622366995-assinado.pdf#P130475 
 

Tratam-se todos de requerimentos de 
informação do deputado Capitão Assumção. 

Oficie-se. 
Só fazendo uma retificação, no 

requerimento de informação do item 31, está 
escrito 1.946, e é Requerimento n.º 1.947. 

 
Segunda parte do Expediente, sujeito à 

deliberação. 
Do item 32 ao 62. 

 
32. Indicação n.º 8212/2021, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para criação de um programa que 
implemente vacinação contra o COVID 19, com 
a premiação dos municípios pela seu trabalho 
na aplicação da vacina e o cidadão por receber 
a vacina. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130337&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130337-
202112140850091075-assinado.pdf#P130337  

 
33. Indicação n.º 8213/2021, do 

deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para aquisição e 
instalação de alambrado no campo municipal 
da comunidade de Cachoeira Alta, município 
de Alfredo Chaves/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130380&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130380-
202112141223506049-assinado.pdf#P130380 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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34. Indicação n.º 8214/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para construção de 01 (um) quebra-
molas na Rodovia ES-185, KM12 (Welington 
Firmino do Carmo), município de Irupi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130385&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130385-
202112141244206858-assinado.pdf#P130385 

 
35. Indicação n.º 8215/2021, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para implantação de uma academia 
popular no Córrego de São José de Saçuí, 
município de Irupi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130390&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130390-
202112141315478463-assinado.pdf#P130390 
 

36. Indicação n.º 8216/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para construção de 500 
(quinhentos) metros de calçamento para a Vila 
Sinval Pimentel, município de Irupi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130386&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130386-
202112141259139534-assinado.pdf#P130386 

 
37. Indicação n.º 8217/2021, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para a Associação dos Agricultores 
Familiares Barra dos Pilões, município de Iúna. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130402&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130402-
202112141345217409-assinado.pdf#P130402 

 
38. Indicação n.º 8218/2021, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 

Estado, para implantação de sistema de 
bombeio na Avenida Santa Cruz, bairro Jabaraí, 
em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130411&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130411-
202112141401478994-assinado.pdf#P130411 
 

39. Indicação n.º 8219/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para implantação do abastecimento de 
água tratada e do esgotamento sanitário na 
comunidade de Samambaia, em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130410&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130410-
202112141401136649-assinado.pdf#P130410  
 

40. Indicação n.º 8220/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para aumentar a ronda policial na 
região de Jardim das Palmeiras, entre os 
bairros Meaípe e Nova Guarapari, em 
Guarapari-ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130408&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130408-
202112141400280554-assinado.pdf#P130408  
 

41. Indicação n.º 8221/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica na 
Rodovia Cel. Orlando Paiva (Bebedouro X 
Regência), km 5,5, que dá acesso as Unidades 
de Internação Provisória Norte – UNIP Norte e 
a de Internação Socioeducativa Norte - UNIS 
Norte (cerca de 400 m), área rural do município 
de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130437&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130437-
202112141507436113-assinado.pdf#P130437  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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42. Indicação n.º 8222/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para manutenção e adequação da 
estrutura das Unidades de Internação 
Provisória Norte – UNIP Norte e a de 
Internação Socioeducativa Norte - UNIS Norte, 
área rural do município de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130440&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130440-
202112141509496898-assinado.pdf#P130440  
  

43. Indicação n.º 8223/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realocar as agentes de segurança 
pública, mediante sua escolha, durante o 
período de gestação ou de aleitamento 
materno, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130459&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130459-
202112141606319004-assinado.pdf#P130459 

 
44. Indicação n.º 8224/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para recapeamento asfáltico do 
município de São Gabriel da Palha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=129928&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/129928-
202112091450253504-assinado.pdf#P129928 

 
45. Indicação n.º 8225/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a volta das frotas de ônibus 
seletivos na região da Grande Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=129925&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/129925-
202112091418324867-assinado.pdf#P129925 

46. Indicação n.º 8226/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Vargem Alta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130480&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130480-
202112141626267625-assinado.pdf#P130480 

 
47. Indicação n.º 8227/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de São Mateus. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130479&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130479-
202112141625434499-assinado.pdf#P130479 
 

48. Indicação n.º 8228/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Santa Teresa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130478&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130478-
202112141624547468-assinado.pdf#P130478 

 

49. Indicação n.º 8229/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Montanha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130477&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130477-
202112141624081997-assinado.pdf#P130477 
 

50. Indicação n.º 8230/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Marataízes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130440&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130440-202112141509496898-assinado.pdf#P130440
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130440&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130440-202112141509496898-assinado.pdf#P130440
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130440&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130440-202112141509496898-assinado.pdf#P130440
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130440&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130440-202112141509496898-assinado.pdf#P130440
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130459-202112141606319004-assinado.pdf#P130459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130459-202112141606319004-assinado.pdf#P130459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130459-202112141606319004-assinado.pdf#P130459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130459-202112141606319004-assinado.pdf#P130459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129928&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129928-202112091450253504-assinado.pdf#P129928
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129928&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129928-202112091450253504-assinado.pdf#P129928
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129928&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129928-202112091450253504-assinado.pdf#P129928
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129928&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129928-202112091450253504-assinado.pdf#P129928
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129925&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129925-202112091418324867-assinado.pdf#P129925
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129925&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129925-202112091418324867-assinado.pdf#P129925
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129925&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129925-202112091418324867-assinado.pdf#P129925
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=129925&arquivo=Arquivo/Documents/IND/129925-202112091418324867-assinado.pdf#P129925
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130480-202112141626267625-assinado.pdf#P130480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130480-202112141626267625-assinado.pdf#P130480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130480-202112141626267625-assinado.pdf#P130480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130480-202112141626267625-assinado.pdf#P130480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130479&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130479-202112141625434499-assinado.pdf#P130479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130479&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130479-202112141625434499-assinado.pdf#P130479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130479&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130479-202112141625434499-assinado.pdf#P130479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130479&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130479-202112141625434499-assinado.pdf#P130479
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130478&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130478-202112141624547468-assinado.pdf#P130478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130478&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130478-202112141624547468-assinado.pdf#P130478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130478&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130478-202112141624547468-assinado.pdf#P130478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130478&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130478-202112141624547468-assinado.pdf#P130478
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130477&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130477-202112141624081997-assinado.pdf#P130477
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130477&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130477-202112141624081997-assinado.pdf#P130477
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130477&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130477-202112141624081997-assinado.pdf#P130477
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=130477&arquivo=Arquivo/Documents/IND/130477-202112141624081997-assinado.pdf#P130477


48 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 

 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130476&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130476-
202112141622550745-assinado.pdf#P130476  
   

51. Indicação n.º 8231/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de 
Mantenópolis. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130474&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130474-
202112141622026996-assinado.pdf#P130474 
 

52. Indicação n.º 8232/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no Município de Linhares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130473&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130473-
202112141620506836-assinado.pdf#P130473 

 
53. Indicação n.º 8233/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no Município de João Neiva. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130472&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130472-
202112141619298084-assinado.pdf#P130472 

 
54. Indicação n.º 8234/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no Município de Irupi. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130471&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130471-
202112141618032301-assinado.pdf#P130471 

55. Indicação n.º 8235/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no Município de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130469&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130469-
202112141617100895-assinado.pdf#P130469 
 

56. Indicação n.º 8236/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Fundão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130468&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130468-
202112141616218861-assinado.pdf#P130468 

 

57. Indicação n.º 8237/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Dores do Rio 
Preto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130467&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130467-
202112141615192141-assinado.pdf#P130467 
 

58. Indicação n.º 8238/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Colatina. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=130466&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/130466-
202112141614328703-assinado.pdf#P130466  
 

59. Indicação n.º 8239/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para instalação e construção de uma 
brinquedopraça no município de Baixo 
Guandu. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Todos são indicações dos deputados e 
deputadas estaduais. 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovadas. 
 
Passamos à Ordem do Dia. 
Projeto de Lei n.º 676, do deputado 

Sergio Majeski. 
 

(1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
676/2019) 

 
Convoco a Comissão de Finanças, 

deputado Freitas. 
Venceu o prazo, V. Ex.ª tem que relatar o 

projeto do deputado Sergio Majeski. 
Informo aos senhores e senhoras 

deputadas e deputados que, como nós estamos 
nos últimos três dias do ano legislativo, não tem 
mais prazo nas comissões. Temos que relatar as 
matérias. Art. 225, § 4.º. 

Freitas, V. Ex.ª está com a palavra para 
relatar a matéria, o item 1, da Ordem do Dia. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) - Senhor presidente, avoco o 
item 1 da pauta, o PL n.º 676/2019, de autoria 
do deputado Sergio Majeski, para relatar. 

Há quorum na comissão. 
O PL n.º 676 tem a intenção de tornar 

obrigatória a divulgação de dados ambientais no 
Portal da Transparência pelo Governo do Estado 
do Espírito Santo. A proposição tem por 
finalidade ampliar a transparência e prestigiar a 
publicidade através das medidas propostas. 

A publicidade e a transparência são 
princípios que devem reger a atuação da 
administração pública, como estabelece a Carta 
Federal, no art. 37 caput, e em simetria à Carta 
Estadual, no art. 32 caput. 

Embora a norma não indique 
especificamente a relação de despesa pelo 
Estado, obriga-o a realizar atividades para 
cumprimento da norma, que no nosso 
entendimento, pode causar impacto financeiro.  

Essa medida sugerida será preciso 
contratar pessoal e de tecnologia para conseguir 
alcançar o objetivo, conforme consta do art. 2.º 
do presente projeto.  

Portanto, do ponto de vista das finanças, 
analisado por este relator na Comissão de 
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Finanças, o projeto traz despesa, onera o 
Estado. E na Comissão de Finanças o nosso 
relatório é pela rejeição do presente projeto, 
senhor presidente, em que pese a boa iniciativa 
do excelentíssimo deputado Sergio Majeski.  
 É o relatório.  
 Eu coloco em discussão.  
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, esse projeto, se for analisado com 
critério, não gera despesa alguma, até porque, 
hoje, por exemplo, a Agerh já faz isso no Portal 
da Transparência sem necessidade de 
funcionários extras para esse tipo de coisa. 
Então, causa estranheza que o deputado Freitas 
busque dizer que isso onera o Estado, porque 
não onera. Porque todas as agências do 
Governo já têm por obrigação fazer algum tipo 
de transparência. Nós só estamos aumentando 
aqui a quantidade de dados que precisam ser 
colocados no Portal da Transparência. A Agerh, 
que já faz isso hoje, é uma das primeiras 
colocadas do país nessa questão da 
transparência, o que não acontece com o Iema. 
Então, na verdade, isso não geraria despesa 
nenhuma. É uma questão apenas de passar os 
dados para o Portal de Transparência do 
Governo, mais nada.  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Continua em discussão.  

Eu agradeço ao deputado Sergio Majeski. 
São entendimentos, e do meu entendimento 
concordo, parabenizo o deputado em identificar 
que o nosso Estado prima pela transparência, é 
o Estado mais transparente do país, e sob uma 
indicação eu tenho certeza que nós vamos 
conseguir trabalhar e buscar colocar em prática 
a iniciativa do deputado Sergio Majeski, quiçá já 
não esteja sendo colocado em prática. Mas, do 
meu entendimento, não cabe a iniciativa nossa.  

Portanto, continua em discussão, senhor 
presidente. (Pausa) 

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

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos não estando 
presente no momento, porque Marcelo está 

sempre presente, como vota o deputado Dary 
Pagung? (Pausa) 

Com o relator.  
Como vota o deputado Adilson 

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

Acompanho o ilustre relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Acompanha o relator.  
Como vota o deputado Alexandre 

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

Acompanho o relatório de V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Acompanha o relatório. Muito 
obrigado! 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Acompanha o relator.  
Como vota o deputado Dr. Rafael 

Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório.  
Como vota o deputado José Rocha 

Esmeraldo? (Pausa) 
Como vota o deputado Marcos 

Madureira? 
 

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

 

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

Há votos para aprovar, na Comissão de 
Finanças, o relatório pela rejeição do projeto.  

Devolvo a V. Ex.ª.  
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, pela ordem! 
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Eu peço que ponha a votação de acordo 
com o parecer da Comissão de Justiça.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Os deputados que 
aprovam permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
Então, nós vamos à votação do projeto 

pela Comissão de Justiça.  
Se votar SIM aprova o projeto; se votar 

NÃO, aprova o projeto conforme o parecer da 
Comissão de Finanças. Então, o voto SIM...  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem!  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pois não. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu, enquanto 

relator da Comissão de Finanças, vou 
encaminhar o voto NÃO, e sugiro ao líder do 
Governo que encaminhe, pela liderança do 
Governo, o voto NÃO, acompanhando a 
Comissão de Finanças.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu vou colocar em 
votação pela Comissão de Justiça. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão... 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente! 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Pois não, deputado Dary. 
 

 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Voto NÃO, 
acompanhando a Comissão de Justiça. É isso? 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Não. O voto NÃO é para 
rejeitar a matéria. O voto SIM é para aprovar o 
projeto. 
 

 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Então, o 
voto NÃO é acompanhando a Comissão de 
Finanças. 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Vou sugerir voto 
nominal, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Depende de apoiamento 
do Plenário. Os deputados que aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 
 Aprovado, contra o voto do deputado 
Sergio Majeski. 
 Passo a colher os votos. 
 Deputado Adilson Espindula? 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhor presidente, voto SIM. 
 
 O SR. FREITAS - (PSB) – Deputado Dary 
Pagung... 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 
 Deputado Xambinho? (Pausa) 
  
 O SR. FREITAS - (PSB) – Deputado Dary 
Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Orientei 
já, Freitas, pelo voto NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
 Deputado Bruno Lamas? 
 

 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão 
Assumção? (Pausa) 
 Deputado Carlos Von? 
 

 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 
SIM, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Coronel 
Quintino? (Pausa) 
 

 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Presidente, Capitão Assumção 
vota SIM. 
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 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Capitão Assumção vota 
SIM. 
 Deputado Coronel Quintino? 
 
 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Voto NÃO. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Presidente!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 
 Deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto 
NÃO, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Delegado 
Danilo Bahiense? 
 

 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto SIM, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor 
Hércules? (Pausa) 
 Vota SIM. 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, deputado Erick, voto 
SIM, por se tratar de uma matéria da nossa 
Comissão de Meio Ambiente. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. 

 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Deputado Freitas? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Voto NÃO, 
senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Fabrício 
Gandini? (Pausa) 
 Ausente. 
 Deputado Dr. Hudson Leal? (Pausa) 
 Deputada Iriny Lopes?  
 
  A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM, 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.  

Deputada Janete de Sá? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.   

Deputado Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – NÃO. 
 Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos está ausente. 
 Deputado Marcos Garcia? 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcos 
Madureira? 
 

 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Pr. Mansur? 
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
NÃO. 
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 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputada Raquel Lessa? 
(Pausa) 
 Deputado Renzo? (Pausa) 
 Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
 Vota SIM. 
 Deputado Theodorico Ferraço? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Ferraço vota SIM. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino 
Marques? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, fui eleito pela população 
para ter transparência sempre, para a 
população. Que as coisas sejam claras e 
específicas. Se for para transparência o projeto 
de lei do deputado Sergio Majeski, não é apenas 
por ser do deputado Sergio Majeski, é claro que 
voto SIM, pela transparência.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Presidente Erick, voto NÃO. Deputada Raquel.  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Ok. 
 Deputado Vandinho? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Não, 
senhor presidente. 
 
 O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 
10) – Senhor presidente, pela ordem! Deputado 
Hudson. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Pois não, Hudson. 
 

 O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 
10) – Voto NÃO. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Vota NÃO. 

 Então deu doze a doze? 
 Vou decidir a favor da transparência, em 
favor do deputado Sergio Majeski. 
 Deputado Sergio Majeski, vou colocar, 
então... 
 Foi aprovado, não é isso? 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deu doze a doze? Vou, 
então, desempatar, definindo a votação. SIM, 
pela aprovação, pelo parecer da Comissão de 
Justiça. 
 Aprovado. 
 À Secretaria para extração de autógrafos. 
 Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski para justificar. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, gostaria de agradecer aos 
deputados que votaram SIM e agradecer a V. 
Ex.ª também, porque deu o voto de Minerva. 
Muito obrigado. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) –  Primeira vez em cinco 
anos. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – E, com 
certeza, é um projeto que ajuda o Governo, 
porque, como nós tínhamos colocado na 
justificativa, a Agerh, que já coloca esses dados, 
ocupa, hoje, o primeiro lugar no ranking do país. 
O Iema, falta fazer a mesma coisa, que hoje está 
em décimo segundo lugar, quer dizer, é algo que 
já é feito de certa forma pelo Governo, só falta 
que o Iema coloque esses dados mais 
claramente, só isso. 
 Muito obrigado, presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu agradeço. Como é a 
vida, cinco anos, primeiro voto de Minerva num 
projeto do deputado Sergio Majeski, por quem 
eu tenho carinho e respeito. 

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! 
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 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Não poderia deixar passar em branco. Tanto 
tempo na presidência e não desempatar 
nenhuma votação, não é? Um dia histórico hoje 
no Poder Legislativo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Legal. 
 Item 2... 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung, 
líder do Governo. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, o item 2 é o projeto da deputada 
Janete de Sá, mas tem um projeto também 
anexado do Governo do Estado. Eu conversei 
com a deputada Janete neste instante. Temos 
uma emenda para ser discutida e nós vamos 
debater e preparar para votarmos amanhã. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Eu vou baixar de pauta, 
então, mais uma vez, o item 2, para voltar à 
pauta amanhã. 
 

(2. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
566/2021) 

 

3. Projeto de Lei 842. 
 

(3. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
842/2021) 

 

 Convoco a Comissão de Agricultura, que 
está com prazo. Deputada Janete de Sá. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Convoco a Comissão 

de Agricultura, senhor presidente. Deputada 
Raquel Lessa, deputado Marcos Garcia, 
deputado José Esmeraldo, está presente? 
(Pausa) 
 Cadê a comissão, por gentileza? (Pausa) 
 Deputado José Esmeraldo? (Pausa) 
 No momento não se encontra. Deputado 
Theodorico Ferraço? (Pausa) 
 Presente. Deputado Torino está 
presente; deputado Luiz Durão, estou vendo 
também no virtual; deputado Mameri; 
deputada Raquel, já falei; deputado Adilson. 
Nós temos quorum, senhor presidente, vou 
relatar a matéria. 
 Primeiro, não entendi a pressão absurda 
que eu recebi ontem para relatar a matéria, que 
eu não havia lido ainda a matéria, eu estava no 
virtual. E uma pressão terrível, que tive que 
pegar e fazer valer o meu direito de 
compreender o projeto para poder estar aqui 
hoje votando. Não vou aceitar esse tipo de 
coisa. Se tiver problema de prazo, algum 
problema dessa natureza, tudo bem que vai ter 
um problema de prazo, se nós não passarmos 
agora, vão vencer os prazos, alguma coisa assim.  

Agora mesmo acabamos de passar para 
amanhã – já estamos passando há alguns dias – 
uma matéria do Idaf, porque não consegue dar 
acordo. O Idaf está querendo discutir a multa 
acessória, mas ele não discute a multa principal, 
que é o problema da agricultura familiar. E 
como presidente da Agricultura, nós 
apresentamos, estamos apresentando emenda, 
estamos tentando, Dary inclusive está tentando, 
conversou com o Idaf. O Idaf topa, Dary, topa 

discutir tudo. Quarenta e oito meses para 
dividir a multa, eles até topam. Eles só não 
topam uma coisa: discutir a multa principal, 
que é o maior problema. Aí a pessoa não 
adianta ter cem por cento na multa acessória 
e nos emolumentos, tudo que vier da multa e 
nas multas que acontecerem por conta da 
multa principal, porque é tudo decorrência da 
multa principal. Se pagar à vista, tem um 
comportamento. Se você pagar em x por cento, 
tem um comportamento. Então, o Idaf não fala 
da multa principal, criando um problema sério, 
inclusive, constitucional, que é o problema do 
tratamento diferenciado. Para as outras 
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questões, fala no Refis. Isso é um Refis, nós 
estamos tratando de parcelamento de multa. 
Mas, no Idaf, não, que é a multa principal. 
Então, acabamos aí de pedir prazo para a multa. 
Uma pressão danada!  

Por que a pressão de ontem? Porque 
existe uma lei nesta Casa, não sei se vocês 
sabem. Todo mundo está falando que: Ah, eu 
indiquei, querendo ser o pai da criança. Ah! Fui 
eu, eu também indiquei! Agora, todo mundo é o 
pai da criança, deputado Freitas, na agricultura 
familiar. Parabéns! Que ótimo que agricultura 
familiar tenha bastante pessoas a ajudando. 
Precisa mesmo, não é, deputada Raquel? Nós, 
que trabalhamos muito no interior, sabemos o 
quanto a agricultura familiar, especialmente, os 
pequenininhos, precisam muito, mas de muita 
ajuda mesmo! 
 Agora, tem uma lei igualzinha, nesta 
Casa, minha, em vigor, que é a lei que criou o 
Programa Estadual de Alimentação Social, que é 
o Peas. Igualzinho! Que fala da alimentação. 
Sabem de quando que ela é, gente? É a Lei n.º 
11.137. Cria o Programa Estadual de 
Alimentação Social – Peas, voltado para 
agricultores familiares, assim como 
considerados os que atendem aos requisitos da 
Lei Federal 11.326, de 24 de julho de 2006, bem 
como as respectivas associações e cooperativas. 
São objetivos: fomentar a organização e 
modernização da produção e melhorar o 
escoamento dos produtos; estimular a produção 
da agricultura familiar, contribuindo para a 
prática de preços adequados; favorecer a 
aquisição dos produtos provenientes da 
agricultura familiar; a administração do PEAS 
será exercida... Está aqui, tudo.  

Para quem vai vender: as despesas 
resultantes da apreciação desta lei têm 
dotações próprias, consignadas. E para quem 
que vende? Nessa lei nossa, que é o Peas, vende 
para hospitais, hospitais públicos, merenda 
escolar, para os presídios.  

Então, assim, quer aplicar a lei, a lei já 
existe. Então, se tem a pressa, a lei é até mais 
completa, porque eu vou ter que oferecer 
emenda, deputado Marcos Garcia, porque a lei 
que veio é menos completa do que a existente. 
Ou seja, quer aplicar a lei? Lei existe! Se tem 

pressa, a lei existe. Aí, fizeram outra lei 
igualzinha. Agora, só para poder ver assim: 
como vai comprar, para onde compra? Porque é 
a mesma lei.  

A nossa lei vai ficar sem finalidade, que é 
Programa Estadual de Alimentação Social. Mas 
aí, nós pegamos e oferecemos algumas 
emendas. (Pausa) 

O projeto do Governo trata também da 
política estadual, cria a política estadual para 
compras institucionais, que é o tal do Programa 
Estadual de Alimentação Social da agricultura 
familiar, empreendimentos familiares rurais.  

Aí mudou, programa: Compra Direta de 
Alimentos, CDA. O nosso chama-se Peas, mudou 
para CDA.  

Olha que eu sou da base do Governo, 
não sou outro Governo que está fazendo outra 
lei, não. Sou da base do Governo. Então, só para 
poder dizer aqui as discrepâncias. É por isso que 
eu estranhei, deputado. Eu não iria votar aqui 
na carreirinha, se eu tenho uma lei, inclusive. 
Tem pressa? Pega a lei que está em vigor nesta 
Casa, que acabou indo para o lixo e bota em 
execução. Pronto! Acabou a pressa, Dary 
Pagung, líder do Governo, que deveria saber, 
vocês dois, as leis que têm nesta Casa, já que 
um é líder e outro é vice-líder. Não entendi a 
pressão em cima de mim, não conhecer as leis 
que existem na Casa. Isso foi no ano passado, 
quer dizer, coisa de 2020 e entrou em 2021.  
 O que nós vamos estar apresentando 
aqui? Nós vamos relatar, claro, favoravelmente 
à matéria, óbvio. A matéria é boa, tanto que era 
uma lei minha. Agora vão mudar, vão fazer 
outra e deixar aquela lá de molho. Acho que 
deveria entrar até com ação de 
inconstitucionalidade, que não é, mas entra 
para poder não ficarem duas leis iguais, batendo 
cabeça dentro da Casa. 
 Só que a de lá é mais ampla. A de lá fala, 
inclusive, que tem que comprar para as escolas. 
E o projeto atual diz: etc. Etc. pode comprar 
para as escolas ou não. Fala vários lugares que 
pode comprar, mas não fala escola.  
 Então, a nossa emenda 1 é: Fica 
acrescentado no quadro 2 do projeto de lei, nos 
incisos I e II, as seguintes redações: Incentivar a 
organização e modernização – está ouvindo, 
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Dary? – da produção e melhorar o escoamento 
dos produtos da agricultura familiar.  
 Porque se não melhora também as 
estradas, se não melhora o escoamento, não 
adianta ter um programa de incentivo desse 
porque vai ficar agarrada a produção na estrada. 
O Governo Renato Casagrande tem melhorado 
substancialmente as estradas, mas precisa 
melhorar muito mais. Quem é de Santa Maria 
de Jetibá – o Adilson é, eu tenho uma votação 
muito grande lá, tenho um trabalho grande lá 
também, nós sabemos o que é você ter tantas 
vias vicinais para escoar o produto que é 
produzido em tudo quanto é canto daquele 
município. Parabéns aos pomeranos que 
trabalham muito! Então, primeiro, no meu 
entendimento, colocaria o art. 2, que não 
atrapalha em nada a lei, só para poder 
complementá-la, incentivar a organização e 
modernização da produção e melhorar o 
escoamento dos produtos da agricultura 
familiar.  

Segundo, que é a segunda emenda: 
Estimular a produção da agricultura familiar, 
contribuindo para a prática de preços adquiridos 
e ampliação no mercado de consumo.  

A Comissão de Agricultura, de 
Silvicultura, de Aquicultura e Pesca, de 
Abastecimento, que cria a lei estadual para 
compras institucionais da agricultura familiar, 
empreendimentos familiares rurais e programa 
de compras diretas e indiretas pelo CDA, com 
emendas aqui apresentadas, neste caso, relata 
pela constitucionalidade da matéria.  

Como na matéria também não deixa 
clara a questão das escolas, nós fizemos 
também outra emenda no art. 1, no inciso IV, do 
art. 3.º do Projeto de Lei n.º 842/2021, que 
passa a ter a seguinte redação no seu art. 3.º, no 
inciso IV: Demais instituições públicas, com 
fornecimento regular de refeições, tais como, 
Unidades de Saúde – que diz no projeto do 
Governo – e Unidades dos Sistemas Prisionais. 
Aí nós acrescentamos escolas públicas – asilos já 
tem –, orfanatos e ficou um etc., que está como 
o do Governo. Nós acrescentaríamos apenas as 
escolas públicas, manteríamos o etc., porque foi 
como o Governo colocou, mas deixaria clara 
escola pública na emenda porque no nosso caso 

atende. Então, vou voltar a mostrar aqui o que 
mudou, só para ficar bem claro, porque eu 
acabei falando, falando e falando e pode ser que 
não tenha ficado bem esclarecido. 

A primeira emenda, só para ficarem 
iguais os projetos, ela só acrescenta escola, que 
não tinha aquisição desses produtos para as 
escolas. Estava um etecetera, que podia estar 
escola. Nós mantivemos o etecetera, mas 
botamos no texto a palavra escola, que é 
adquirir para a saúde, para o sistema prisional, 
como estava no nosso projeto, que é o Peas, 
bota agora, também, escolas, textualmente. 

A outra emenda volta a incentivar a 
organização e modernização da produção e 
melhorar o escoamento dos produtos da 
agricultura familiar. E, ainda no segundo, no art. 
2.º, o item II: 

 
Art. 2.º (...) 
 

I – (...) 
 

II - estimular a produção da 
agricultura familiar, contribuindo 
para a prática de preços 
adquiridos e ampliação do 
mercado de consumo; 

 

São questões que, no texto, no meu 
entendimento, fortalecem ainda mais a matéria. 

Uma matéria ótima, importantíssima. 
Como disse ontem, eu traria ela, hoje, aqui para 
poder estar relatando melhor, para poder estar 
fazendo esses esclarecimentos, mas o que me 
chamou atenção foi isso, sabe Dary Pagung, 
você que é líder do Governo, é que já existe lei, 
que é o Peas. Ela tem número, ela está em vigor 
e ela é um pouquinho mais completa do que a 
que nós apresentamos e, por isso, fiz as 
emendas acrescentando a modernização das 
estradas entre as escolas, no escopo do projeto, 
porque não está escrito escola. 

Então, se não quiser adquirir para a 
escola, não adquire. E, hoje, a gente vende para 
as escolas e a questão de estimular a produção 
da agricultura familiar. É isso aí.  

É assim que relato, pela 
constitucionalidade, com as emendas que 
apresentei. São três emendas, na verdade.  
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A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deputada 
Janete, por favor! 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – A matéria está em 
discussão. (Pausa) 

Por gentileza, deputada! 
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu 
apresentei também uma emenda, a senhora 
não citou. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Cadê a emenda? Não 
me entregaram, deputada. Uma falha aqui da 
assessoria de plenário, que não me entregou. 
Mas estou providenciando para poder, também, 
estar aqui relatando com a emenda que V. Ex.ª 
apresentou. 

Aguarde só um minutinho.  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deverá 

constar nos editais... 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – A Comissão de Justiça 
analisou a emenda da senhora? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Não. 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Não. 
Não, deputado Dary.  
É falha mesmo, viu? 
Bom! A deputada Iriny, no art. 1.º, ela 

acrescenta. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – No art. 2.º, § 

3.º. 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Sim. 
 

Art.1º O art. 2º, do Projeto 
de Lei n.º 842/2021, passa 
a vigorar acrescido de § 
3º, com a seguinte 
redação:  
 
“Art.2º (...)  

§ 3º. Deverá constar nos 
editais de compras em 
favor dos beneficiários 
fornecedores, cronograma 
de produção, oferta e 
comercialização dos 
produtos. 

 
Acato a emenda de V. Ex.ª. Muito boa, 

deputada! Acato. 
Também relato acatando as emendas 

que apresentei e a emenda que a deputada Iriny 
apresenta, que também é muito boa. 

É assim que eu relato, senhor presidente, 
com as emendas. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputada 
Janete! 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Por gentileza! 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Respeitando a sua relatoria, respeitando que V. 
Ex.ª já foi autora de um projeto parecido. Eu 
não conheço, mas V. Ex.ª citou. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Posso entregar ao 
senhor. O senhor quer que eu forneça cópias? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não, V. 
Ex.ª citou aí o número da lei, então, não tem 
problema. 

Respeitando que V. Ex.ª relatou, e é de 
competência na sua relatoria apresentar as 
emendas que a senhora acha importante, mas 
eu, na liderança de Governo, como eu não 
analisei essas emendas antes, eu vou orientar a 
rejeição das emendas. Essa é a minha discussão. 

E eu vou pedir... Como essa emenda de 
estradas, com certeza a Comissão de Justiça vai 
acabar negando, porque nós vamos dar despesa 
para o Estado. Então, eu gostaria de... 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Mas já está na lei, já 
está na outra lei. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Mas, 
assim, eu não analisei, não tive tempo. Então, 
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como não tenho tempo, agora, então eu vou 
orientar... 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - E a Educação o senhor 
tira também?  
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Como? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - A emenda que eu 
coloco, que eu acrescento no texto, que o 
pender para Educação também, o senhor 
também retira? O senhor nem analisa? 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Não, vou 
pedir para a rejeição das emendas.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Ah Tá!  E a da deputada 
Iriny o senhor também rejeita? Pede pela 
rejeição? 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Não, V. 
Ex.ª está... Acatou... 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Deverá constar nos 
editais. 
 
 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - E eu estou 
pedindo pela rejeição das emendas.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) – Ah tá! Tudo bem! Pois 
é. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - Deputada 
Janete, gostaria de discutir a matéria?  

 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Por gentileza, deputado 
Bruno!  

 
 O SR. BRUNO LAMAS - (PSB) - 
Cumprimento a relatora da matéria, os senhores 
deputados e deputadas, e me prendo aqui ao 
mérito desse importante projeto que o Governo 
encaminha para a Assembleia Legislativa.  

 Eu já fui secretário de Estado da 
Secretaria de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social, emprego e renda, da 
Cetades, e é lá que roda a CDA - Compra Direta 
de Alimento. Porque hoje se transforma em 
uma política pública, através da aprovação 
dessa matéria. 
  A grandeza do projeto, porque 
proporcionam a compra da produção local de 
cada município, os produtos produzidos com o 
suor do povo capixaba, do produtor rural, para 
ser distribuído nos equipamentos públicos. É o 
Governo fomentando o agronegócio, o pequeno 
negócio, e trazendo produtos de qualidade para 
dentro de equipamentos públicos. 

 A vantagem de se tornar uma política 
pública precisa ser endossada e reforçada aqui 
para todos que nos acompanham.  E aí eu 
posso citar dois exemplos. O Invest e o 
Compete, aqui no estado, que são os nossos 
programas de investimento e de 
competitividade, eles são resguardados por leis. 
A Assembleia aprovou isso. Diferente de outros 
estados, que é por decreto.   

 Eu, por exemplo, conheço empresas 
capixabas... Empresa capixaba, perdão, que foi 
para Pernambuco ou para outro estado da 
Região Nordeste com muitos benefícios, e lá 
mudou o Governo, troca o decreto e todos os 
benefícios caem, e o prejuízo é enorme. Aqui no 
nosso estado é resguardado por lei. Lei traz 
segurança jurídica. Não à toa o nosso Estado 
tem segurança jurídica, tem gestão fiscal nota A.  
 Se compararmos, por exemplo, com o 
Governo Federal, olha o que estão fazendo com 
Bolsa Família. Se o Bolsa Família fosse um 
programa de Governo, institucionalizado, 
poderia passar governos e governos e governos 
que não mudaria. Mas não é ainda da forma 
como deve, como precisa ser, e aí troca 
Governo, quer trocar o nome, quer trocar o 
formato, quer trocar a fonte, e a confusão, esse 
imbróglio todo.  
 Então, naquilo que o CDA se transforma 
numa política pública, que é a proposta de hoje, 
isso é muito bom, muito bom para os capixabas! 
 Cada município pode cadastrar até 
quarenta produtores. Tem município que não 
tem nenhum cadastrado. Quando eu fui 
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secretário eu pude observar isso. Tem município 
que tem quarenta, que valoriza a política do 
CDA, a política da compra direta de alimentos. 
  Como é que isso funciona? O Governo 
do Estado repassa o recurso para a prefeitura e 
a prefeitura compra e paga. É lógico que tem 
formas. As verduras, as hortaliças, elas são 
pagas, fornecidas com frequência maior, mas 
tem alguns outros produtos que podem 
comprar com maior volume e ser armazenado. 
Sempre deixando claro que quem compra é o 
prefeito da cidade, quem fiscaliza é a Câmara de 
Vereadores, mas quem paga essa conta é o 
Governo do Estado, com os impostos 
arrecadados do povo capixaba. Então, a matéria 
é de extrema relevância e eu parabenizo o 
Governo.  
 E que bom que a Assembleia Legislativa 
tem essa oportunidade, na data de hoje, de 
tornar uma política pública no estado do 
Espírito Santo. 
 Eu devolvo a palavra a V. Ex.ª.  
 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 
presidente! Deputado Freitas. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Com a palavra 
deputado Freitas.  

 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhora 
presidente da Comissão de Agricultura, nobres 
colegas da Comissão de Agricultura e desta 
Casa, eu quero, de forma rápida, ratificar esse 
belo entendimento do deputado Bruno Lamas, 
parabenizá-lo! Ele, enquanto ex-secretário da 
Setades, e que fez um belo trabalho lá na 
Setades no primeiro tempo do Governo Renato 
Casagrande, nos primeiros dois anos, conhece 
bem desse programa, o CDA, que até então era 
uma política pública do Governo Federal, uma 
política pública nacional. 
 E eu quero também, aqui, enaltecer o 
Governador Renato Casagrande. Nós temos 
políticas de Governo, políticas de Estado, que a 
gente precisa enaltecer, e essa política é uma 
delas. 

O deputado Adilson Espindula, que está 
no município com a maior força da agricultura 

familiar deste estado, que está em Santa Maria 
de Jetibá, mas em todos os setenta e sete 
municípios – vou tirar Vitória – temos presente 
a força da produção, da geração de emprego e 
renda, na agricultura familiar. E precisava que 
tivesse um homem sensível por alcançar todas 
as pessoas do estado e gerar oportunidades pra 
todas as cadeias produtivas do estado, que 
estabelecesse um projeto dessa magnitude com 
a política pública criada por lei, aprovada pela 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo, como muito bem o Bruno citou.  

É uma política permanente, é uma 
política perene, e precisa que alguém lidere este 
estado com este olhar, de fortalecer cada setor, 
de fortalecer cada segmento, e de fortalecer 
cada município e cada região. E o governador 
Renato Casagrande tem o olhar no horizonte, 
mas fortalecendo as políticas públicas do estado 
do Espírito Santo e criando, gerando 
oportunidade para cem por cento dos 
capixabas. E, nessa hora e nesse caso, sobretudo 
para o produtor agrícola da agricultura familiar, 
de ter a oportunidade de escoar o seu produto 
dentro do município, para os órgãos públicos, 
de forma totalmente legal e carimbado com o 
CDA, com a Compra Direta de Alimentos, numa 
política do Governo do Estado. Parabéns, 
governador Renato Casagrande.  

E penso que essa matéria, quanto menos 
emendada, melhor! 

Tenho dito. Um abraço.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputada Janete, está me 
ouvindo? Deputado Rafael Favatto.  

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

gostaria, depois, de falar.  
 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Pode falar, deputado 
Dr. Rafael Favatto.  

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputada Janete, gostaria de 
fazer uma pergunta, um esclarecimento em 
relação à lei.  

Na lei fala em relação às cooperativas, 
que podem ser comprados os alimentos da 
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agricultura familiar? Porque, muitas vezes, os 
agricultores familiares se juntam através das 
cooperativas, e esse alimento é comprado 
através das cooperativas de alimento. Existe 
isso, essa previsão na lei?  

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Na que estamos 
relatando, não. Fala “etc”, para quem pode 
vender.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – O deputado Bruno, que já foi 
secretário, pode esclarecer se existe?  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Pode 

repetir a pergunta, Favatto? Eu tive uma queda 
de conexão. Com a autorização da presidente 
relatora, lógico.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Se existe a previsão, na lei ou no 
que já está em vigor, de comprar os alimentos 
das cooperativas. Porque tem muitos 
produtores que se juntam em pequenas 
cooperativas, associações de agricultores 
familiares. E, aí, o estado poderia comprar 
dessas associações ou apenas individualmente? 
Porque quarenta produtores, por exemplo... 
Tem Santa Maria de Jetibá, Santa Leopoldina, 
Domingos Martins... Tem muito mais do que 
quarenta produtores. E, se alguns se juntam em 
cooperativas, em associações, o benefício 
alcança mais famílias do que apenas quarenta 
pequenos produtores, na realidade. Esse é o 
meu questionamento.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com a 

permissão da deputada Janete, posso 
esclarecer.  

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Por gentileza.  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Favatto, isso é previsto em edital. 
Mas, só pra ilustrar, muitos municípios não 
conseguem cadastrar quarenta produtores, não. 
São poucos os que conseguem. A maioria 

cadastra quinze, vinte. Tem município que não 
cadastra nenhum. Isso vai muito da política 
local.  

Em relação à educação, é importante a 
gente frisar que a educação tem um programa 
próprio de compra, que se chama PNAE, onde 
trinta por cento do recurso são reservados 
especificamente para a compra de produto local 
também, de produtores locais. 

Este recurso do CDA é destinado a um 
público mais vulnerável. A característica da 
assistência é alcançar um público mais 
vulnerável. Por isso a prioridade, prevista em 
edital, é o fornecimento desses alimentos nos 
Cras, nos Creas, no Centro Pop, nas Pestalozzi, 
em asilos, Apaes. Essa é a característica 
existencial de um programa que roda dentro da 
Secretaria de Assistência.  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Bruno e 
deputada Janete.  

Era só pra ver se constam, nessa lei, 
essas cooperativas. Porque hoje é pequena a 
quantidade de produtores cadastrados, mas, na 
realidade, com o passar do tempo, e o 
fortalecimento da agricultura familiar, vai ser 
necessário fazer também a extensão para as 
cooperativas e as associações de produtores 
rurais.  

Obrigado!  
Deputada Janete, se puder incluir uma 

emenda nesse sentido, é muito favorável.  
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Deputado, depende do 
senhor. A emenda é do senhor. Se o senhor 
quiser também acrescentar as cooperativas 
familiares...  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Gostaria de acrescentar, então, 
deputada Janete, as cooperativas familiares...  

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Então eu acato.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – ... e as associações de produtores.  
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A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Acho pertinente e 
acato. Gostaria só que o senhor repetisse a 
emenda para a taquigrafia, porque não deu para 
compreender bem. Por gentileza, repita!  

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acrescentar a compra para os 
pequenos produtores e associações de 
agriculturas familiares e cooperativas. Onde se 
lê pequenos produtores familiares, vai 
acrescentar cooperativas e associações de 
produtores familiares.  

Obrigado!  
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Está acolhida. 
Mais alguém gostaria de discutir a 

matéria? (Pausa) 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu gostaria, 

deputada Janete.  

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Por gentileza, 
deputada Iriny.  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ontem, 

quando fizemos o debate da matéria, acho que 
todos nós que usamos da palavra fizemos o 
reconhecimento da importância da existência da 
política pública. Essa é uma questão 
fundamental para a proteção dos produtores da 
agricultura camponesa familiar, certo?  

Se entendi bem, o projeto de autoria de 
V. Ex.ª, que já foi aprovado, é um programa 
mais específico de combate à fome, mas não 
necessariamente coloca a questão da 
necessidade e obrigatoriedade das compras 
públicas.  

Quando o deputado Dary Pagung disse 
que encaminha pelo não acolhimento das 
emendas propostas, acho que seria necessário 
procurar pensar, neste momento, bastante nas 
pessoas que serão beneficiadas, tanto naquelas 
que vão ter a oportunidade de vender os seus 
produtos quanto naquelas que poderão 
consumir esses produtos através dos programas 
públicos de enfrentamento à fome e à 

subnutrição, quanto à qualidade dos produtos 
que irão, de maneira direta, para servidores 
públicos, detentos ou pessoas que estejam 
hospitalizadas.  

Então acho que seria bom se 
procurássemos fazer um acordo, não a partir da 
negação da iniciativa do Governo; pelo 
contrário, a iniciativa do Governo foi muito boa. 
Equívoco de não conhecer a lei anterior; poderia 
ter partido da lei anterior, não sei.  

Mas acho necessário que a gente faça 
um acordo, aqui, porque o nosso interesse, 
aqui, meu, pelo menos, e acredito que seja o de 
todos, não é de fazer disputa de natureza 
política, é de melhorar as condições das pessoas 
que produzem e precisam escoar, vender, 
especialmente para o Governo através de 
compras públicas, e as pessoas consumidoras 
desse tipo de alimento. Esse tema, para mim, é 
muito caro. Trabalho diretamente com esse 
público há muitos anos, assim como outras 
pessoas, outros deputados, outras deputadas. E 
tenho certeza de que com isso, se conseguirmos 
nos entender aqui, o Espírito Santo só tem a 
ganhar, tanto com as emendas que foram 
apresentadas pela senhora e outros 
parlamentares, e o texto que veio, de ontem, já 
que só tem convergência, não tem divergência. 

A questão das estradas, eu acho que ela 
já está, vamos dizer, de certa forma, 
contemplada no projeto de infraestrutura que o 
Governo do Estado está desenvolvendo. Trata-
se, portanto, de a gente conversar 
posteriormente com a Comissão de 
Infraestrutura para que, na regulamentação, 
isso possa entrar de uma forma como uma 
prioridade para as estradas que fazem o 
escoamento das compras, que já está 
determinado que serão compras públicas. 

Então, eu não sei se eu me fiz entender, 
mas eu acho que para o povo do estado do 
Espírito Santo seria bem melhor se fosse feito 
um acordo. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Fez, sim. E eu vou ler 
novamente, só para compreender melhor. De 
fato, não se pode tratar de disputa política, 
concordo plenamente com a senhora, mas as 
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coisas têm que ser esclarecidas. Concorda, 
deputada?  

E o que vier a convergir, o que puder 
melhorar, aprimorar, é muito bom, afinal de 
contas, somos todos da base do Governo. Então, 
não temos aqui, não pode existir disputa entre 
nós. 

O que me trouxe muito constrangimento 
foi a pressão tremenda que eu sofri ontem, sem 
os parlamentares nem saberem que existia uma 
lei com o mesmo teor aqui dentro, e me 
pressionando para votar outra – e eu não quis 
dizer aquilo de forma virtual –, me pressionando 
para votar outra, tendo em vista que já existia 
uma lei. Uma pressão absurda, que eu não vi 
nenhum outro parlamentar do sexo masculino 
sofrer para poder soltar um projeto, que não 
tinha prazo, que não tinha prazo para poder 
pagar. Se isso fosse impactar na compra, a 
compra começaria no outro dia, os editais de 
compra, tudo bem, mas não era! Não era, 
deputado Freitas! 

Eu sou muito responsável com as coisas 
do Governo, com prazos, com data, porque eu 
sou da base do Governo, acredito no 
governador Renato Casagrande e sei que isso 
daqui não é obra dele, não! Muitas vezes, é a 
assessoria que não vê que existe uma lei em 
vigor na mesma direção. O Governo talvez não 
tivesse conhecimento; mas tem. 

Eu vou ler só o caput das duas para a 
senhora ver que todas as duas são compras, 
sim. É compra, é um programa de aquisição 
pública de produtos da agricultura familiar. 

A Lei existente de n.º 11.137, de 04 de 
julho de 2020, diz o seguinte no seu art. 1.º: 

 
Art. 1.º Fica criada a Política (...) 

 
É para a deputada Iriny, tá, deputado 

Marcos. Nós não temos nem o tempo, é porque 
ela pediu. 

 
Art. 1.º Fica criada a Política 
Pública “Programa Estadual de 
Alimentação Social – PEAS”, 
voltado aos agricultores 
familiares, assim considerados os 
que atendem aos requisitos da Lei 

Federal n.º 11.326, de 24 de julho 
de 2006, bem como às respectivas 
associações e cooperativas. 

 

 Viu, deputado Favatto? Na nossa lei tem 
as cooperativas e as associações que, na atual, 
não vêm; na atual, não tem as cooperativas e as 
associações. Não existe. Pode ler, Raquel.  

E aí, no art. 2.º diz assim: Quais são os 
objetivos? 

 

I - fomentar a organização e 
modernização da produção e 
melhorar o escoamento dos 
produtos da agricultura familiar; 

 

 O outro objetivo: 
 

II - estimular a produção da 
agricultura familiar, contribuindo 
para a prática de preços (...) 

 
 Que é essa que a senhora está falando. 

 
(...) adequados e ampliação do 
mercado de consumo; 
 

 Exatamente o que a senhora disse, para 
não ter essa disputa de preço. Já estava aqui 
estabelecido na lei existente. 

 
III - favorecer a aquisição dos 
produtos provenientes da 
agricultura familiar nas compras 
realizadas pelos órgãos públicos 
estaduais, principalmente para 
hospitais públicos, presídios, 
escolas públicas, instituições de 
amparo social e outras entidades. 

 
Art. 3º A administração do PEAS 
(...) 

 
Aí é quem seria o gestor, as despesas 

resultantes e tudo mais.  Essa é a lei. Então, a lei 
já diz isso, ela é bem ampla, ela trata das 
associações, ela trata das escolas, ela trata das 
cooperativas e ela trata dessa emenda que a 
senhora diz agora que é exatamente contribuir. 
Quando o deputado Favatto, que fala das 
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cooperativas e associações, já está na lei que 
está em vigor, e ela trata dessa questão que a 
senhora falou, que é:  

 
§ 3º. Deverá constar nos editais 
de compras em favor dos 
beneficiários fornecedores, 
cronograma (...) 

 
Não! A da senhora é mais ampla.  
 

(...) de produção, oferta e 
comercialização dos produtos. 
 
Aqui, nós falamos sobre isso, mas a 

senhora já fala bem mais claro, porque eu boto:  

 
II - Estimular a produção da 
agricultura familiar, contribuindo 
para a prática de preços 
adequados e ampliação do 
mercado de consumo; 

 
A emenda da senhora é mais adequada. 

É só isso. Se pudesse acolher as emendas, eu 
acredito que o projeto ficaria redondo, porque é 
o que existe hoje. Hoje, nós vamos trocar a lei 
que já existe por algo um pouco menor do que a 
existente, mas é o que temos aqui. Não fala das 
escolas; não garante a compra, a aquisição para 
as escolas; não garante a aquisição de 
cooperativas, nem de associações, como a Lei 
n.º 11.137 garante.  

A que está chegando aqui, nessa pressa 
de querer votar, não garante isso, nem 
associações, nem as cooperativas poderem 
vender para o Estado, para todo esse escopo, 
que a gente falou aqui, para presídios, para 
hospitais, para serem adquiridos produtos pelo 
Estado. E são cooperativas da agricultura 
familiar, associações da agricultura familiar, que 
nós estamos acostumados a ajudar, nós 
trabalhamos com elas. Não fala isso e nem fala 
também da aquisição desses produtos para as 
escolas. 

O Pnae é um programa nacional, ele não 
é estadual, o senhor sabe disso. Aqui, nós 
estamos falando de um programa com recurso 
estadual. O Pnae absorve também produtos da 

agricultura familiar, e nós fizemos isso 
exatamente na época da pandemia, porque 
precisava haver uma absorção maior de 
produtos da agricultura familiar. Tínhamos o 
Pnae e queríamos um programa de alimentação 
social que ampliasse essa aquisição do Governo 
do Estado, e aí, pelo Governo do Estado e não 
com recurso do Governo Federal, para hospitais, 
presídios, asilos, porque tudo isso consta na lei 
existente apresentada por nós e em vigor nesta 
Casa, desde 20 de junho de 2020. 

É o que tenho para dizer, mas relato com 
as quatro emendas, a emenda da deputada Iriny 
Lopes, a emenda do deputado Rafael e as duas 
emendas que apresento, porque, no meu 
entendimento, elas complementam, inclusive, a 
lei já existente, que, não tendo eficácia, porque 
tem outra lei no lugar dela, mas ela vai 
continuar existindo, a menos que haja uma ação 
de inconstitucionalidade, para ela poder deixar 
de existir. Vão ficar duas leis na mesma direção, 
só isso. 

A discussão continua. (Pausa) 
Não havendo mais quem queria discutir, 

nós vamos colocar a matéria em votação. 
Alguém quer discutir mais? Está bem 

claro? 
 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Deputada 
Janete! 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Oi. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Eu só 
vou... Porque teve muita discussão depois, eu 
acho que as dúvidas de alguns deputados são 
justamente sobre as cooperativas, e o PAA, que 
V. Ex.ª estuda muito, é via Governo Federal. As 
cooperativas são via Governo Federal, os 
recursos, o PAA, e o CDA que é do Governo do 
Estado, que V. Ex.ª está discutindo agora. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Sim, as cooperativas 
não podem entrar no CDA? Podem! 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Podem. 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Mas aqui não estão. 
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O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Mas 
podem.  

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ - PMN) - Mas na lei que foi 
apresentada não está. Nem as associações, nem 
as cooperativas estão. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Mas 

podem. 
 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Mas me mostra, então, 
onde é que está. Se o senhor me mostrar. 

 

O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Fora 
quando não... Deixa-me explicar à senhora. 
Quando não tiver ou no PAA, não tiver no CDA, 
os pequenos produtores do estado podem 
também entrar via Governo Federal.  

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ - PMN) - Sim, só estou dizendo 
que, na lei, o projeto apresentado pelo 
Governo, não constam as cooperativas, não 
constam as associações, para poderem comprar 
pelo CDA, que é o mesmo Peas, mudando de 
nome. É isso, não consta, nem as escolas. 
Quando não consta, depende muito do 
governante. 

Hoje, o governador Renato Casagrande 
acredito que vai absorver. Vai absorver para as 
escolas. Acredito que o PAE pode absorver? 
Pode. Absorver para as escolas, pode absorver 
das associações e das cooperativas, mas isso 
depende do Governo. Mas, quando você faz 
uma lei você faz, deputado Marcos, para todos 
os Governos, e quando está escrito, aí tem que 
ser cumprido o que está escrito.  

No programa que está vindo, que fique 
claro, o CDA é estadual, o Pnae é Federal, é 
recurso Federal. Então, aqui ele compra da 
agricultura familiar, das associações, das 
cooperativas. Este programa do Governo do 
Estado, diferente da lei existente, não está 
citando compra das cooperativas, das 
associações e nem comprar para as escolas. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Deputada, olha só. Pela ordem aqui!  

O Compra Direta de Alimentos favorece 
o agricultor familiar, independente de onde ele 
está, se está em cooperativa, se ele está em 
associação, não importa. Ele é um pequeno 
produtor, ele consta na carteira do 
microprodutor. Então, ele vem aqui na Setades, 
se cadastra, ele tem que ter um cadastro. Ele é 
cadastrado para vender para o Governo. Então, 
ele pega todas as categorias da agricultura 
familiar. Não importa onde essa pessoa esteja.  
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – É porque hoje a gente 
tem, deixa eu só te explicar como é que é a 
diferença. A Cooper Fruit pega de todos os 
pequenos produtores e ela tem condição e 
poder para vender em quantidade por quê? 
Porque ela se formou em cooperativa e quando 
pede um produto e pede em quantidade ela não 
deixa faltar; quando é um produtor deixa faltar. 
Então, por isso que o Governo Federal colocou 
as cooperativas e as associações, para não 
deixar faltar o produto. Aqui, o que o senhor 
fala é que ele, mesmo participando de uma 
associação ou de uma cooperativa, 
individualmente, ele pode ir lá vender o dele. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ele pode 
se cadastrar no programa. Entendeu? Cadastra-
se no programa. 

 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Só que é diferente 
quando uma cooperativa vende. Eu acho que o 
Adilson está me entendendo, porque lá na sua 
região tem muita cooperativa. Não é, Adilson? 
Tem a Cooper Fruit, que tem um trabalho muito 
grande, vende muito para o Pnae. É muito 
diferente o poder de uma cooperativa, de 
entrega, do que um produtor apenas.  

 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Olha só, 
deputada, existe até um limite de compra, de 
teto de compra de valores. O produtor não pode 
vender mais de setecentos reais por mês. É para 
favorecer o pequeno produtor. Está muito claro 
isso aqui. A cooperativa, como a senhora falou, 
tem um volume muito grande e não é o que nós 
queremos. Nós queremos favorecer o micro e 
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pequeno, a agricultura familiar. É a 
oportunidade de o produto chegar sem o 
agrotóxico na mesa do consumidor final.  
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Mas, aqui não está 
falando em agrotóxico não.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Mas, é a 
intenção.  
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Ah, tá. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Marcos Garcia... 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado Dary, 
o que eu quero pedir... 
  
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Está um bate-boca, 
mas é porque eu estou lendo o que está aqui. 
Não é, Freitas? Eu não posso falar o que não 
está aqui.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu quero pedir 
que a gente possa evoluir. Essa matéria só 
estava ontem na sessão extraordinária, que 
muito bacana o nosso presidente estabeleceu 
ontem as matérias de regime de urgência, 
foram cinco matérias na sessão extraordinária, 
para ajudar a limpar a pauta. Eu penso que essa 
matéria não tem necessidade dessa celeuma. É 
uma política pública do Governo do Estado, do 
Governo Renato Casagrande, do CDA.  

Para se ter uma clareza desse âmbito 
dessa discussão, se a gente pega lá o art. 9.º vai 
falar:   

 
Art. 9º As aquisições 

a que se refere esta Lei 
serão realizadas mediante 
articulação das ações 
referentes ao planejamento 
e à gestão de compras, 
visando propiciar maior 
agilidade e transparência 
no processo de aquisição 
dos gêneros alimentícios. 

§1º Para fins do disposto 
no caput deste artigo, os 
beneficiários fornecedores 
deverão apresentar Declaração 
de Aptidão ao Pronaf - DAP – (...) 

 

 Isso é individualizado. Isso não é 
cooperativa. Isso é de forma individualizada, isso é 
o agricultor familiar. E aí vem mais. Tem que estar 
no CadÚnico. Como é que uma cooperativa vai 
estar no CadÚnico? Isso está claro aqui no art. 9.º 
§1.º. Então, estão tratando de duas leis. A lei da 
deputada Janete de Sá, que existe, a Lei n.º 
11.137, de 4 de junho de 2020, criou uma política 
pública e está aí o Peas. Cria a política pública do 
Programa Estadual de Alimentação Social. É um 
outro programa, não tem nada a ver com Compra 
Direta de Alimentos. 

 Então, nós estamos votando aqui uma 
política pública do Governo Renato Casagrande, 
que cria, no âmbito do estado do Espírito Santo, 
a Compra Direta de Alimento. Importante votar. 
Estão apresentadas as emendas. Vamos colocar 
as emendas em votação na comissão a e vamos 
tocar.  
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Deputado Freitas, me 
perdoe o senhor dizer que é um outro 
programa. Não. O senhor não está certo, não. 
  O que existe, que eu agora eu percebi 
melhor, é uma diferença. Este programa 
apresentado, o CDA, é um programa bem 
pequenininho. Ele é individual, então aqui não 
cabe cooperativa, não cabe associação, não 
cabe vender para escola. Ele é bem 
pequenininho mesmo, porque ele envolve uma 
venda de setecentos reais, segundo o deputado 
Marcos Garcia colocou. 
 E o programa que eu estou falando, que 
é o Peas, é um Programa de Alimentação Social, 
um programa que tem capacidade, sim, de 
abastecer hospitais, de abastecer presídios, 
porque ele é um programa grande, que, aí sim, 
tem condição de ter produto suficiente para 
esse abastecimento. É a mesma coisa, porém 
um menorzinho e o outro mais amplo. É isso. 
 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu quero 
esclarecer à senhora ainda. Se a senhora olhar lá 
no art. 3.º: 
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 Art. 3.º Os alimentos 
adquiridos no âmbito da Compra 
Direta de Alimentos serão 
destinados para: 
  
 (...) 
  
 IV- demais instituições 
públicas com fornecimento 
regular de refeições, tais como, 
unidades do sistema de saúde e 
unidades do sistema prisional, 
asilos, orfanatos, etc. 

 
 Então, deputada, é importante a gente 
colocar para votar o programa de políticas 
públicas CDA, que é o PL que o Governo 
mandou para esta Casa e que a senhora está 
querendo trazer o programa da senhora para 
dentro dele. Não cabe.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pela 
ordem, senhor presidente! Eu queria fazer uma 
fala, deputado Erick Musso, se possível?  
 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Não, está com a deputada 
Janete na discussão ainda.  

Eu só ia fazer uma intervenção aqui, V. 
Ex.ª está com a palavra. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Eu permito, deputado,  
pela comissão, que V. Ex.ª faça, deputado 
Vandinho.  

 
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Só aproveitar aqui fazer o 
registro do presidente da Câmara de Ibatiba, 
Fernando Porkin. É uma alegria recebê-lo aqui 
nesta manhã; e o nosso prefeito São Mateus, 
que está ali dentro do plenário, assistindo a 
nossa sessão. Satisfação em recebê-los aqui.  
 Deputado Vandinho Leite.  

 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Presidente, eu, com o maior carinho que eu 
tenho aos parlamentares que estão fazendo 
esse debate, sim, ficar enxugando gelo até 

quando?  Pelo que eu estou vendo, tem uma 
disputa política aí. Desculpa falar aqui, está 
certo? - que nós, demais parlamentares não 
temos nada com isso. 
  Não sei se as pessoas estão com tempo, 
com prazo, não sei quem está coordenando isso, 
porque entra a mesma pessoa discutindo a 
mesma coisa o tempo todinho e já tem 
quarenta minutos. É claro que se precisar ficar 
aqui até a meia-noite, eu fico. Sempre fico, não 
tenho nenhuma dificuldade com isso, mas, 
sinceramente, acho que já discutiu-se mais do 
que a necessidade de se discutir e a gente 
precisa avançar.  
 Para quem lê a matéria, matéria simples, 
eu acho que nós temos que votar. Com todo 
carinho e respeito às disputas entre os membros 
da Comissão de Agricultura, nós, demais 
parlamentares, não temos nada com isso e nem 
o povo do Espírito Santo. Temos que avançar. 
 Esta é a minha fala, senhor presidente. 
Desculpa, mas já tem meia hora aqui que está 
enxugando gelo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Eu acho que nós 
chegamos a um momento que eu acredito que 
nós fizemos um bom debate dentro da 
comissão, sem qualquer tipo de interferência e 
ingerência da Mesa, mas a deputada Janete 
iniciou o processo de colheita dos votos na 
comissão e eu queria pedir que ela prosseguisse 
na colheita dos votos, por gentileza.  

 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO -  
(JANETE DE SÁ – PMN) – Exatamente. 
 E com a compreensão de que são dois 
projetos, um é menor que o outro. O que veio - 
vou deixar bem claro para a gente votar - trata 
do agricultor familiar individualmente, e o 
Programa Mais visa também abastecer 
hospitais. Não sei como, mas ele visa também 
abastecer hospitais, só não fala em escola. 
Presídios, asilos. E o Peas existente, aí ele já é 
um programa também de Governo, porque é 
uma lei já existente, maior, que, inclusive, ele dá 
abertura para as associações, para as 
cooperativas por entender... Tudo gente da 
agricultura familiar, todos mais organizados - 
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pode ser individual também-, mas em 
cooperativas e em associações visando ao 
mesmo objetivo. Vou voltar à lei, vou voltar 
aqui: Para abastecer principalmente hospitais 
públicos, presídios. Aí, eu falo: Escolas públicas, 
instituições de amparo social e outras entidades. 
Então, um é menorzinho e o outro é mais amplo 
no seu espectro de naturalmente atendimento 
da demanda. É só isso, mas os projetos são 
bastante semelhantes. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Qual é esse que 
a senhora leu? 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – É o Peas, é o existente. 
Está aqui, só que... 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Vamos 
votar. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – São dois projetos, um 
não vai matar o outro, pelo que eu estou vendo. 
Nós vamos apresentar o projeto, volto a dizer, 
com as duas emendas, porque não vejo 
necessidade de dois projetos nesta Casa 
versando na mesma direção. Então, por isso que 
as emendas foram acolhidas. A deputada Iriny, 
volto a dizer para a gente votar, apresentou a 
emenda - só para poder as pessoas terem claro 
o que estão votando -, a deputada Iriny 
apresentou a emenda. No § 3.º, do art. 2.º: 
 

(...) Deverá constar nos editais de 
compra em favor dos 
beneficiários fornecedores, 
cronograma de produção, 

 
 Ela previu a garantia da entrega em 
quantidade. 

 
  (...) oferta e comercialização dos 
produtos. 

 
 Essa é a emenda da deputada Iriny. 
 A emenda do deputado Rafael - para 
poder ficar uma coisa só, eu também entendo 
dessa maneira -, ele trata de incluir as 

associações e as cooperativas de pequenos 
agricultores, também dos agricultores 
familiares, também na aquisição das compras 
pelo Governo. E as nossas, que são duas, que 
são as seguintes. Vou de novo, porque passou 
muita coisa, para ninguém esquecer, que são, 
no inciso I:  
 

(...) demais instituições públicas 
com fornecimento regular de 
refeições, tais como, unidades do 
sistema de saúde e unidades do 
sistema prisional, 
(...) 

 

 Nós acrescentamos escolas públicas, que 
não têm. Além de hospitais, asilos, presídios, 
nós acrescentamos escolas públicas.  
 E a outra emenda é: Incentivar a 
organização, modernização, produção de 
melhoria e escoamento. Isso daí, também 
concordo com vocês, que pode ter esse 
problema com o DER de querer demandar, mas 
é uma lembrança que o projeto traz.  

Eu, inclusive, vou retirar a segunda 
emenda, porque eu acredito que isso deva ser 
uma questão importante, mas a terceira é: 
Estimular a produção da agricultura familiar, 
contribuindo para a prática de preços adquiridos 
e ampliação do mercado de consumo. Que é a 
terceira. 
 Eu vou tirar a das estradas. Estradas o 
Governo está fazendo, espero que faça mais, 
mas vou manter: Estimular a produção da 
agricultura familiar, contribuindo com a prática 
de preços adquiridos e ampliação do mercado 
de consumo, e a que inclui as escolas na 
aquisição pelo CDA, que a matéria está vindo 
hoje. 
 A matéria está em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira mais discutir, 
eu vou colocá-la em votação e vou colher os 
votos da Comissão de Agricultura. 
 Como vota... 
 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputada 
Janete, a nossa orientação é que votamos o 
projeto de forma original e rejeitar as emendas. 
 

 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Tá, tudo bem.  
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Nós estamos relatando a matéria com as 
três emendas: emenda da deputada Iriny, 
emenda do deputado Rafael e as minhas duas 
emendas, que uma delas eu tirei. É assim que 
relato a matéria, pela sua importância, e no 
mérito da Comissão de Agricultura. 
 Colocarei ela em votação. 
 Como vota o deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Deputada, eu vou votar a favor da matéria, mas 
seguindo a orientação do líder do Governo, 
rejeitando as emendas. 
 Voto contra o relatório. 
 
 A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Não, o senhor tem que 
pegar... V. Ex.ª vota contra o relatório, é porque 
eu relatei com as emendas. Então, o senhor é 
contra o relatório? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Eu voto 
contra. 
 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Como vota o deputado 
Theodorico Ferraço? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Eu acompanho a relatora com as emendas da 
deputada Iriny Lopes e do deputado Rafael 
Favatto. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Muito obrigada, 
deputado. 

Como vota o deputado Engenheiro José 
Esmeraldo? 

 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Eu voto conforme foi encaminhado para o 
Legislativo, o projeto original. Voto contra todas 
as emendas. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Ok. 

Deputado Luiz Durão, como vota? 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Eu voto... 
porque esse projeto atende aquele agricultor, 

que, muitas vezes, está excluído de cooperativas 
e tudo, e a única salvação dele é o Governo 
poder também estender a compra até a ele. Por 
isso, eu voto nesse projeto. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – A favor ou contra, 
deputado? 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Olha, eu 

voto nesse projeto como ele se encontra, e 
também uma emenda sua, que estende 
também às escolas, porque fica um projeto mais 
amplo. Mas o poder de compra ele é estendido 
àqueles agricultores familiares, que estão 
excluídos das cooperativas. Então, o Governo 
tem essa ampla oportunidade de atender todos. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Vota a favor. Ok! 
Como vota o deputado Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

voto a favor do projeto original, contra o 
relatório, não acatando as emendas. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Então o senhor vota 
contra? (Pausa) 

Por gentileza, deputado, o senhor vota? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Já 

falei, voto contra! 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Contra. 
Deputada Raquel Lessa, como vota? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu voto 

contra as emendas. 
 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Ok. 

Como vota o deputado Adilson? 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Senhora deputada, eu voto contra o relatório. 

 

A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(JANETE DE SÁ – PMN) – Ok. 
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Como vota o deputado Torino Marques? 
(Pausa) 

Como vota o deputado Torino? (Pausa)  
Não se encontra presente. 
Senhor presidente, o nosso parecer foi 

rejeitado. Redesigno outro relator para poder...  
Deixa-me ver quem eu posso redesignar. 

Deputada Raquel. Vou designar para ela relatar. 
Não, vou redesignar o deputado Adilson para 
relatar o vencido, por gentileza. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Adilson, então, 
vai relatar o vencido.  

Eu pergunto ao deputado Marcos Garcia, 
se ele não tiver objeção, se eu posso acoplar a 
Comissão de Assistência Social, já nesse vencido, 
na Comissão de Agricultura, para a gente 
acelerar o processo e fazer conjunta. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Sim. Ok, 

deputado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, Adilson vai relatar 
o vencido, juntamente com a Comissão de 
Assistência Social. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhora presidente, agradeço pela indicação.  
Relato o projeto pela aprovação, sem as 

emendas. 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(JANETE DE SÁ – PMN) – Senhor presidente, 
aprovada a matéria, sem as emendas. 

Devolvo à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok. 
Eu vou colher os votos também na 

Assistência Social, tendo em vista que, na 
Comissão de Agricultura, foi aprovada e está 
conjuntamente. 

Comissão de Assistência Social, como 
vota o deputado Marcos Garcia? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto a 

favor. 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor 
Hércules? (Pausa) 

A favor. 
Deputada Iriny Lopes? (Pausa) 
Deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Eu voto 

com o relatório do deputado Adilson. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok.  
Então, aprovado também na Comissão 

de Assistência Social.  
Aprovado, então, nas duas comissões, 

Agricultura e Assistência Social. 
Tem que colher os votos da Agricultura 

de novo? (Pausa) 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deputado 
Erick! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Foram rejeitadas as 
emendas. 
 Deputada Iriny Lopes. 
  
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – É porque o 
senhor me chamou e o meu telefone deu um 
problema. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Sem problema. 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Apesar de 
ter colocado emenda, acho que foi um prejuízo 
não termos chegado a um acordo, mas vou 
votar favorável porque o projeto é importante, 
mesmo que minhas emendas não tenham sido 
acolhidas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Então, está bom. 
 Aprovado, então, nas Comissões de 
Agricultura e de Assistência Social, que eram as 
comissões que faltavam. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
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 Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 
 Aprovado. 
 À secretaria para a extração dos 
autógrafos. 
 

 Eu vou encerrar a presente sessão e vou 
convocar os senhores e senhoras deputadas 
para a próxima, agora, às 10h25min, daqui a 
cinco minutos, extraordinária, com o item 3-A 
da ordinária desta sessão, que é um projeto do 
Governo do Estado sobre a RTV; um projeto de 
suplementação de trezentos milhões da 
Secretaria de Estado de Educação e um projeto, 
também do Governo do Estado, da organização 
do Instituto Jones dos Santos Neves. 
 Está encerrada a sessão. 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será extraordinária 
híbrida – virtual e presencial –, 
no dia 15 de dezembro de 2021, 
às 10h25min. Expediente: o que 
ocorrer. Ordem do Dia: 
Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do art. 227 
do Regimento Interno, dos 
Projetos de Lei n.os 835/2021 e 
378/2021; e discussão única, em 
regime de urgência, nos termos 
do artigo 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 030/2021) 

 
Encerra-se a sessão às dez horas 
e vinte e um minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
_______________________________________ 
 

DÉCIMA QUINTA SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E 
PRESENCIAL), DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, REALIZADA EM 15 DE 
DEZEMBRO DE 2021. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Há quorum para a 
abertura da sessão, de acordo com o painel. 

Declaro aberta esta sessão, invocando a 
proteção de Deus.  

Convido o deputado Freitas para proferir 
um versículo da Bíblia. Ou o deputado Danilo 
Bahiense? O que você prefere? 

 
(O senhor deputado Freitas 
profere Salmos, 23:1) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Danilo, por colaborar aí. Obrigado, obrigado. O 
deputado Freitas está lisonjeado com a 
colaboração.  

Amém! 
Fica dispensada a leitura da ata da 

sessão anterior. 
Passamos à Ordem do Dia. 

 
Discussão única do Projeto de Lei n.º 

835/2021, que abre Crédito Suplementar no 
valor de R$ 303.622.277,00 (trezentos e três 
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milhões, seiscentos e vinte e dois mil, duzentos 
e setenta e sete reais) em favor da Secretaria de 
Estado da Educação. 

 
(1.Discussão única, em regime de 
urgência, nos termos do artigo 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 835/2021) 

 
Esse projeto está na pauta porque é de 

suma importância. Eu vou explicar as razões.  
A informação que nós temos é que esse 

projeto vai cobrir as despesas do Progefe, 
Programa Estadual de Gestão Financeira 
Escolar; alimentação escolar; serviço de 
vigilância e limpeza; aquisição de carteiras, para 
o início do ano letivo de 2022; repasse aos 
municípios referente ao Programa Capixaba de 
Fomento à Implantação das Escolas em Tempo 
Integral; e o pagamento do bônus do 
magistério, tendo em vista que a folha fecha 
amanhã. Por isso da urgência de nós estarmos 
apreciando essa matéria hoje. 

Mais uma vez, a Assembleia Legislativa, 
em demonstração dos seus compromissos com 
os capixabas, está em sessão extraordinária para 
apreciar essa matéria. 

Com a palavra a Comissão de Finanças, 
deputado Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, convoco a 
Comissão de Finanças. (Pausa) 

Há quorum.  
Trata do Projeto de Lei n.º 835/2021, de 

autoria do Governo do Estado, que tem o 
objetivo de abrir Crédito Suplementar no valor 
de R$ 303.622.277,00 (trezentos e três milhões, 
seiscentos e vinte e dois mil, duzentos e setenta 
e sete reais), em favor da Secretaria de Estado 
da Educação, senhor presidente. 

Eu agradeço a V. Ex.ª a sensibilidade de 
mais uma vez abrir uma extraordinária, pautar 
esse projeto, dada a importância dele. 

O citado projeto visa adequar o 
orçamento da Secretaria para atender despesas 
com: Programa Estadual de Gestão Financeira 
Escolar – Progefe, manutenção das escolas do 
campo/assentamento, implantação de quarenta 

novas escolas de tempo integral, educação 
conectada/pacote de dados para os alunos e 
manutenção das escolas visando ao início do 
ano letivo de 2022. Cobre, também, 
regularização contábil das despesas 
contabilizadas de serviços de alimentação 
escolar; faturamento dos serviços de 
alimentação escolar; serviços de vigilância e 
limpeza; aquisição de carteiras escolares para o 
início do ano letivo de 2022; repasse aos 
municípios referente ao Programa Capixaba de 
Fomento à Implementação de Escolas 
Municipais de Ensino Fundamental em Tempo 
Integral – Proeti, votado e aprovado 
recentemente por esta Casa; e despesas de 
pessoal referentes ao cumprimento da 
legislação do Fundeb - pagamento do bônus, 
que nós votamos aqui, recentemente, conforme 
Anexo I do Projeto de Lei.  

Senhor presidente, é o relatório. 
Eu relato pela aprovação, na Comissão 

de Finanças, senhor presidente. 
Coloco em discussão relatório. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Dary Pagung? (Pausa) 
O deputado Dary Pagung como vota? 

(Pausa) 
Vota com o relator. 
Como vota o deputado Alexandre 

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

Parabenizar V. Ex.ª pelo relatório. Acompanho o 
relatório de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Obrigado, deputado 
Alexandre Xambinho. 

Como vota o deputado Marcelo Santos?   
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho o brilhante parecer de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado. 
Como voto deputado Dr. Emílio Mameri?   

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relatório. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Com o relator. Muito 
obrigado, Dr. Emílio. 

Como vota o deputado Marcos 
Madureira?  

 

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

 

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

Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho o brilhante relatório de V. Ex.ª.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Muito obrigado Adilson. 
 Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO - 
(FREITAS - PSB) - Com o relatório.  
 Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? (Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho votou 
com o relatório. 
 Projeto aprovado na Comissão de 
Finanças. 
 Devolvo a V. Ex.ª. 
  
 O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) - Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que o aprovam, 
permaneçam como estão. (Pausa)  
 Aprovado.  

À secretaria para extração de autógrafos. 
 
 2. Projeto de Lei n.º 378. 
 

(2. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do 
artigo 227 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 
378/2021) 

 Convoco conjuntamente as Comissões de 
Justiça, Cultura, Comunicação Social e Finanças.  

Deputado Fabrício Gandini para presidir as 
comissões conjuntas. 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) – Ok, senhor 
presidente. Eu vou avocar a matéria.  
 A matéria trata de uma mensagem que 
revoga o art. 3.º, da Lei n.º 9687, de 15 de agosto 
2011, que prevê ocupação compartilhada da área 
com a Autarquia Estadual de Rádio e Televisão do 
Espírito Santo - RTV, de área situada na Fazenda 
Carapina, doada ao município de Serra, Espírito 
Santo. 
 Só para situar todos, essa é uma área 
próxima à nova Reta das Paneleiras, que está 
sendo construída. E ela precisa receber parte de 
um viaduto que será construído naquela região, e, 
ao mesmo tempo, também, equipamentos de 
lazer. Vai ter algumas obras que o Governo do 
Estado vai executar, vai fazer o pilar do viaduto 
dentro dessa área e, também, alguns 
equipamentos de lazer que vão ficar naquele 
entorno.  

É uma obra importante que o Estado vai 
executar, vai entregar depois, posteriormente, ao 
município de Serra, tanto o viaduto que vai 
descongestionar aquele trânsito de Carapina, em 
frente ao Apart Hospital e, também, vai pegar 
uma área de lazer importante para o município de 
Serra, naquela região de Boa Vista. Então, é um 
projeto superimportante de a gente votar, 
realmente. 

 Ontem eu estava com uma dúvida em 
relação ao que seria, conseguimos tirar de ontem 
para hoje, então, o parecer pela 
constitucionalidade e aprovação nas demais 
Comissões, além da Justiça.  
 Coloco o meu parecer em discussão. 
(Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
começar pela Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite?   

 
 O SR. VANDINHO LEITE - (PSDB) - Com o 
relatório. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
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 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 
  Deputado Marcos Garcia?  
 
 O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Voto com 
V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcelo 
Santos?  
 
 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª.   
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 
(PATRIOTA) - Com o relator, deputado Gandini. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Deputado 
Gandini? 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputada Janete?  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Eu voto 
com o relator, com o brilhante relatório que V. 
Ex.ª proferiu. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Obrigado, deputada 
Janete. 
 Aprovado na Comissão de Justiça. 
 

Passo à Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Deputado Marcelo Santos?  
 

 O SR. MARCELO SANTOS - (PODEMOS) - 
Com o relator. 
 

 O SR. FREITAS - (PSB) - Gandini, 
deputado Freitas vota com o relator, meu 
irmão. 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Marcos 
Madureira? 
  
 O SR. MARCOS MADUREIRA - 
(PATRIOTA) - Com o relator. 
  
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) – Freitas com o relator, 
deputado Marcos Madureira com o relator. 
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 
Voto com o relatório do relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
  
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Acompanho o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Pagung?  
 

 O SR. DARY PAGUNG - (PSB) - Com o 
relator, Gandini. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 

  O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - 
Acompanho o relator, senhor presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Adilson 
com o relator. 
 Deputado Favatto e deputado 
Xambinho? (Pausa) 
 Temos a maioria já na comissão, passo 
então... 
 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 
Com o relatório de V. Ex.ª, deputado Gandini. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Deputado Xambinho 
com o relator.  
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 Passo à Comissão de Cultura. 
 Como vota a deputada Iriny Lopes? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES - (PT) - Acompanho o 
relator porque tenho a mesma opinião sobre a 
importância dessa obra.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(GANDINI - CIDADANIA) - Na Comissão de 
Cultura, eu sou membro, então, já tem o meu 
relato. Já está aprovado também na Comissão 
de Cultura. 

Comissão de Cultura e Comunicação, já 
foi; Finanças, já foi; Justiça, já foi.  

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria, senhor presidente.   

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Gandini.  

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
 
3. Projeto de Lei Complementar 030.  

 

(3. Discussão única, em regime 
de urgência, nos termos do art. 
227 do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei Complementar 
n.º 30/2021) 

 

Convoco conjuntamente as Comissões de 
Justiça e Finanças.  

Deputado Fabrício Gandini.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Eu vou passar a 
relatoria para o deputado Marcos Garcia, 
porque ele está mais por dentro da matéria.  

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Deputado, o senhor me desculpe. Eu não ouvi o 
senhor. O senhor pediu para eu fazer a 
relatoria? Ou não? Gandini? 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Sim. Passei a relatoria 
a V. Ex.ª.  

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Só para 
informar que há quorum nas comissões 
conjuntas e vou relatar a matéria.  

Trata-se do Projeto de Lei Complementar 
n.º 30/2021, que passo a relatar neste momento 
pela Comissão de Justiça.  

A proposta reflete o atendimento, a 
necessidade do Instituto Jones dos Santos 
Neves, o IJSN, tendo por objetivo apenas 
acrescentar novas atribuições ao IJSN, para que 
as pesquisas sejam realizadas de forma mais 
eficiente, para o cumprimento de sua missão 
institucional, guardando clara pertinência com a 
natureza e a finalidade do instituto.  

A medida propicia melhorias 
significativas para que pesquisas sejam 
realizadas de forma eficiente e eficaz, por meio 
do aprimoramento científico e qualificação, 
tanto dos servidores lotados no IJSN, quanto 
daqueles estudantes e pesquisadores que 
tenham interesse em contribuir com pesquisas 
científicas que abordem problemáticas 
inerentes às políticas públicas do estado do 
Espírito Santo.  

Então, neste momento, eu vou colocar a 
matéria em discussão, relatando pela 
constitucionalidade e aprovação dessa matéria. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, 
coloco em votação.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Marcos. É 
só a relatoria. Eu vou colher os votos aqui. Ok? 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Desculpe. Então, eu devolvo a relatoria ao 
presidente da Comissão de Justiça, o deputado 
Fabrício Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – É porque eu fui 
designado presidente das Comissões.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa)  

Deputado Dr. Emílio Mameri?  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator.   
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá?  

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

relator.   
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 

relator.   
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – O deputado Marcos 
Garcia é o relator.  

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

– Acompanho o parecer do relator.   
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? (Pausa) 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

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

(GANDINI - CIDADANIA) – Com o relator, então, 
aprovado na Comissão de Justiça... 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Acompanho o relator, deputado Gandini.   
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Passamos à Comissão 
de Finanças.  

Xambinho, na Comissão de Finanças?  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Freitas? (Pausa)  
Novamente, deputado Marcelo Santos? 

O SR. FREITAS – (PSB) – Voto com o 
relator, deputado Gandini.    

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Com o relator também, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Engenheiro 
José Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Com o relator, Excelência.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? (Pausa)  

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

Acompanho o relator.    
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 

Gandini, eu também acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Ok.  
E deputado Dr. Rafael Favatto? Para 

finalizar a Comissão de Finanças. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Gandini.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI - CIDADANIA) – São só essas duas 
comissões? 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Somente. Somente as 
duas.   

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, devolvo à 
Mesa, para prosseguir a votação.  

Aprovado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Ok. 

Por se tratar de PLC, a votação é 
nominal.  
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula?  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre 
Xambinho, como vota?  
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno Lamas? 
(Pausa)  

Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
Deputado Carlos Von? (Pausa)  
Deputado Coronel Alexandre Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, eu voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.  

Deputado e líder do Governo, Dary 
Pagung?  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 
presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Delegado 
Danilo Bahiense?  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Voto SIM.  

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor 
Hércules?  
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Voto SIM, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Engenheiro José 
Esmeraldo?  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Primeiramente, eu quero parabenizar o 
presidente Erick, que é importante que as 
pessoas ouçam e ao mesmo tempo observem a 
celeridade que o Erick Musso tem dado aos 
projetos do Executivo. Parabéns, Erick! 

Voto favorável.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado Zé 
Esmeraldo pelas suas palavras.  

Deputado Freitas, como vota?  
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Eu voto pela 
aprovação do projeto, senhor presidente. Voto 
SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – SIM. Deputado Fabrício 
Gandini?  
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Hudson Leal? 
(Pausa)  
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Bruno Lamas.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

SIM, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM. Deputado 
Hudson Leal? (Pausa)  

Deputada Iriny Lopes?  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – SIM. 

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
SIM, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano 
Machado?  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Conforme o relatório, presidente, SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luiz Durão?  
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Voto SIM, 
senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcelo 
Santos?   
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Voto SIM.  

De igual forma à manifestação do 
deputado Zé Esmeraldo, parabenizo V. Ex.ª pela 
condução dos trabalhos desta Casa e na 
celeridade de matérias importantes para o 
Espírito Santo, encaminhadas pelo Governo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Obrigado pelas palavras, 

deputado Marcelo Santos. Deputado Marcos 
Garcia?  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
SIM, meu presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Marcos 
Madureira?  
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Voto SIM, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Pr. Mansur?  
 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Voto SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputada Raquel Lessa?  
 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Renzo 
Vasconcelos? (Pausa) 

Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
SIM.  
Deputado Theodorico Ferraço?  

 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Eu acompanho o meu amigo Dary Pagung 
votando SIM.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino 
Marques? (Pausa) 

SIM.  
Deputado Vandinho Leite?  

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
(Inaudível), senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Vota SIM.  

Vou proclamar o resultado.  
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Presidente, Capitão Assumção. 
Registra meu voto SIM.  
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão 
Assumção vota SIM.  

Vinte e seis votos SIM, uma abstenção.  
Aprovado.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e senhoras deputados para 
a próxima, amanhã, 10h da manhã.  

 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, hoje, dia 15 
de dezembro de 2021, às 15h, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Adilson 
Espindula, aprovado em 
plenário, em homenagem ao Dia 
da Reforma Luterana; que 
haverá sessão solene, hoje, às 
19h, conforme requerimento do 
senhor deputado Sergio Majeski, 
em homenagem aos Profissionais 
da Educação; que haverá sessão 
solene, amanhã, dia 16 de 
dezembro, às 8h30min, 
conforme requerimento do 
senhor deputado Doutor 
Hércules, em homenagem aos 
vinte anos da Associação dos 
Amigos dos Autistas do Espírito 
Santo, e comunicamos que 
haverá sessão ordinária híbrida, 
virtual e presencial, no dia 16 de 
dezembro de 2021, às 10h, cuja 
Ordem do Dia é a seguinte: 
Discussão única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
566/2021 e 843/2021; discussão 
única, em regime de urgência, do 
Projeto de Resolução n.º 
35/2021; e discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Lei n.º 325/2021) 

 
Encerra-se a sessão às dez horas 

e quarenta e três minutos.  

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
_______________________________________ 
 

QUADRAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 

ÀS QUINZE HORAS E QUINZE MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO ADILSON ESPINDULA 
OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado Adilson Espindula, ilustres 
autoridades e telespectadores da TV 
Assembleia, boa tarde! 

É convidado a compor o local de 
destaque o senhor deputado proponente, 
Adilson Espindula, para os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene. 
(Pausa) 

É convidado também a compor o local de 
destaque o prefeito de Itarana, Vander Patricio. 
(Pausa) 

É convidado o pastor sinodal Ismar 
Schiefelbein. (Pausa) 

É convidado o administrador da Alas, 
pastor Danilo Valdomiro Fach. (Pausa) 

É convidado o presidente da Aebes, 
pastor Rodrigo André Seidel. (Pausa) 

É convidado o presidente da Câmara de 
Vereadores de Itarana, Edvan Queiroz. (Pausa) 

E também para compor a Mesa é 
convidado o vereador de Piúma, Daniel 
Etcheverry, o Danielzinho. (Pausa) 

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 

 
Registramos a presença de Walter Luiz 

Potratz, ex-prefeito de Piúma; de Júlio Maria 
Christ, ex-vereador de Domingos Martins; e, 
também, de Alberto Potin, presidente do 
Sindicato Rural de Domingos Martins e 
Marechal Floriano. 
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Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos e no youtube. As fotos do evento 
estarão disponíveis ainda hoje, em nosso site. 

É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo recebe 
todos nesta sessão solene alusiva ao dia da 
Reforma Luterana. 

O dia da Reforma Protestante é 
comemorado no dia 31 de outubro, para 
recordar o dia em que o monge agostiniano 
Martim Lutero, em 1517, anunciou uma 
proposta de reforma da doutrina Católica em 
frente à igreja de Wittenberg, na Alemanha. A 
proposta ficou popularmente conhecida como 
as noventa e cinco teses, que desencadeou 
muitos protestos e manifestações. 

Lutero e os seus seguidores foram 
excomungados pelo Papa Leão X em 1520, 
nascendo então a tradição luterana. 

Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Adilson Espindula, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Invocando a proteção de 
Deus, declaro aberta a sessão solene e 
procederei à leitura de um versículo da Bíblia. 

 

(O senhor deputado Adilson 
Espindula lê Romanos, 5:1-2)   
 

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada, 
conforme foi disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa. 

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, alusiva ao dia da Reforma 
Luterana, com a entrega da Comenda João 
Ferreira de Almeida aos homenageados, 
conforme requerimento de minha autoria, 
aprovado em plenário por unanimidade. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Todos são convidados, 
respeitosamente, para as execuções do Hino 
Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo. 

 

(É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo)  

Teremos, agora, a bênção do pastor 
sinodal Ismar Schiefelbein. 

 
O SR. ISMAR SCHIEFELBEIN – Graça e paz 

sejam convosco. Saúdo o excelentíssimo 
deputado Adilson Espindula e, em seu nome, 
todos os integrantes da Mesa desta sessão e, 
assim, saúdo também, de modo especial, cada 
colega pastor, pastora, diácono da IECLB, bem 
como colegas pastores da IELB. 

É um privilégio podermos estar nesta 
nobre Casa de Leis para lembrar deste momento 
histórico, não apenas para a igreja. A reforma 
protestante não transformou apenas o âmbito 
eclesial, mas teve impacto em toda a sociedade, 
trazendo transformações que moldaram o 
mundo a partir de então. Transformações 
significativas, por exemplo, a ênfase na 
educação e, assim, eu me alegro e saúdo alunos 
e professores da ADL que aqui estão nesta 
tarde. 

As igrejas descendentes da reforma 
continuam se preocupando com educação de 
qualidade e a ADL é uma das casas que 
proporciona isso. Por outro lado, a preocupação 
com a separação clara entre igreja e Estado. 
Separação esta que hoje novamente tem sido 
confundida. Infelizmente, vivemos um tempo 
onde mais uma vez se misturam as coisas, se 
cria confusão e ambas as partes não conseguem 
desempenhar o seu papel. 

Precisamos reafirmar o papel do Estado 
em proporcionar cidadania a todas as pessoas 
e o papel da igreja, o de ser voz profética, o de 
apontar caminhos, o de anunciar a boa e santa 
vontade de Deus também para quem governa.  

Assim, é importante que as portas da 
Casa Legislativa estejam abertas também para 
quem, vocacionado, chamado por Deus para o 
ministério, tem a difícil tarefa nestes tempos de 
ódio e de violência manter-se fiel e anunciar o 
puro Evangelho da graça e da salvação em Cristo 
Jesus.  

Parabenizo o nobre deputado pela 
proposição. Deputado Adilson, vivemos um 
tempo onde não tem sido fácil ser ministro do 
Evangelho de Cristo. O desafio tem sido 
enorme. E eu parabenizo cada colega que tem 
se mantido firme à sua vocação, ao seu 
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chamado de servir a Deus e anunciar o 
Evangelho para dentro desta sociedade tão 
carente da verdade e da justiça.  

Que a graça do Deus que nos salva, 
mediante a fé em Cristo Jesus se faça 
experimentar em cada pessoa que participa 
deste momento de fé, de esperança e 
comunhão. 
 Convido, a quem pode, a colocar-se em 
pé, para que assim nos inclinemos em 
reverência diante de Deus em oração.  

 
(É feita a oração) 

 
 Tomemos o nosso lugar, vamos nos 
assentar. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste momento 
haverá apresentação do coral Vozes da 
Esperança, da Associação Diacônica Luterana de 
Afonso Cláudio. 
 
 O SR. DOUGLAS KALKI – Boa tarde! 

Iremos apresentar três canções neste 
clima de Natal.  
 A gente agradece bastante também o 
convite, nesta tarde. Muito obrigado! 
 

(O coral de apresenta) 
 

 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste momento, fará 
uso da palavra o senhor deputado proponente 
desta sessão solene, Adilson Espindula. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Cumprimento o ilustríssimo 
senhor pastor sinodal, Ismar Schiefelbein; 
cumprimento o ilustríssimo senhor pastor 
Danilo Valdomiro Fach, administrador do Alas; 
e, em nome dessas duas autoridades religiosas, 
eu cumprimento a Mesa aqui composta, as 
autoridades políticas, os homenageados, todas 
demais pessoas aqui presentes, bem como a 
todos aqueles que estão nos acompanhando ao 
vivo pela TV Assembleia. 
 Senhoras e senhores, inicialmente eu 
quero agradecer o nosso bondoso Deus por este 

momento. Em todas as ocasiões em que posso 
fazer o uso da palavra, sempre falo que tenho 
muito orgulho de ser um deputado pomerano e 
luterano. 

Assim quando cheguei a esta Casa, a 
primeira agenda externa que fiz foi com o pastor 
sinodal, colocando o nosso mandato à 
disposição da nossa igreja e das instituições que 
a nossa igreja tem. Com a Graça de Deus, 
estamos fazendo um trabalho maravilhoso aqui 
em nosso estado.  

Os quase oitenta milhões de luteranos, 
espalhados por todos os continentes, 
celebraram, no mês de outubro, uma data 
muito especial. Estou falando das 
comemorações pelo aniversário dos 504 anos da 
Reforma Luterana. 

Hoje, é inegável que a Reforma 
desencadeada por Martim Lutero, em 31 de 
outubro de 1517, com a afixação das famosas 
noventa e cinco teses em Wittenberg, como 
ensina a tradição, transformou e marcou 
profundamente o cenário religioso e político da 
Europa e do mundo.  

O legado teológico de Lutero, a partir da 
doutrina da justificação por graça e fé, toma por 
base o texto de Romanos, Capítulo 1, Versículo 
17: O justo viverá por fé. Isso se inseriu de tal 
maneira ao "DNA" dos cristãos de tradição 
luterana, que o zelo e o valor dado à educação e 
à cultura do trabalho como exercício de vocação 
espiritual dada por Deus, são características 
marcantes da nossa religião. 

A liberdade cristã, baseada na fé e no 
amor de Jesus, bem como uma espiritualidade 
comprometida de vivência sob a cruz, são 
marcas distintas dos cristãos em meio à 
desordem religiosa que muitos se encontram 
atualmente. 

Por isso mesmo faz sentido comemorar 
504 anos da Reforma. Infelizmente, devido à 
pandemia, não foi possível realizar a presente 
sessão solene alusiva à Reforma Luterana no 
mês outubro, como estava prevista. Contudo, 
como luterano que sou, não poderia deixar 
passar em branco tal festividade. 

Como proponente da solenidade, quero, 
nesta tarde, homenagear pastores e pastoras da 
Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil 
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(IECLB) e da Igreja Evangélica Luterana do Brasil 
(IELB) pelo importante trabalho desenvolvido 
em solo capixaba. 

Quero louvar a Deus por Ele usar todos 
vocês como instrumento, juntamente a todas as 
lideranças leigas e os membros para, como 
igreja, fazermos sempre a diferença. E, como 
nos ensina o bem-aventurado Lutero, sermos 
uma igreja sempre em reforma. 

Também pontuar o meu trabalho como 
deputado pomerano, cristão e luterano. Desde o 
primeiro dia, tenho dialogado com os pastores, 
procurando atender às demandas, especialmente 
àquelas voltadas para que o povo tenha mais 
dignidade. Assim sendo, destaco algumas 
realizações: A Lei Estadual n.º 11.009/2019, que 

isenta os produtores rurais da taxa de cobrança 
pelo uso da água; Lei n.º 11.384, sancionada no 
dia 03 de setembro de 2021, que insere no 
Calendário Oficial do Espírito Santo a Semana da 
Igreja Luterana, a ser comemorada na última 
semana do mês de outubro, coincidindo com o 
dia 31, que é o dia da Reforma Luterana. 
Durante aquela semana, deve ser dada a devida 
visibilidade ao trabalho desenvolvido pela Igreja 
Luterana nas mais diversas áreas. 

Fui o autor da lei que declarou de 
Utilidade Pública Estadual a Associação  
Luterana de Assistência Social (ALAS), com sede 
em Vitória. 

A Lei n.º 11.413, de 07 de outubro de 
2021, institui o dia Estadual dos Trombonistas, a 
ser comemorado, anualmente, em 19 de 
setembro, em homenagem ao senhor Henrique 
Berger, trombonista que faleceu aos 88 anos, 
em Santa Maria de Jetibá.  

Também tramita nesta Casa o Projeto de 
Lei n.º 621/2021, de minha autoria, para 
declarar os grupos de trombonistas como 
patrimônio cultural imaterial do Espírito Santo.  

Além disso, está em tramitação o Projeto 
de Lei n.º 1.013/ 2019, que confere o título de 
Utilidade Pública à Associação Obra Acordai 
Capixaba. 

Conseguimos recursos para o 
calçamento rural na Comunidade de 
Luxemburgo, em Santa Leopoldina, e na 
Comunidade Luterana de Rio Ponte, em 
Domingos Martins, obras já executadas. 

Por meio de emenda parlamentar, 
destinei recursos para a Associação Diacônica 
Luterana, ADL, para a instalação do sistema 
fotovoltaico de energia solar, visando à 
economia de energia elétrica na instituição. 

Destinei emendas parlamentares para o 
Albergue Martinho Lutero e para a Alas. Para o 
ano que vem, solicitei recursos para a Obra 
Acordai, para o Albergue Martinho Lutero e 
também para a Alas. 

Ressalto, ainda, que o Governo do 
Estado publicou, na semana passada, uma 
portaria, por meio da Secretaria de Estado da 
Educação, Sedu, para garantir a oferta da Língua 
Pomerana nas escolas da Rede Estadual, 
localizadas em comunidades pomeranas. Isso é 
de extrema importância para valorizar a cultura 
e a língua do nosso povo, e é uma grande 
conquista da Comunidade Pomerana junto ao 
Governo do Estado. 

Enfim, quero dizer que contem sempre 
comigo!  

A Reforma de Lutero provocou 
profundas transformações na sociedade, e 
herdamos muito disso. Com o movimento da 
Reforma, foi possível que a palavra de Deus 
chegasse até o povo mais simples. Foi permitido 
ao povo ler, ouvir e estudar a Bíblia. A reforma 
aflorou a conscientização política e social na 
população. 

Ser luterano ou luterana não nos faz 
melhores ou piores que ninguém; nos faz servos 
e servas de Deus na luta por um mundo mais 
justo, fraterno e igualitário. 

Parabéns pelos 504 anos da Reforma 
Luterana! 

Muito obrigado! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Momento especial 
desta sessão solene, o senhor deputado fará a 
entrega da Comenda Domingos Martins, 
honraria máxima da Assembleia Legislativa para: 

Pastor Rodrigo André Seidel. (Pausa) 
Ordenado ao ministério pastoral na 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil 
em 1998. Atua na paróquia de Santa Leopoldina 
desde 2003. É vice-presidente no Hospital da 
Associação Evangélica Beneficente Espírito-
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santense, entidade que gerencia os hospitais 
Evangélico de Vila Velha, Estadual de Urgência e 
Emergência São Lucas, Jayme dos Santos Neves 
e Maternidade Municipal de Cariacica. 

Aos parentes que estiverem presentes, 
por favor, participem do momento das fotos. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
A partir de agora, o senhor deputado 

Adilson Espindula fará a entrega da Comenda 
João Ferreira de Almeida aos homenageados. 

A Comenda João Ferreira de Almeida é 
distinção criada pela Assembleia Legislativa para 
homenagear pessoas que prestaram ou prestam 
relevantes serviços em favor da família como 
instituição cristã e como pilar da sociedade.  

Nascido em Portugal, João Ferreira de 
Almeida foi ministro pregador da igreja 
reformada nas Índias Orientais Holandesas, 
reconhecido especialmente por ter sido o 
primeiro a traduzir a Bíblia Sagrada para a língua 
portuguesa. 

A primeira homenagem é para o pastor 
André Martin Radinz. (Pausa) 

Foi ordenado ao ministério pastoral em 
2012, assumindo a sua primeira paróquia no 
estado de Mato Grosso. Hoje, atua na Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana em Palmeira 
de Santa Joana, em Itaguaçu, e é o atual 
coordenador da União Paroquial Guandu. 

Lembrando aos familiares e amigos 
presentes que quiserem participar do momento 
das fotos, fiquem à vontade. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
Diácono Arilson Grünewald. (Pausa) 
Foi ordenado diácono em 2003. Em 2018 

passou a coordenar os trabalhos com casais na 
Paróquia de Santa Maria de Jetibá. Foi eleito 
para ocupar a quinta vaga ministerial na 
Paróquia em Santa Maria de Jetibá, a partir de 
março do próximo ano. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

Pastor Cirlei Neunfeld Vorpagel. (Pausa) 
Nascido em São Paulo das Missões, no 

Rio Grande do Sul, é formado em Teologia e 
Música pelo Instituto Concórdia de São Paulo. 
Atua como pastor e músico há vinte anos, sendo 
os últimos quinze anos no município de Santa 
Maria de Jetibá. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Pastor Danilo Valdomiro Fach. (Pausa) 
Formado em Teologia pelo Seminário 

Concórdia de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. É 
assistente social, formado pela Ufes. Atuou 
como pastor em Soledade, Sarandi e Canoas, 
todas no Rio Grande do Sul. Há vinte e três anos 
atua como pastor na Grande Vitória. 
Atualmente, administra a Associação Luterana 
de Assistência Social. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Edilson Cláudio Tetzner. (Pausa) 
Nasceu em São Gabriel da Palha, é filho 

de agricultores. Desde 2015, exerce o ministério 
na Paróquia de Palmeira de Santa Joana, em 
Itaguaçu. Valoriza a cultura pomerana, pois é a 
cultura de seu povo, sua história e sua igreja.    

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Eduvino Krause Filho. (Pausa) 
Formado em Teologia pelo Seminário 

Concórdia, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e 
pós-graduado em Ética, Cidadania e 
Subjetividade. É pastor da Igreja Evangélica 
Luterana do Brasil em Ponto Alto, Domingos 
Martins, desde 1976.  

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Emerson Lauvrs. (Pausa)  
Nasceu em Vila Velha. É formado em 

Teologia e, desde fevereiro de 2020, é o 
superintendente da Associação Diacônica 
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Luterana. Atualmente, faz parte do Conselho de 
Assistência do Município de Afonso Cláudio. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Emerson Linause, representado 

por Emerson Schiffler. (Pausa)  
Atuou como pastor de 2002 a 2007 na 

Igreja Evangélica Luterana do Brasil, no 
município de Resplendor, em Minas Gerais. É 
pastor na Paróquia de Vila Pavão desde 2007 e 
responsável, como conselheiro distrital, da 
região até o Sul da Bahia. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
  Diácono Erivelton Reinke. (Pausa)  

Lecionou língua pomerana na rede de 
educação municipal de Santa Maria de Jetibá e, 
desde fevereiro deste ano, atua como ministro 
na Paróquia Evangélica de Confissão Luterana, 
em Serra. É o atual coordenador da União 
Paroquial Vitória. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Fábio Werneck. (Pausa)  
Natural de Nova Venécia, é bacharel em 

Teologia pelo Instituto Concórdia, de São Paulo, 
seminário da Igreja Evangélica Luterana do 
Brasil. Atua como pastor da Igreja Luterana em 
Colatina há mais de vinte e dois anos.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
Pastor Hilário Linhaus. (Pausa) 
Estudou Teologia no Seminário 

Concórdia e formou-se pastor em 1967. Tem um 
programa diário na rádio Mais FM de Afonso 
Cláudio, desde 1982, com notícias dos hospitais 
e de utilidade pública. É vereador e pastor 
emérito da Igreja Evangélica Luterana do Brasil.  

 
 (Procede-se à entrega da 

comenda) 

Pastora Iraci Wutke. (Pausa) 
É formada em Teologia, com licenciatura 

em Filosofia e faz curso de formação em 
Psicanálise. Atua como pastora desde 2001, na 
Paróquia Evangélica de Confissão Luterana em 
Rio Possmoser, Santa Maria de Jetibá. É a vice-
presidente do Sínodo Espírito Santo a Belém.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Diácona Irléci Klitzke Thomas. (Pausa) 
Atua no segundo campo ministerial da 

Igreja Evangélica de Confissão Luterana em 
Domingos Martins, desde 2015. Tem um amplo 
trabalho na área da música, com grupos de 
canto e coral. É professora na comunidade de 
Califórnia, na escola da rede de ensino 
municipal de Santa Leopoldina. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Pastora Ivanda Keller Schreiber. (Pausa) 
Nascida em Colorado do Oeste, no 

estado de Rondônia. É bacharel em Teologia e 
atua como ministra na Paróquia de Confissão 
Luterana em Barracão do Rio Possmoser, em 
Santa Maria de Jetibá. Atualmente, é 
coordenadora da União Paroquial Mata Fria. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Pastor Jianfranco Figer Berger. (Pausa) 
É bacharel em Teologia. Atua como 

pastor desde abril de 2002, na Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana em rio 
Possmoser em Santa Maria de Jetibá. 
Desenvolve um trabalho de musicalização de 
crianças e jovens, e apoia pessoas em situação 
de vulnerabilidade. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
Pastor João Paulo Auler. (Pausa) 
É pastor ordenado e possui mestrado em 

Liturgia Profissionalizante. Atualmente, é o 
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superintendente da Associação Albergue 
Martim Lutero e presidente do Sínodo Espírito 
Santo a Belém e da Associação Educacional 
Martim Lutero. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Pastor Jorge Dumer. (Pausa) 
É pastor da Igreja Evangélica de 

Confissão Luterana no Brasil desde 1992. Iniciou 
o ministério junto a pomeranos na paróquia de 
Rolim de Moura, em Rondônia. Atualmente, 
exerce o pastorado junto a pomeranos na 
paróquia em São João, de Laranja da Terra. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Pastor Lourival Ernesto Felhberg. (Pausa) 
Iniciou o ministério pastoral em 1985. É 

o atual presidente da Associação Diacônica 
Luterana e exerce a advocacia. Hoje, 
aposentado, o pastor está à disposição das mais 
diversas comunidades e instituições da igreja. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastora Luceny Laurett. (Pausa) 
Natural de Santa Leopoldina. Tem 

catorze anos de exercício no ministério pastoral, 
servindo a Deus com paixão e profundidade. 
Atua na Paróquia de Santa Maria de Jetibá 
desde 2017. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 

Pastor Maicon Weber. (Pausa) 
Natural de Santa Catarina. Foi ordenado 

pastor da Igreja Evangélica de Confissão 
Luterana no Brasil em janeiro de 2015. Em 2018, 
retornou ao Espírito Santo e, desde então, 
exerce o seu ministério em terras capixabas.  

 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 
 

Pastor Marcos César Vollbrecht. (Pausa) 

Tem vinte e sete anos de pastorado. 
Atua na Paróquia Evangélica de Confissão 
Luterana em Jequitibá, no município de Santa 
Maria de Jetibá, há mais de doze anos. Essa 
paróquia tem o terceiro templo luterano mais 
antigo do estado, com cento e quarenta anos de 
existência. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Nivaldo Geik Völz. (Pausa) 
Nasceu em Vila Pavão. É formado em 

Teologia e Filosofia. Desde 2004, exerce o 
ministério na Paróquia Evangélica de Confissão 
Luterana em Santa Teresa e é o atual 
coordenador da União Paroquial Santa Maria. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Pastor Ordilei Linhaus. (Pausa) 
É graduado em Teologia. Foi ordenado 

ao ministério em 2003. É pastor na Paróquia 
Evangélica Luterana Monte Sinai, no município 
de Serra, desde 2017. Tem forte atuação na 
área social, com orientação a jovens de 
comunidades onde a violência é muito grande. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Pastor Paulo Marcos Jahnke. (Pausa) 

Foi ordenado pastor em 2010. Em 2014, 
foi transferido para a Paróquia Evangélica de 
Confissão Luterana em Serra Pelada, no 
município de Afonso Cláudio, onde atua como 
pastor. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 

 
Pastor Ronei Odair. (Pausa) 
Nasceu em 17 de outubro de 1973, em 

São Gabriel da Palha. É graduado em Teologia e 
é ex-policial militar. Desde fevereiro de 2016, 
exerce o trabalho pastoral na Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana em Baixo 
Guandu. 
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(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Para o próximo homenageado, 
convidamos o prefeito de Itarana para 
acompanhar o momento da entrega, e também 
o presidente da Câmara, Edvan Queiroz. Vander 
Patricio e Edvan Queiroz. 

Próximo homenageado, pastor Rubens 
Stuhr. (Pausa) 

Graduou-se em Teologia, com pós-
graduação em Ética, Cidadania e Subjetividade. 
Atuou em diversas paróquias do Espírito Santo. 
É autor dos livros Até Aqui nos Trouxe Deus e 
Santa Leopoldina I, A Terra Prometida, em 
parceria com os pastores Maicon Weber e 
Rodrigo Seidel.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Pastor Scharles Roberto Beilke. (Pausa) 
É graduado em Teologia pela Escola 

Superior de Teologia e pós-graduado em Ensino 
Religioso. Desde 2013, atua na Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana em Rio Ponte, 
Domingos Martins. É o atual coordenador da 
União Paroquial Jucu.  

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Pastor Selmirio Delmar Bullerjahn. 
(Pausa) 

Atuou na Paróquia Cristo de Turvo, no 
Paraná, e depois foi transferido para a Paróquia 
Cristo, de Santa Maria de Jetibá. Liderou a 
formação de três novas paróquias: Alto Rio 
Possmoser, São Luiz e Caramuru. Desde 2004, 
está na Paróquia Bom Pastor, no bairro São Luiz, 
em Santa Maria de Jetibá.    
 

(Procede-se à entrega da 
comenda)  

 

Para o próximo homenageado, pedimos 
a presença do vereador de Piúma Daniel 
Etcheverry, o Danielzinho. 

Homenageado o pastor Valmiré Martin 
Littig. (Pausa)  

Nasceu em Marechal Floriano. É luterano 
de berço, de família bastante ativa nos trabalhos 
comunitários. Atualmente, atua na Paróquia 
Evangélica de Confissão Luterana, em Afonso 
Cláudio.  
   
  (Procede-se à entrega da 
comenda)  
 

Para encerrar a fase das homenagens, 
pastor Walter Henker. (Pausa)  

Em 1997, ingressou no Instituto 
Concórdia, de São Paulo. Formou-se em 
Teologia, em 2001. Trabalhou em Bagé, no Rio 
Grande do Sul; em Resplendor, Minas Gerais; e, 
desde 2013, atua no município de Laranja da 
Terra. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda)  

 
 Neste momento farão uso da palavra, 
em nome dos homenageados, pelo tempo de 
cinco minutos cada, os pastores Rodrigo André 
Seidel e Danilo Valdomiro Fach. E, em seguida, o 
encerramento desta sessão solene pelo senhor 
deputado Adilson Espindula.  

 
 O SR. RODRIGO ANDRÉ SEIDEL – 
Excelentíssimo senhor deputado Adilson 
Espindula, querido amigo. Em nome dele saúdo 
demais autoridades políticas aqui. Estimado 
pastor sinodal Ismar, em nome dele saúdo todos 
os colegas da IECLB. E, em nome do pastor 
Eduvino Krause, um grande amigo de muitos 
anos, quero saudar todos os colegas da IELB 
aqui presentes.   
 Falar aqui depois desta homenagem não 
é algo assim tão simples. Receber um prêmio, 
receber esta comenda, receber esta gratidão, 
não nos faz melhores do que ninguém. Mas nós 
assumimos um compromisso a mais nesta tarde, 
um compromisso que foi aquilo que Martinho 
Lutero desejou para a Igreja Luterana no mundo 
todo.  
 Lutero sempre dizia que um cristão deve 
ter em uma das mãos a palavra de Deus e, na 
outra, o jornal da sua cidade. Nós temos que 
pregar a palavra Deus para dentro da realidade 
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onde Deus nos coloca. E se nós estamos aqui no 
estado do Espírito Santo, muitos conterrâneos 
gaúchos estão aqui, é porque Deus nos colocou 
aqui. E hoje estarmos aqui é um motivo de 
gratidão, deputado Adilson, primeiro a Deus por 
nos permitir sermos seus ministros. Segundo, 
também gratidão, a Deus por nos permitir ter 
um deputado evangélico de confissão luterana, 
com uma história honesta, com uma história 
limpa, com uma história que faz a gente dizer 
que política ainda se faz com P maiúsculo e que 
vale a pena a gente ir para as urnas e votar em 
pessoas cristãs que assumem a tarefa de 
anunciar também a palavra de Deus aqui nesta 
Casa.  
 Não é fácil deputado, deputado Adilson, 
ter vários mandatos de vereador numa cidade 
sempre sendo o mais votado - isso geralmente é 
um desgaste - e poder chegar depois à 
Assembleia, como se diz, ficha limpa. Mas eu ia 
dizer com a alma limpa, que é mais importante 
do que ter a ficha limpa.  
 E hoje, queridos colegas, queridas 
colegas, eu entendo que nós estamos aqui 
assumindo um compromisso de trabalhar ainda 
mais não só dentro dos nossos templos. Mas 
trabalhar ainda mais para fazer a palavra de 
Deus conduzir também esta Casa.  
 O sonho de Lutero era que essa palavra 
de Deus pudesse chegar a todas as casas, por 
isso surgiu a Igreja Luterana. Ele era um padre 
católico que adorava a sua igreja, mas não 
concordava que ela estivesse tão distante do 
povo. E hoje me sinto ainda mais orgulhoso de 
ser luterano, de ser pastor dessa igreja que 
tanto sonhei em ser pastor, e estar aqui nesta 
Casa representando os nobres colegas que aqui 
estão.  
 Estamos numa época em que somos 
lembrados de que Deus desce a este mundo na 
humildade. E servir a Deus hoje é algo muito 
complicado. No mundo da desonestidade, no 
mundo da concorrência, no mundo onde as 
pessoas acham que sabem mais do que o 
próprio Deus, no mundo onde pessoas têm 
horas e horas para ficar ao celular, mas não tem 
cinco minutos para ler a Bíblia. Esta é a nossa 
tarefa: de continuar insistindo, 
incansavelmente, em anunciar a verdade 

bíblica. Essa, que Martinho Lutero fez 
quinhentos e quatro anos atrás. Por isso, se a 
gente olha para esse Cristo que Lutero pregou, o 
Cristo da manjedoura e o Cristo da cruz, não 
podia ser diferente de nós estarmos aqui hoje. 
 Nós assumimos, hoje aqui no estado do 
Espírito Santo, a Igreja Luterana e a Igreja de 
Confissão Luterana, um compromisso a mais, de 
continuar acreditando na palavra de Deus, de 
continuar acreditando na verdade, de continuar 
acreditando nas pessoas. Deus, quando fez o ser 
humano, ele disse que acreditou que era bom. E 
eu acredito que nós também continuamos 
acreditando que as pessoas são boas. 

Muitos membros, nossos familiares que 
estão aqui, até dizem igreja e política não se 
misturam, pois eu quero dizer que igreja e 
politicagem não se misturam. Igreja e política, 
que é a ciência de cuidar do povo e para o povo, 
precisa sim estar nas nossas pregações e na 
nossa vida. Por isso, me sinto muito bem e 
tenho certeza que falo isso em nome de todos, 
de estarmos aqui nesta Casa.  

Queria dizer, deputado, conte com a 
nossa Igreja de Confissão Luterana, conte com a 
IELB para todos os projetos de bem que o 
senhor vem realizando aqui no estado. Sinto-me 
honrado por poder estar aqui olhando para esta 
Mesa e ver que tem alguém que olha com 
carinho por aquilo que nós defendemos em 
nossos púlpitos.  

Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê 
coragem e, antes de terminar, eu queria fazer 
um agradecimento especial aos nossos 
familiares, as nossas esposas, maridos, filhos, 
agradecer pela paciência de vocês e pela 
compreensão de vocês por terem o pai, a mãe, 
enfim, ausentes em muitos momentos por 
estarem cuidando daqueles que nós fomos 
chamados a cuidar. Sem vocês, isso aqui não 
seria possível, sem vocês o nosso ministério não 
seria possível.  

Muito obrigado a todos vocês familiares, 
obrigado a nós, vocês irmãos e irmãs, pastores, 
pastoras, ministros e ministras. Deputado 
Adilson, muito obrigado por esse carinho com 
esta igreja, que tem tido um papel fundamental 
no anúncio da justiça e na denúncia das 
injustiças. Conte com essas igrejas para que o 
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Evangelho continue sendo propagado com amor 
e com verdade.  

Muito obrigado! Boa tarde a todos! 
 
O SR. DANILO VALDOMIRO FACH – 

Excelentíssimo deputado Adilson Espindula, 
nossa saudação muito especial à Mesa 
constituída, caros colegas, pastores, familiares, 
senhoras e senhores. No Salmo 33, nós lemos: 
Feliz a nação cujo Deus é o senhor e o povo que 
Ele escolheu para a sua herança.  

O que nós assistimos hoje, aqui nesta 
Casa, nós ficamos agradecidos, alegres e felizes 
que também esse salmo e esse versículo 
acontece e é realizado também aqui conosco. É 
a nação, mas também esta Casa testemunha e 
serve a Deus na sua função política, social e 
administrativa do nosso povo.  

Referir-se à Reforma, é impossível não 
mencionar as ideias de Lutero. Dentre muitos 
temas abordados e fundamentados na Escritura 
Sagrada pelo reformador, está clara a posição 
quanto à relação Estado e Igreja. Reconhecendo 
e defendendo a concessão do poder de Deus ao 
estado, Lutero interpretou que o estado e a 
igreja possuem funções públicas distintas, mas 
comuns, pois ambos são servos de Deus em 
favor do povo e Deus os utiliza para o seu 
propósito, governando pelo regime da mão 
direita e também da mão esquerda.  

Hoje a Assembleia do Estado do Espírito 
Santo, através da iniciativa do excelentíssimo 
deputado Adilson Espindula, abre um 
expediente em sua agenda com a sessão solene 
alusiva à reforma. Para as igrejas luteranas e 
evangélicas, é um momento histórico e 
gratificante para todos nós. Pois enquanto 
algumas ideologias rejeitam qualquer ordem 
divina, a Assembleia Legislativa insere, em 
momento nobre, a igreja, para testemunhar 
solidariedade, comunhão, unidade e propósito 
de fortalecer as instituições no mesmo 
propósito da igreja, de servir a Deus e também 
ao próximo.  

Rogamos a Deus que estenda a sua mão 
misericordiosa para iluminar os representantes 
desta Casa com sabedoria, humildade, sensatez 
e paz, para que continuem sendo uma 
referência legislativa para todo o Brasil.  

Quando recebi o cumprimento do 
excelentíssimo deputado Adilson, eu balbuciei, 
no seu ouvido: nós temos uma grande dívida já 
no seu mandato. E creio que todos reconhecem 
esse esforço que o nosso nobre deputado tem 
de aproximar e de fazer essa conexão entre a 
igreja e o trabalho do estado.  

Meus cumprimentos, nossa gratidão, 
porque está levando êxito nesse trabalho de 
poder expor também o que é a igreja lá no 
interior, no seu sofrimento, na sua luta, como o 
meu antecessor se referiu. E de valorizar esse 
trabalho e também poder compartilhar aquilo 
que está sendo feito pelos representantes do 
povo. Em nome de todos os pastores luteranos, 
os quais represento, em nome das paróquias 
luteranas espalhadas por todo o estado, e posso 
dizer em nome de todas as igrejas cristãs, a 
nossa gratidão a Deus, a esta Casa de Leis e de 
serviço tão bem representada por V. Ex.ª. Nossa 
gratidão que honrosamente nos acolhe pela 
mesma causa de servir.  

Deputado Adilson Espindula, que tem 
desempenhado o seu mandato com muita 
sensibilidade e sabedoria, atendendo as 
demandas populares e se solidarizando com o 
trabalho das igrejas.  

Excelentíssimo deputado Adilson, nossa 
grande e profunda gratidão pelo seu trabalho, 
pela sua dedicação. De uma maneira muito 
especial e particular, manifesto aqui o apoio que 
a Associação Luterana de Assistência Social tem 
recebido da sua pessoa, da sua excelência e que 
é reconhecido. E aqueles nossos hóspedes que 
vêm do sul da Bahia, de Minas Gerais ou mesmo 
do Rio de Janeiro e do interior do estado, talvez 
não o conheça, mas conhecem, sentem e vivem 
o seu trabalho de uma maneira muito especial, 
na sua dor, no seu sofrimento, na sua ânsia, na 
sua vida. Mas sabe que tem alguém que os ama, 
que os dedica e que podem contar sempre com 
Ele, o Senhor Jesus, que merece toda a honra e 
glória, recebe a nossa gratidão. E que Ele nos 
abençoe. E que Ele abençoe o seu mandato, 
para que tenhamos um Natal de paz, amor, e 
um ano de 2022, ricamente abençoado. Amém! 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Antes do 
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encerramento desta sessão pelo deputado 
Adilson Espindola, é convidado a fazer uso da 
palavra, o prefeito de Itarana, Vander Patricio. 

 

O SR. VANDER PATRICIO – Saúdo a 
todos e a todas com a paz do Nosso Senhor 
Jesus Cristo! 

Excelentíssimo senhor deputado Adilson 
Espindola, no qual, na sua pessoa, cumprimento 
todas as autoridades que compõem a Mesa; 
quero cumprimentar de uma forma especial a 
todos os pastores, pastoras, diáconos aqui 
presentes nesta bela e merecida sessão solene.  

Já dizia Martinho Lutero: Quando o povo 
é impedido de conhecer as escrituras, a salvação 
também é impedida. Quero aqui parabenizar o 
trabalho que os senhores e senhoras têm feito 
pelo estado do Espírito Santo, exercendo as 
atividades de vocês com muita maestria.  

Não tem sido fácil, deputado, ser gestor 
nos tempos que nós vivemos, assim como os 
pastores, pastoras também colocaram. Mas 
posso aqui dizer para o senhor que tem sido 
muito leve nós gestores exercermos as nossas 
atividades, com o trabalho que o senhor tem 
feito aqui nesta Assembleia Legislativa. Por isso, 
eu gostaria que o senhor ficasse de pé, para nós 
darmos uma salva de palmas pelo que o senhor 
tem feito para todos os municípios deste estado 
do Espírito Santo. Tenho certeza que o bondoso 
Deus irá retribuir tudo isso na sua vida.  

Não vou me alongar, e como um amante 
da cultura pomerana, me despeço de cada um 
de vocês dizendo: Viele mal dankschön. Bleef 
mit Gott.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Quero agradecer pelas 
palavras carinhosas de todos aqueles que 
usaram dela. Meu muitíssimo obrigado. Fiquei 
muito emocionado e isso só me motiva a 
trabalhar cada vez mais para o bem de toda a 
sociedade capixaba. 

Nós vamos, depois do encerramento 
desta sessão, oferecer um café colonial para 
todos os presentes, para os homenageados, 
para os familiares que aqui estão, para todos 
que estão participando desta sessão solene. 

Quero agradecer à minha assessoria, do 
meu gabinete, por tão bem ter trabalhado e 

organizado esta sessão solene; agradecer a 
todos os servidores deste Poder Legislativo 
estadual; à TV Assembleia, por estar 
transmitindo ao vivo esta sessão; e por último, 
agradecer a todos vocês homenageados por ter 
nos permitido que nós pudéssemos fazer esta 
homenagem. 

Do fundo do meu coração, muito 
obrigado! Obrigado por todo o trabalho 
pastoral, pelo trabalho social que vocês 
desenvolvem no nosso querido estado do 
Espírito Santo. 

Antes de encerrar, porém, eu queria, 
depois do encerramento, convidar todos os 
homenageados para que nós pudéssemos 
fazer uma foto aqui. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores deputados e as senhoras 
deputadas para a próxima, que será solene, 
hoje, às 19h, em homenagem aos Profissionais 
da Educação. 

Uma boa tarde a todos! 
Está encerrada a sessão. 

 
(Comunicamos que as próximas 
sessões serão solene hoje, dia 15 
de dezembro de 2021, às 19h, 
em homenagem aos Profissionais 
da Educação, conforme 
requerimento do deputado 
Sergio Majeski, aprovado em 
plenário; solene, dia 16 de 
dezembro de 2021, às 8h30min, 
em homenagem aos 20 anos da 
Associação dos Amigos dos 
Autistas do Espírito Santo, 
conforme requerimento do 
deputado Doutor Hércules, 
aprovado em plenário; e 
comunicamos que haverá sessão 
ordinária híbrida, virtual e 
presencial, dia 16 de dezembro 
de 2021, às 10h, cuja Ordem do 
Dia foi anunciada na décima 
quinta sessão extraordinária, 
realizada em 15 de dezembro de 
2021)  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100320037003600340036003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 21 de dezembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 89 

 

Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e um minuto. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 
_______________________________________ 
 

QUADRAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 15 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
ÀS DEZENOVE HORAS E DEZESSEIS 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO SERGIO 
MAJESKI OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado Sergio Majeski, 
telespectadores da TV Assembleia, boa noite! 

É convidado ao local de destaque o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Sergio Majeski. (Palmas) 

 
(Toma assento à Mesa a referida 

autoridade) 

 
É convidada a professora da 

Universidade Federal do Espírito Santo e vice-
diretora da Associação Nacional de Política e 
Administração da Educação no Estado, Gilda 
Cardoso de Araujo; também é convidada a 
assessora de Relações Institucionais da 
Secretaria Estadual de Educação, Aline de Paula 
Nunes; é convidada a professora e diretora 
escolar e ex-secretária municipal de Educação 
de Santa Maria de Jetibá, Luíza Maria Sossai 
Berger; é convidado o ex-governador de Vitória 
e mestre em Direitos e Garantias Fundamentais, 
Roberto Martins; convidada a coordenadora do 
Fórum Municipal de Educação de Vitória e do 
Comitê Capixaba da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação, Sumika Soares de Freitas 
Hernandez Piloto; e também é convidada a 
professora especialista junto à Equipe 
Multidisciplinar do Centro de Referência em 

Educação Inclusiva do Município de Santa Maria 
de Jetibá, Vanize Espíndula. (Palmas) 

 
(Tomam assento à Mesa os 

referidos convidados) 
 

Informo que esta sessão está sendo 
transmitida ao vivo pela TV Assembleia nos 
canais abertos e no YouTube. As fotos do evento 
estarão disponíveis amanhã, dia 16, no site da 
Assembleia Legislativa, que, com satisfação, 
recebe todos nesta sessão solene em 
homenagem aos profissionais de educação com 
a entrega de placas aos homenageados. 
 Neste instante, o senhor deputado 
Sergio Majeski procederá à abertura desta 
sessão solene conforme é regimental. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Boa noite a todos e a todas! Sejam todos 
muito bem-vindos! 
 Invocando a proteção de Deus, eu 
declaro aberta a sessão solene e procederei à 
leitura de um versículo da Bíblia. Para isso, 
convido todos a ficarem de pé. 
  
  (O senhor deputado Sergio 
Majeski lê 2 Timóteo, 3:16,17)  
 
 Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas declaro aprovada, 
conforme foi disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa.  

Informo a todos os presentes que esta 
sessão é solene, em homenagem aos 
profissionais da educação, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
Plenário por unanimidade. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Todos são convidados, 
respeitosamente, para as execuções do Hino 
Nacional e do Hino do Estado do Espírito Santo.  

 
(É executado o Hino Nacional e o 

do Espírito Santo) 
  
  Neste momento teremos a exibição de 
um vídeo. 
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  (É exibido o vídeo) 
 

Neste momento, fará uso da palavra o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene Sergio Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Mais 

uma vez, cumprimento a todos com meu boa-
noite, a todos e a todas. Sejam todos muito 
bem-vindos!  

Hoje estamos fazendo esta homenagem 
a esses profissionais da educação. 

Em agosto comemoramos o Dia 
Internacional do Profissional de Educação. 
Temos o Dia do Professor, o Dia do Pedagogo, 
mas tem esse dia destinado a lembrar de todos 
os profissionais da educação, porque a 
educação não se conclui ou não se faz apenas 
com o professor, ou apenas com o diretor, ou 
apenas com pedagogo; há um conjunto de 
pessoas que são responsáveis para que se 
realize qualquer tipo de projeto educacional.  

Os funcionários aqui da Casa, acho que 
alguns, até estranharam que eu esteja 
propondo uma sessão solene de homenagem, 
porque não sou muito afeito a isso, em função 
de que, talvez, nos últimos tempos, tenhamos 
banalizado demais essa questão de homenagem 
sem critérios muito claros. Por que nós 
homenageamos?  

Então, quando pensei em fazer isso, lá 
em agosto, a pandemia ainda estava muito 
acelerada. Resolvemos postergar e, agora, com 
uma condição um pouco melhor do que naquela 
época, achamos que seria possível.  

As pessoas que convidamos para serem 
homenageadas, na verdade, elas têm uma 
representatividade. É impossível que a gente 
homenageie todos aqueles que gostaríamos de 
homenagear. A minha questão com a educação, 
como a maioria aqui sabe, não é uma questão 
casuística. Não é uma questão de que escolhi 
defender a educação porque sou deputado. A 
educação faz parte da história da minha vida.  

Sou professor há mais de trinta anos, sou 
mestre em Educação também. Trabalhei muito 
tempo na rede pública estadual, na rede 
municipal de Vitória e na rede particular. Se 
amanhã eu deixar de ser deputado, vou 

continuar defendendo a educação da mesma 
forma.  

Então, a educação é uma causa, mas é 
uma causa da minha vida. Ela não é um mero 
discurso porque todo mundo diz que valoriza 
a educação, porque todo mundo diz que a 
educação é importante, mas um par de 
pessoas que, quando chega a determinado 
ponto, têm condição de, realmente, dar novos 
rumos para a educação, não o fazem, e tudo 
morre no discurso, na realidade.  

Esse pequeno vídeo que passei, não 
passou o nome ali, mas ele se chama Saindo 
dos Trilhos. Ele é muito breve, ele cabe uma 
infinidade de interpretações, e não vou 
interpretar o vídeo aqui para ninguém porque 
esse vídeo, acho, para quem é, 
principalmente, da área da educação, tem 
uma infinidade de significados. 

Mas todos nós que estamos aqui hoje e 
que somos profissionais da educação, muitas 
vezes temos que sair dos trilhos para 
conseguir realizar aquilo que é necessário e, 
às vezes, até aquilo que não se acredita que 
seja possível realizar. E não só nós temos que 
sair dos trilhos tantas vezes, mas temos que 
tirar outros dos trilhos também. 

E essa homenagem é para essas pessoas 
que saem dos trilhos o tempo inteiro, essas 
pessoas que puxam os outros dos trilhos o 
tempo inteiro, essas pessoas que, como 
costumo dizer, têm a educação na veia.  

Todas as pessoas que estão aqui, porque 
nós escolhemos vinte e sete pessoas para ser 
homenageadas e três escolas do Meps. O Meps 
é uma rede de escolas que tem aqui no estado, 
muitos de vocês eu acho que conhecem, que faz 
um excelente trabalho com as pessoas do 
campo. E são escolas que a gente acompanha 
também, assim como eu acompanho as escolas 
da rede estadual. Eu não acompanho, às vezes 
as pessoas me cobram por que eu não 
acompanho tão de perto as escolas municipais, 
mas porque é outra esfera administrativa. Então 
eu não posso me envolver em questões que são 
da esfera administrativa municipal, mas na 
medida em que a gente pode contribuir com 
alguma coisa, obviamente nós contribuímos.   
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Nós vivemos na educação, sempre, eu 
acho que a educação nunca viveu tempos fáceis 
no Brasil. Dizer assim, Olha, a educação está 
complicada e tal. Eu acho que nunca não foi 
complicado. Eu acho que sempre foi 
complicado. Eu acho que às vezes se torna um 
pouco mais. Hoje, talvez, pela complexidade da 
sociedade com tantas questões, ela está ainda 
mais complicada porque se avolumou uma 
quantidade de problemas que estoura dentro 
das escolas o tempo inteiro, e muitas vezes nós 
não temos sequer condições de lidar com isso, 
porque faltam políticas públicas de apoio 
realmente às escolas para que consigamos dar 
conta de tanta coisa que acontece na escola. É 

um caldeirão o tempo inteiro. 
Agora com esses tempos complicados 

tem aumentado muito a desvalorização do 
profissional da educação, porque por muito 
tempo a gente ficou em cima da questão da 
desvalorização financeira, da desvalorização 
salarial do professor, que continua, sem 
sombra de dúvida, continua. A maior parte 
dos salários pagos a professores no Brasil é 
vergonhoso, nós temos redes municipais aqui 
no estado que pagam aproximadamente um 
salário mínimo ao professor, mas essa 
desvalorização tem se avolumado, porque ela 
está vindo de todos os lados agora. Ela vem 
inclusive de uma parte da sociedade. Com a 
pandemia, as acusações de que professores não 
queriam trabalhar, que queriam receber, mas 
não queriam trabalhar, essa ideia que permeia 
agora parte da sociedade, que professores 
ideologizam alunos, que sexualizam alunos e 
não sei mais o que, quer dizer, é uma infinidade 
de coisas. 

E eu tenho visitado as escolas, sobretudo 
escolas estaduais, e o que a gente vê nas escolas 
é uma coisa fenomenal. Na maioria das escolas, 
o trabalho que se realiza, é incrível que se 
consiga realizar com tão pouco aquilo que se 
realiza dentro das escolas. É muito diferente 
daquilo que as pessoas imaginam que aconteça 
dentro das escolas. Eu fui dar uma entrevista 
para um site e aí o rapaz começou a dizer assim:  

– Porque você sabe que nas escolas 
acontece isso e isso e isso.  

Eu disse para ele:  
– Não. Não sei, não. Eu visito várias 

escolas, mas eu não sei não.  
Perguntei a ele:  
– E você, visitou quantas escolas para 

estar afirmando?  
– Não, nunca visitei.  
Eu falei:  
– Então como é que você sabe disso?  
– Não, é porque eu vi uma matéria não 

sei onde.  
– Ah, você viu uma matéria e você está 

julgando porque você viu uma matéria?  
As pessoas precisam conhecer e 

entender o que é uma escola, o que é a 
educação, o trabalho que se realiza 
cotidianamente.  

E aqui nós temos inclusive escolas 
particulares também, profissionais de escolas 
particulares que também realizam um trabalho 
seríssimo.  

Nós temos que identificar na sociedade o 
tempo inteiro quem são aqueles que 
efetivamente estão lutando pela educação. 
Quem são aquelas pessoas que independente 
de qualquer coisa que a gente pode discordar 
de determinados posicionamentos, mas que 
efetivamente lutam pela educação 
cotidianamente, independente de qualquer 
coisa. Porque a gente precisa se fortalecer o 
tempo inteiro, a gente precisa se dar as mãos, a 
gente precisa estar junto, porque senão a coisa 
vai ficar muito mais grave do que a gente já tem 
percebido nos últimos tempos. 

O mundo, eu tenho dito isso nas escolas 
que visito, porque assim, uma parcela dos 
profissionais da educação começaram a aceitar 
essa desvalorização. A gente começa a ver nas 
escolas uma parte dos profissionais com uma 
baixíssima autoestima, em função todas essas 
situações.  

É fundamental que a gente tenha uma 
forma de estimular os profissionais o tempo 
inteiro, porque o profissional da educação 
começou a aceitar que ele não é uma pessoa 
importante. E aí eu digo, e dizia isso sempre, e 
penso isso, não estou mais na sala de aula, 
posso voltar amanhã para a sala de aula, que o 
mundo pode desvalorizar a gente, que a 
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sociedade pode desvalorizar, mas nós mesmos, 
não. Nós, não. Nós temos que manter a cabeça 
erguida o tempo inteiro, apesar das pancadas, 
apesar das caneladas, apesar dos tombos, nós 
temos que manter a cabeça erguida o tempo 
inteiro e acreditar que, independente de qual é 
a função que eu exerça dentro de uma escola, 
que eu faço a diferença.  

E, sobretudo, os professores, pedagogos, 
quando vão para a sala de aula, que eles estão 
fazendo, sim, a diferença na vida de milhares de 
pessoas. E, às vezes, para muitos dos jovens, 
sobretudo aqueles que vivem em condições de 
pobreza no Brasil e aqui no Espírito Santo, o 
professor é a única boa referência que ele pode 
ter. 

Então, caros colegas, a gente não pode 
nunca acreditar nessa desvalorização. O mundo 
desvaloriza, nós, não. Nós mantemos a cabeça 
erguida, nós somos muito importantes, nós 
fazemos a diferença, nós fazemos acontecer, 
apesar daqueles que não querem que isso 
aconteça.  

E, às vezes, claro que não é fácil a 
gente manter esse espírito o tempo inteiro, e 
de vez em quando a gente desanima, de vez 
em quando a gente acha que não vai mais 
conseguir continuar, mas o filósofo Pascal, 
que era também um matemático – eu falo isso 
de vez em quando, talvez a pessoa esteja 
enjoada de me ouvir falar isso – simplificando, a 
aposta de Pascal. O Pascal, que era um grande 
filósofo, era um grande matemático, mas ele 
dizia que era impossível provar 
matematicamente a existência de Deus. Então, 
o melhor a fazer seria você apostar na existência 
de Deus. Porque essa seria sempre uma boa 
aposta. Porque, se lá no final você descobrisse 
que Deus existe, isso teria sido muito bom, 
porque sua vida, então, foi pautada em algo 
muito bom. E, se você acaso descobrisse que 
não existia, também a aposta, o fato de você ter 
acreditado nisso, também era muito bom.  

Então, já na época da sala de aula eu 
falava isso, que eu tento me inspirar em Pascal e 
transformar isso no dia a dia, apostar que 
amanhã pode ser melhor do que hoje, que 
semana que vem, que ano que vem pode ser 
muito melhor, que você fazer essa aposta o 

tempo inteiro, que nem sempre é fácil, é 
fundamental.  

E tem um ditado árabe que diz, e 
provavelmente a maioria de vocês já ouviu isso, 
que quem planta tamareiras não colhe tâmaras, 
porque as tamareiras demoram cem anos para 
frutificar. E, desta forma, então, uma pessoa 
que planta tamareira não pensa se ela vai comer 
essas frutas, porque não vai.  

Então nós, profissionais da educação, 
devemos o tempo inteiro pensar nisso também. 
E nós não plantamos apenas, né? A gente não 
apenas semeia tamareiras. A gente capina, a 
gente limpa o terreno, a gente abre a cova, a 
gente enterra a semente, a gente rega, a gente 
cuida. Não vamos colher, muito provavelmente, 
mas plantamos e outros colherão.  

Que a gente continue, então, plantando 
muitas tamareiras, porque necessitamos, as 
futuras gerações necessitarão e poderão 
aproveitar boas tâmaras.  

Uma boa noite a todos! 
E vamos iniciar a nossa homenagem.  
Obrigado! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – É convidada ao uso da 
palavra por cinco minutos a senhora Gilda 
Cardoso de Araujo. 

 
A SR.ª GILDA CARDOSO DE ARAUJO – 

Boa noite a todas, todos e todes aqui presentes!  
Em primeiro lugar, eu quero agradecer 

ao deputado Sergio Majeski essa sessão solene 
homenageando os profissionais da educação. 
Como o deputado falou, nós temos passado por 
momentos bastante difíceis. Sempre foi difícil, 
mas, de 2020 para cá, tem sido terrivelmente 
desafiador. E, coincidentemente, eu preparei 
uma fala – uma pequena fala –, porque eu achei 
que, falar da constituição do profissional da 
educação, o que é se constituir um educador, o 
que é se constituir um profissional da educação, 
seria importante esta noite. E eu acho que o 
deputado trouxe algumas questões, que eu vou 
abordar aqui nesta pequena contribuição, que 
convergem, que vão conversar.   

Há muitas formas de se constituir uma 
profissional ou um profissional da educação. O 
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começo de tudo logicamente deve passar, de 
acordo com a LDB e com as diretrizes emanadas 
do Conselho Nacional de Educação, 
necessariamente, por cursos de formação 
inicial, devidamente autorizados, credenciados e 
reconhecidos.   

Hoje, eu atuo na Universidade Federal do 
Espírito Santo com as várias licenciaturas – de 
quinze a dezessete licenciaturas nós temos –, 
ministrando a disciplina Política e Organização 
da Educação Básica no Brasil. 

Nas primeiras aulas dessa disciplina, 
como de costume, tanto no presencial como no 
formato ensino-aprendizagem remoto 
temporário e emergencial, que é o que nós 
estamos adotando agora, há sempre um 
momento de apresentação do programa de 
ensino e dos discentes e da docente que, no 
caso, sou eu. 

Eu considero esse momento importante 
porque nós pactuamos ali o nosso percurso 
pedagógico, nós estabelecemos uma espécie de 
contrato pedagógico do semestre inteiro e 
temos a oportunidade de nos conhecer um 
pouco melhor. 

Pois bem, nesse processo de 
apresentação, uma das questões que eu solicito 
para que os discentes compartilhem é se eles 
desejam atuar na docência, se desejam ser 
profissionais da educação. E eu tenho me 
preocupado muito, nos últimos anos, com as 
respostas, porque o que a gente abstrai dessa 
sondagem inicial é que a maioria das respostas é 
um não, seguido de um talvez. E esse talvez é 
assim: se não houver outra saída, se eu não 
consegui fazer outro curso. 

Isso, deputado e caros colegas, familiares 
e, enfim, todos aqui presentes, aponta para a 
baixíssima atratividade da carreira dos 
profissionais da educação. E essa baixa 
atratividade tem impactos seríssimos para as 
futuras gerações: um país que não respeita e 
não valoriza os seus mestres é um país com o 
futuro seriamente e gravemente ameaçado. 
Nenhuma reforma educacional tem resultados 
positivos sem esse pré-requisito de respeito e 
valorização.  

Nessa aula inicial, eu também me 
apresento, mas não apresentando meu 

Currículo Lattes e essas coisas que a gente tem 
que preencher por conta da, vamos dizer assim, 
obrigatoriedade da Academia. Eu me apresento 
de modo a compartilhar o que eu considero ter 
sido o início da minha constituição como 
profissional da educação, como educadora, e 
me permitam falar brevemente desse 
momento. 

Eu me formei no ano de 1985, no antigo 
Instituto Fernando Duarte Rabelo, no que seria 
hoje o ensino médio, naquela época ensino de 
segundo grau, e obtive habilitação para o 
Magistério. Aqui, eu já estou dizendo mais ou 
menos da minha idade, né? Mas tudo bem! 

Logo em seguida, eu atuei numa escola 
particular na Praia do Canto, cujo método era o 
montessoriano. Fiquei um ano letivo lá. 

No ano seguinte, ao mesmo tempo em 
que eu entrei na universidade para o curso de 
História – graduação, licenciatura e bacharelado 
– eu passei num concurso público para o 
Governo do Estado e fui trabalhar em Serra 
Dourada, no horário das 11h às 15h.  

As escolas funcionavam em quatro 
horários e isso me impossibilitava de duas 
coisas: a primeira, de cursar algumas matérias 
daquele ciclo básico do primeiro período, e a 
segunda, fundamental, de almoçar. Porque, 
naquela época, não tinha self-service a rodo, de 
jeito que eu não conseguia almoçar. E essa 
continua sendo a vida de muitos dos 
profissionais da educação.  

Bom, no ano seguinte, então, tentando 
melhorar minha situação – eu ainda não tinha 
percepção do que seria ser profissional da 
educação ou educadora –, eu entrei no 
concurso de remoção e consegui uma cadeira – 
feliz da vida, tá?! – em Nova Rosa da Penha, 
naquela época ainda conhecida como 
Itanhenga, no horário das 15h às 19h.  Naquela 
época, 86, 87, essa região havia sido recém-
ocupada e era bastante precária.  

A escola não era diferente: os alunos 
comiam no chão, a escola era de compensado, 
as telhas de Eternit, não tinha refeitório, a 
merenda era péssima, os alunos tinham mau 
cheiro. Isso, o cheiro, o cheiro me incomodou! 

Daí, eu preparei uma aula para a 
segunda série, que era a minha turma, sobre 
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cuidados de higiene pessoal, utilizando todo o 
arsenal pedagógico que eu conhecia na época: 
flanelógrafo – não sei se tem gente aqui dessa 
época –, vitrola com música, desenho gigante de 
sabonete, pasta dental, entre outras coisas. 

Animadíssima já com o meu arsenal 
pedagógico – eu conto isso para os meus alunos 
de graduação –, no meio da aula, fui 
interrompida por um garotinho, que me 
perguntou: Como vamos fazer isso tudo se o 
carro-pipa só passa duas vezes por semana aqui, 
tia? 

Guardei todo o meu arsenal pedagógico 
e passei a entender que o educador e a 
educadora nunca está pronto, pronta, e quem 
se coloca dessa forma não é educador ou 
educadora. 

Passei a chegar um pouco mais cedo e 
visitar as famílias, a tomar café nas casas antes 
um pouco de chegar à escola. Passei a conversar 
com os profissionais da saúde, os policiais, os 
comerciantes da região, e lá, em Nova Rosa da 
Penha, eu comecei a me constituir, 
efetivamente, uma profissional da educação, 
uma educadora. 

 Concluindo, se não tivermos políticas 
intersetoriais de Saúde, Assistência Social e 
Educação; se não tivermos o respeito e a 
valorização dos profissionais da educação e a 
ampliação dos gastos sociais nessa área como 
premissas para enfrentar as graves dificuldades 
sociais e educacionais, acentuadas nos últimos 
dois anos pela pandemia da covid-19, creio que 
retrocederemos pelo menos duas ou três 
décadas, quando brigávamos pela dimensão do 
acesso e da permanência. 

E, para finalizar, eu escolho aqui um 
trecho do livro Cotidiano da Escola e da Sala de 
Aula, do Philippe Meirieu, que é um educador 
francês, que diz o seguinte: 

 

Escolher a democracia é não se 
dar o direito de escolher qualquer 
escola, mas escolher a escola 
cujos princípios levam justamente 
ao advento e à renovação da 
democracia. 

 

É esta a minha aposta, é esta a nossa 
batalha, uma escola que garanta o direito à 

educação de todos e uma escola que tenha 
gestão pública para o público. 
 Muito obrigada! (Palmas!) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso 
da palavra, pelo tempo de cinco minutos, o 
senhor Roberto Martins. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Só vou pedir, tem mais três pessoas que 
vão falar, para a gente tentar ser condensado 
para não – tem gente do interior e tal – 
extrapolar muito o horário. 
 Obrigado. 
 

 O SR. ROBERTO MARTINS – Boa noite a 
todas, boa noite a todos educadores aqui 
presentes, que vão receber essa justa 
homenagem de um colega da educação, 
professor Sergio Majeski. Eu estava 
relembrando muita coisa aqui, Sergio, sobre as 
nossas vivências. Estou olhando aqui para a 
Heloisa, a nossa coordenadora lá do Darwin, 
onde nós trabalhamos durante tanto tempo. O 
professor Majeski como professor de Geografia; 
eu, professor de História. Compartilhamos 
algumas turmas. A Aline está ali, foi nossa aluna. 
Isso é muito legal, não é? Ser professor é isso.  
 Eu sou professor, a primeira vez que eu 
entrei em sala de aula foi em 1988. São quantos 
anos? Trinta e três anos de sala de aula. E 
realmente eu digo para vocês: só sabe o que é 
ser professor, quem realmente é professor, ou 
quem realmente esteve numa sala de aula 
durante muito tempo, como nós estivemos. 
 Primeiro quero agradecer, Majeski, a 
homenagem. É uma homenagem muito justa e 
eu quero te dizer que eu já recebi muitas 
homenagens. Recebi homenagem como 
político, recebi homenagem como advogado, 
que eu também sou, mas até hoje não tinha 
recebido nenhuma homenagem sobre aquela 
profissão que realmente define minha vida, que 
é ser professor. Então, agradeço muito, porque 
é a primeira vez que estou sendo homenageado 
como professor. Isso para mim é muito 
importante. 
 E eu queria dizer para todas e todos 
vocês que eu estava aqui relembrando das 
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passagens e sobre o discurso do Majeski. Ele já 
abordou quase tudo do que eu iria falar, por isso 
que eu vou resumir bastante, mas eu queria 
tocar num ponto fundamental, Majeski. Você 
falou aqui da desvalorização do professor, da 
nova desvalorização que vai para além da 
desvalorização salarial, financeira. E eu queria 
abordar um pouco sobre isso. 
 Como vereador, que eu tive um mandato 
de quatro anos aqui em Vitória como vereador, 
eu tive a oportunidade de observar a situação 
dos nossos professores do município de Vitória. 
Visitei noventa e duas das nossas instituições de 
ensino, das cento e duas que nós temos. Só não 
visitei todas porque a pandemia impediu que eu 
visitasse as últimas dez Cmeis que faltaram. E eu 
conheci muito bem a realidade da educação do 
município de Vitória. 
 E hoje eu vejo políticos atacando os 
professores de Vitória, eu peço mil desculpas 
para abrir aspas e utilizar uma expressão muito 
feia de um político dizendo que professores são, 
abre aspas, por favor, canalhas. Que professores 
são esquerdopatas que estão doutrinando 
nossas crianças com a ideologia de gênero. 

 Eu fico muito envergonhado de saber 
que o município de Vitória conseguiu eleger 
políticos desse naipe, sem nenhuma 
educação, para atacar educadores. E o que eu 
queria dizer aqui hoje, nós, professores, 
estamos sendo tratados como bodes 
expiatórios da política. Eles encontraram um 
alvo. É como os judeus, que foram tratados 
por Hitler na Alemanha, para justificar outros 
interesses, na verdade. 
 Então, hoje infelizmente nós temos um 
grupo de políticos que resolveram escolher os 
professores, os educadores como seus bodes 
expiatórios. E vocês sabem por quê? Porque é 
muito mais fácil atacar o professor, dizer que a 
educação não é uma educação de qualidade, 
dizer que a educação não está bem, atacando o 
professor, do que atacar o prefeito, do que 
atacar o governador, do que atacar a falta de 
investimentos, até porque esses políticos que 
estão fazendo isso, muitas vezes, dependem de 
cargos comissionados indicados para a 
prefeitura ou para o Governo do Estado. E é por 

isso que eles vão atacar você, professor. Porque 
é muito mais fácil atacar você, do que atacar o 
governador, do que atacar o prefeito, 
perceberam? 

E nós estamos sendo usados. Nós, 
professores, estamos sendo usados por esses 
políticos como uma plataforma eleitoral ou 
eleitoreira, como queira. E precisamos reagir de 
alguma forma, né? E aí Majeski que a gente 
conta com você, que sempre foi uma palavra 
firme em defesa da educação aqui, neste 
Parlamento. 

E a gente espera que outros 
parlamentares se levantem também, levantem a 
sua voz em defesa da educação, porque isso vai 
custar muito caro. Porque se hoje estão 
desautorizando os professores, na sala de aula, 
com projetinhos, tipo, como é que chama 
mesmo? É mordaça em sala de aula, alguma 
coisa assim. Se hoje estão desautorizando os 
professores, amanhã o custo disso pode ser 
muito caro. Porque o aluno que hoje é incitado 
por um pai raivoso, dominado por uma 
ideologia extremista, que aponta o dedo para o 
professor em sala de aula, muitas vezes sem 
saber o que está dizendo, esse mesmo aluno, 
amanhã, vai ser aquele que em uma parada de 
um acidente automobilístico vai apontar o dedo 
na cara de um policial ou aquele que vai 
provocar uma desordem absurda na sociedade, 
porque ele já aprendeu, desde cedo, que deve 
ousar, né? Ousar, tripudiar de qualquer forma 
de autoridade. 

E eu não estou justificando, 
evidentemente, uma educação autoritária aqui. 
Mas eu estou dizendo que existe uma base 
fundamental, nessa relação, que precisa ser 
respeitada. 

E para encerrar, então, queria só dizer 
que eu estou aqui muito feliz de receber a sua 
homenagem e quero externar a todos vocês. E 
dizer que todos vocês, que resistem na 
educação, estão de parabéns e uma boa noite a 
todos, obrigado. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Agora, também, pelo 
tempo de cinco minutos é convidada, ao uso da 
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palavra, a senhora Sumika Soares de Freitas 
Hernandez-Piloto. 

 
A SR.ª SUMIKA SOARES DE FREITAS 

HERNANDEZ-PILOTO – Também sou 
pequenininha, Alberto. 

Boa noite a todas, a todos e todes. É uma 
alegria estar aqui, neste momento, 
representando os profissionais da educação. 
Sou professora de educação infantil da rede 
municipal de Vitória, professora de educação 
especial, também, na rede municipal. Atuo, 
neste momento, em escolas da rede municipal e 
rede privada aqui, no município de Vitória e 
Serra. E me sinto representando, neste 
momento, e tendo a oportunidade de dialogar 
com os meus pares, os profissionais da 
educação. 

Estou na coordenação do Fórum 
Municipal de Educação, que temos uma 
preocupação de acompanhar o Plano Municipal. 
E que nesses tempos atuais de retrocesso, 
temos muitas preocupações com questões que 
ferem a condição do direito à educação e do 
direito humano. 

Mas quero hoje compartilhar também 
com os colegas, amigos e familiares que estão 
aqui, hoje, o meu filho concluiu o ensino 
fundamental, quatorze anos, na rede municipal 
de Vitória. Uma alegria para todos nós que 
acompanhamos o processo educacional, de 
tantos colegas e ver o nosso filho concluindo, 
com amigos profissionais que acompanharam 
tantos anos. Isso aqui nos motiva e nos dá a 
possibilidade de esperançar. E eu quero falar um 
pouco sobre isso. 

Nós vivemos dois anos de um período de 
muitas incertezas, mas uma certeza eu 
encontrei ao retornar às nossas escolas: nós 
acompanhamos os processos dos nossos 
estudantes e das nossas crianças, e fizemos 
muita diferença. Lutamos muito sem recursos, 
mas buscamos possibilidades. E são nelas que 
nós, a cada dia, mesmo em tempos de 
desencanto, como diz Pablo Gentili no seu livro 
Educar na Esperança em Tempos de 
Desencanto, nós estamos resistindo e buscando 
possibilidades de defender o direito à educação, 
de defender os direitos humanos contra tantos 

retrocessos, de juntos pensarmos em 
estratégias.  

Os que me conhecem sabem que 
acompanhamos vários movimentos sociais. Fico 
lisonjeada, hoje, de estar aqui representando os 
colegas e trazendo essa palavra, como também 
muito feliz de encontrar minhas professoras da 
Universidade Federal do Espírito Santo, que 
tenho um carinho enorme, que contribuíram no 
meu processo de formação, de estar aqui, hoje, 
contribuindo com a sociedade capixaba e com o 
meu município. 
 Quero encerrar esta minha fala, esta 
breve fala, com um texto do Paulo Freire, que 
fala de esperançar: 

 
É preciso ter esperança do verbo 
esperançar. Porque tem gente 
que tem esperança do verbo 
esperar. E esperança do verbo 
esperar, não é esperança, é 
espera. Esperançar é se levantar; 
esperançar é ir atrás; esperançar 
é não desistir; esperançar é levar 
adiante, esperançar é juntar-se 
com os outros para fazer de outro 
jeito.  

 
Paulo Freire  

 
 E que tenhamos um excelente fim de 
ano com os nossos familiares. Neste momento, 
que ainda exige todo acompanhamento de 
todos os protocolos, o qual nós estamos 
seguindo rigorosamente, acompanhando nas 
nossas escolas, nos nossos espaços públicos. 
 Parabenizo o deputado pela iniciativa de 
nos homenagear. Como professor Roberto 
Martins, também, hoje, estou recebendo minha 
primeira homenagem como professora, e fico 
muito feliz de compartilhar este momento com 
tantos colegas e profissionais da educação, que, 
hoje, aqui estão do estado todo, representando 
a educação capixaba. Muito obrigada! 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – É convidado a fazer uso 
da palavra, também por cinco minutos, a 
senhora Joziane Jaske Buss. 
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 A SR.ª JOZIANE JASKE BUSS – Boa noite 
a todos e a todas! Eu pediria, inicialmente, 
permissão a essa seleta plateia e aos agraciados, 
dentre os quais eu recebi o honroso convite de 
manifestar-me, para fazer um agradecimento 
especial e particular ao nosso querido deputado 
Sergio Majeski, que nos surpreendeu, nesta 
noite, positivamente, conferindo-nos tão valiosa 
honraria de receber essa homenagem.  

Devo lembrar Cícero, que foi um orador 
Romano que dizia que: Nenhum dever é mais 
importante que a gratidão.  
 E, assim, te dizer, Sérgio, que esse seu 
gesto ficará registrado na memória dos nossos 
corações, onde se deve recolher as sinceras 
manifestações de carinho que recebemos, hoje, 
nesta sessão solene. 
 Fui convidada a falar sobre a educação 
especial na perspectiva da educação Inclusiva. E o 
que é incluir? O que é inclusão? Não basta nós 
fazermos uma inclusão das pessoas com 
deficiência dentro de uma sala de aula, estar 
presente apenas de corpo, mas que elas estejam 
presentes de fato, tendo seu direito que, além do 
direito à educação, o direito à aprendizagem, a 
aprender. Que elas possam ter garantido - com 
essa convicção que nós, caros colegas, devemos 
ter - o direito de aprender e que elas, sim, 
aprendam. Elas aprendem. Elas têm potenciais 

que precisam ser respeitados.  
O discurso da inclusão preconiza acesso 

aos direitos constitucionais a todos, independente 
de suas crenças, raças, gêneros, religião. E, nessa 
perspectiva, o aluno com deficiência, bem como 
todos os demais alunos, têm direito à educação e, 
também, o direito que, além desse direito, é uma 
pré-condição de todos os direitos existentes na 
nossa sociedade.  

Desse modo, nós, que defendemos e 
levantamos a bandeira da inclusão, acreditamos 
e proclamamos que toda criança, adolescente, 
jovem e adulto têm o direito fundamental à 
educação, e deve ser dada a essas pessoas a 
oportunidade de atingir e manter o nível 
adequado da sua aprendizagem, considerando 
que cada uma dessas pessoas possui suas 
particularidades e potencialidades, as quais 
precisam, sim, ser respeitadas.  

Nessa premissa, nós congregamos que se 
faz necessária a adoção de uma política 

igualitária, de modo que busque, realmente, 
garantir a todos os alunos e alunas, 
independente de suas diferenças ou 
dificuldades individuais, a acessibilidade ao 
ensino, principalmente no que se refere à 
apropriação dos conhecimentos ofertados pela 
educação básica.  

Dessa forma, nós corroboramos com a 
Convenção sobre os Direitos da Pessoa com 
Deficiência, aprovada pela ONU no ano de 2006, 
da qual nosso país é signatário, a qual orienta 
que os estados-parte devem assegurar um 
sistema de educação inclusiva em todos os 
níveis de ensino, em ambientes que maximizem 
o desenvolvimento acadêmico e social 
compatível com a meta da inclusão plena, 
adotando medidas que possam garantir que 
todas as pessoas com deficiência ou sem 
deficiência não sejam excluídas do sistema 
educacional geral, sob a alegação da deficiência; 
e que as crianças com deficiência não sejam 
excluídas em hipótese alguma. Essas pessoas 
precisam e devem ter o acesso ao ensino 
fundamental inclusivo, de qualidade e gratuito, 
em igualdade de condições com as demais 
pessoas da comunidade em que elas vivem.  

Então, gente, a nossa aposta, bem 
como a dos profissionais da educação, nós, do 
município de Santa Maria de Jetibá, que 
levantamos e defendemos essa causa, nós 
acreditamos e apostamos no ambiente de 
aprendizagens colaborativas e interativas, 
onde todos os saberes são validados, todos os 
saberes, desde os nossos alunos, até o nosso 
porteiro escolar. Todos eles são validados e são 
de suma importância para que, realmente, a 
inclusão possa acontecer.  

E eu quero finalizar deixando aqui uma 
breve reflexão pra todos nós: nós, que fazemos 
uma educação de qualidade. O primeiro ponto e 
o primeiro passo para nós que trabalhamos com 
a inclusão é acreditar no nosso potencial. Se nós 
não acreditarmos no nosso potencial, como? 
Como seremos capazes de acreditar no 
potencial dos nossos alunos com deficiência? Aí, 
sim, nós faremos a inclusão acontecer em 
nossas escolas, e acontecer de forma sólida e 
eficaz. Que nós possamos  ter empatia pelos 
nossos alunos com deficiência, olhar para eles 
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não com olhar de misericórdia e piedade, mas 
com olhar de respeito e de crença, de uma 
crença de que eles aprendem sim e que são 
capazes sim. Obrigada. 
 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) - Encerrando a fase de 
pronunciamentos, é convidada a fazer uso da 
palavra a senhora Heloísa Helena Mannato, 
também por cinco minutos. 

 

A SR.ª HELOÍSA HELENA MANNATO - 
Boa noite! Bom, confesso que eu me senti mais 
do que honrada quando fiquei sabendo que eu 
seria homenageada. Eu já trabalho na área da 
educação há quarenta e cinco anos, sendo vinte 
e sete anos como professora e o resto, os outros 
anos até hoje, como diretora de atendimento 
aos alunos. Ou seja, a parte que me cabe da 
educação é a melhor de todas.  

Por que é a melhor de todas? Porque eu 
lido com aluno. Aluno é benção nas nossas 
vidas, e eu acho muito interessante. 

Bom, primeiro eu quero falar o seguinte: 
eu faço minhas as palavras de todos vocês, para 
não repetir o que vocês já falaram tão 
brilhantemente. Está bom, meus queridos?  

E o agradecimento ao Majeski. A última 
pessoa a falar agora – desculpa, eu esqueci o 
nome agora - ela agradeceu da mesma forma 
que eu agradeço, porque Majeski, além de um 
amigo querido, nós trabalhamos juntos: eu, 
Sergio, Roberto, a Ângela, que está ali. Nós 
trabalhamos juntos durante muitos anos. E um 
companheirismo, uma amizade, sabe, até hoje a 
gente tem esse carinho um pelo outro. E desde 
que eu conheço o Majeski – são mais de vinte 
anos – a bandeira dele sempre foi a educação. 

Eu ficava encantada com isso também 
porque era isso que ele pregava nas salas de 
aula. Essa bandeira dele que ele trouxe para a 
política, como ele falou, ele nunca se distanciou 
dela, ele nunca a traiu, ele está sempre 
preocupado com isso. E eu fico vibrando, 
assistindo a essa empatia que ele tem, a ele 
manter esses valores que ele trouxe, valores 
familiares e valores de vida, eu fiquei 
absolutamente encantada. 

Então, voltando ao que eu estava 
falando, a parte mais maravilhosa de uma escola 

é o aluno. Eu sou tão apaixonada pelos meus 
alunos e eu vou confessar uma coisa para vocês: 
eu nunca pensei em ser professora, nunca, eu 
queria ser psicóloga. Aí, toda feliz, eu que quero 
fazer Psicologia, mas na minha época – eu falo 
minha época porque imagina, eu já tenho 
quarenta e cinco anos só nessa profissão, já dá 
para imaginar a minha idade, a época em que 
entrei na faculdade. Pois é, não tinha Psicologia 
na Ufes. Eu falei: meu Deus, o que eu vou fazer 
da minha vida!  

Mas como eu nunca fui uma pessoa de 
ficar choramingando: não tem meu curso, o que 
eu vou fazer? Nada, não tem meu curso, a 
minha família não pode me bancar fora daqui de 
Vitória, o jeito é eu fazer outro curso. E escolhi 
Letras-Inglês pelos motivos mais errados, se 
vocês puderem imaginar. Nem falar inglês eu 
sabia, vocês acreditam? 

Então entrei na Ufes, passei um ano 
fora para estudar inglês, voltei e tal. Agora, 
como eu me tornei professora foi uma coisa 
mágica, porque eu sempre acreditei que eu ia 
me dar bem na minha vida, dar certo, eu ia ser 
feliz. Sempre achei isso. Acho que isso eu 
nasci com essa ideia. 

E aí, num certo período na faculdade, 
entrou minha professora de prática de ensino e 
ela falou: Agora vocês vão ter que dar aula para 
eu assistir. Eu quase morri porque eu não pensei 
ser professora. Aí ela falou: Eu vou fazer um 
sorteio, e a primeira pessoa que for sorteada vai 
dar aula durante duas semanas, de Inglês, para 
as turmas-piloto aqui da Ufes, para um monte 
de menininho de doze, treze anos. E aí eu falei: 
Janete, como é que a gente dá aula? Você vai 
explicar para a gente? Não. Eu vou te dar o guia 
dos professores, e você se vira.  

Gente, vocês acreditam que eu fiquei 
rezando demais para não ser a primeira - e eu 
fui a primeira? Sabe!? Eu falei: Gente, eu doida 
para ganhar um monte de rifa, um monte de 
coisa, eu vou ser a primeira logo nesse sorteio! 
Enfim, preparei minha aula como eu achei, li, 
peguei umas orientações no livro e comecei a 
dar aula. Agora, imagina! Eu fui dar aula, a 
professora lá atrás me olhando dar aula, e eu 
com aqueles menininhos todos olhando para 
mim.  
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Eu falo para vocês: eu entrei, eu me senti 
em casa, eu adorei a experiência, achei o 
máximo e quando eu acabei dar aula, ela falou 
para mim: Helô, você nasceu professora. Quer 
dar aula no Ibeuv? Que ela dirigia. E eu fui então 
dar aula naquele dia, que foi em 1976, quando 
eu comecei a dar aula.  

Então, gente, assim, foi Deus na minha 
vida. Foi um espetáculo! E eu quero falar para 
vocês que a alma da escola é o aluno. Dessa 
valorização do professor não precisa nem mais 
falar, foi muito bem falada por todos, não é? E 
ser professor é uma benção.  

E eu vou deixar para vocês uma 
mensagem, se eu achar, aqui. Claro que eu não 
estou enxergando mais. Bom, já não achei mais. 
Eu vou deixar uma mensagem. Gente, eu sou 
assim mesmo. Eu vou falar para vocês uma 
mensagem de que eu gosto muito, é do Rubem 
Alves, muito, quando ele fala sobre ser 
professor, que ser professor é um exercício de 
imortalidade. De alguma forma você continua 
vivendo nos olhos daqueles que passaram pela 
sua vida, eles continuam levando seus 
ensinamentos. Desse jeito, portanto, o 
professor é imortal.  

Muito obrigada, gente! Obrigada! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – A partir de agora, o 
senhor deputado Sergio Majeski, acompanhado 
de Aline de Paula Nunes, fará a entrega de 
placas aos homenageados.  

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Só antes de começar, foram citadas aqui, 
pessoas que já trabalharam comigo, como a 
Helô, durante tantos anos. Eu disse e reafirmo: 
vocês, que estão aqui, hoje, são pessoas que 
estão por merecimento, de fato. Conheço o 
trabalho da maioria de vocês, e vocês estão aqui 
representando outros milhares de profissionais 
como vocês, que têm a educação no sangue.  

Mas é uma noite também que eu me 
sinto emocionado, não por estar 
homenageando todo mundo que está aqui, mas 
de poder homenagear uma professora, uma 
professora muito querida, que está aqui, que foi 
a primeira diretora da escola em que eu 

trabalhei e foi a primeira pessoa a me dar 
oportunidade para trabalhar como professor.  

Naquela época, na rede estadual, não 
tinha designação temporária, graças a Deus, era 
contrato por carteira assinada, e eram os 
diretores que escolhiam, escolhiam não, os 
diretores tinham autonomia para contratar. Está 
aqui a Luíza Sossai Berger. Ela foi minha 
professora, a minha primeira diretora e foi a 
pessoa que me deu a primeira oportunidade; eu 
tinha 18 anos, eu não tinha concluído. Eu nem 
tinha entrado na faculdade, na verdade, eu 
estava, ainda, terminando o magistério naquela 
época, lá, em Santa Maria de Jetibá.  

Então, para mim, é uma emoção muito 
grande, hoje, poder homenageá-la. Não se trata 
de corporativismo nem de fisiologismo, mas é 
uma pessoa que merece muito, pelo trabalho 
que ela realizou e realiza até hoje em prol da 
educação.  

Sinto-me, Luíza, já te falei isso várias 
vezes, muito agradecido pela primeira 
oportunidade de trabalho que você me deu 
naquela época, em 1985, em Santa Maria de 
Jetibá. Então eu pedi licença para falar isso 
porque precisava falar, é uma pessoa que tem 
uma importância gigantesca na minha carreira 
como professor. Muito obrigado, Luíza. 

 

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Os acompanhantes dos 
homenageados, se quiserem, podem participar 
das sessões de fotos que estarão disponíveis 
amanhã no site da Assembleia Legislativa. 

Primeiro homenageado, Alexander 
Aparecido Silva. (Pausa) 

Graduado em Física, pós-graduado em 
Neuroeducação e mestre em Ensino de Física. 
Leciona na educação básica nas redes pública e 
privada e em cursos e parcerias com 
comentadores de estratégias disruptivas de 
aprendizagem. Pesquisador e designer de 
experiências de aprendizagem. 

 

(Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próxima homenageada, Aline de Paula 
Nunes. (Pausa) 

Mestre em Educação pelo Ifes, concluiu 
licenciatura e bacharelado em Ciências 
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Biológicas pela Ufes. É professora efetiva do 
estado e atualmente é representante titular da 
Secretaria Estadual de Educação na Câmara 
Técnica de Educação, Cultura, Lazer, Esporte e 
Turismo, e também assessora de relações 
institucionais. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Próxima homenageada, Ângela Costa 

Pereira. (Pausa) 
Graduada em Geografia pela Ufes, 

iniciou a carreira de professora no colégio 
Sagrado Coração de Maria, onde continua. Fez 
parte da equipe de professores do pré-
vestibular do Leonardo da Vinci e do Darwin, 
sendo também coordenadora de área nas duas 
escolas, e responsável pela implantação do 
Fórum do Conhecimento nas escolas em que 
atuou. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Aurélio Guaitolini, representado por 

Vinicius Jaske. (Pausa) 
Aurélio iniciou a carreira como professor 

em 1974, ministrando a disciplina de Técnicas 
Agrícolas nas antigas escolas polivalentes. 
Extinta a área passou a lecionar nas áreas de 
meio ambiente. Aurélio aposentou-se em 2018, 
após 25 anos de apoio à formação dos alunos da 
escola Francelina Carneiro Setúbal, em Vila 
Velha. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Daniel Barboza Nascimento. (Pausa) 

 Professor da rede municipal de ensino de 
Vitória, desde 1990. Atualmente, está lotado 
nas Escolas de Ensino Fundamental Maria 
Leonor Pereira da Silva e Aristóbulo Barbosa 
Leão. É mestre em Educação, com licenciatura e 
bacharelado em Ciências Sociais, ambos os 
cursos pela Ufes. Ocupa o cargo de suplente no 
Conselho Municipal de Educação de Vitória. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
Denise Rocco de Sena. (Pausa) 

Graduada em Química. É mestre e 
doutora em Físico-Química pela USP. Foi 
coordenadora do Curso Técnico em Química no 
antigo Centro Federal de Educação Tecnológica. 
Foi diretora de ensino e diretora-geral do Ifes. É 
professora no programa de pós-graduação em 
Educação, Ci ncias e Matemática (Educimat) e 
do mestrado profissional em Química em Rede 
Nacional. Foi diretora técnica-científica na 
Fundação de Amparo à Pesquisa e Inovação do 
Espírito Santo. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 

Próxima homenageada, Diassis de Cássia 
Ximenes. (Pausa)  

Graduada em Administração de 
Empresas pela Ufes e em Matemática pela 
Faculdade de Aracruz, além de especialização 
em Educação de Jovens e Adultos. Lecionou nas 
redes privada, estadual e na de Vila Velha. Foi 
diretor da Escola Professor Renato Pacheco. 
Atualmente, comanda a Superintendência 
Regional de Educação em Carapina, em Serra, e 
a Coordenação-Geral da Associação dos 
Diretores e Ex-Diretores das Escolas da Rede 
Pública Estadual. 

 
  (Procede-se à entrega da placa) 

 

Gilda Cardoso de Araujo. (Pausa) 
Possui mestrado em Educação pela Ufes 

e doutorado em Educação pela USP. Atualmente 
é professora associada da Ufes, atuando na 
graduação e nos cursos de mestrado e 
doutorado. É vice-diretora da Associação 
Nacional de Política e Administração da 
Educação no Espírito Santo. É autora do livro 
Políticas Educacionais e Estado Federativo. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Próximo homenageado, Gustavo 
Henrique Araújo Forde. (Pausa) 

Doutor em Educação e professor do 
Centro de Educação da Ufes. É pesquisador do 
Núcleo Capixaba de Pesquisa em História da 
Educação e do Núcleo de Estudos Afro-
Brasileiros, da Ufes. É o pró-reitor de Assuntos 
Estudantis e Cidadania da Ufes, e autor do livro 
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Vozes negras na história da educação: racismo, 
educação e movimento negro no Espírito Santo. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 
 Heloísa Helena Mannato. (Pausa) 
 Formada em Letras/Inglês pela Ufes, 
com pós-graduação em Psicodrama no 
Pedagógico Social e Comunitário, trabalha na 
área da educação há quarenta e cinco anos, 
vinte e sete deles como professora e o restante 
como diretora de atendimento aos alunos da 3.ª 
série e pré-vestibular do Centro de Ensino 
Charles Darwin.  
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Joziane Jaske Buss. (Pausa) 
 Professora da rede municipal de Santa 
Maria de Jetibá, possui especialização em 
Educação Especial no Contexto da Inclusão e é 
mestre em Educação pela Ufes. Ocupa o cargo 
de coordenadora do Centro de Referência de 
Educação Inclusiva na Secretaria de Educação do 
município de Santa Maria de Jetibá.  
 
    (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Próxima homenagem, Liane Maria 
Bravim Catelan. (Pausa) 
 Nascida no distrito de Araguaia, em 
Marechal Floriano, possui graduação em 
Pedagogia e especialização em Planejamento 
Educacional e Gestão Escolar, ambos os cursos 
pela Ufes. Desde 1990 é diretora da Escola 
Victorio Bravim, que vem conquistando 
excelentes resultados nos últimos Ideb, Enem e 
Olimpíadas de todas as áreas.  
 

  (Procede-se à entrega da placa) 
 

 Luiz Carlos Alves da Silva. (Pausa) 
 Professor de matemática há vinte e cinco 
anos, é efetivo na rede municipal de Marechal 
Floriano. Atua também como professor do curso 
de iniciação científica da Olimpíada Brasileira 
das Escolas Públicas, sendo premiado quinze 
vezes pelo seu trabalho nessa área. Atualmente 
é o coordenador da Olimpíada de Matemática 
no município de Marechal Floriano.  

  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Luíza Maria Sossai Berger. (Pausa) 
 Formada em Letras pela Ufes, com 
especialização em Língua Portuguesa pelas 
Faculdades Integradas Simonsen e em Gestão 
Pública Municipal pelo Ifes, durante quatro 
décadas de dedicação à educação, atuou como 
professora em escolas estaduais e municipais, 
além de diretora escolar em três unidades de 
ensino de Santa Maria de Jetibá, onde ocupou 
ainda o cargo de secretária de Educação.  
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Maristela Gatti Piffer. (Pausa)  
 Profissional das redes municipais de 
ensino de Serra e Vitória, é graduada em 
Pedagogia e mestre em Educação pela Ufes, 
atua no campo educacional há trinta e dois 
anos, com experiência na educação infantil, 
ensino fundamental, educação de jovens e 
adultos e ensino superior. É a coordenadora 
pedagógica de formação, na Secretaria 
Municipal de Educação do município de Vitória. 
 
  (Procede-se à entrega da placa)  
 

 Marluce Leila Simões Lopes. (Pausa)  
 Mestre e doutora em Educação pela 
Ufes, foi professora e pedagoga da educação 
básica. Atualmente, é docente da Licenciatura 
em Educação do Campo na Ufes, membro do 
Núcleo de Estudos Afro-brasileiros da 
Universidade Federal do Espírito Santo, 
pesquisadora da área da infância, 
socioeducação, gestão e relações raciais. 
 

  (Procede-se à entrega da placa)  
 

 Michel Damm Zogaib. (Pausa)  
 Licenciado em Física pela Ufes, é 
especialista em Gestão Escolar e iniciou a 
carreira, como professor, no Colégio Adventista 
de Vitória. Desde 2008, é professor efetivo da 
rede estadual de ensino, atuando na Escola Dom 
Daniel Comboni, de Nova Venécia. A partir deste 
ano, assumiu a função de diretor escolar do 
Consórcio Nova Venécia, composto por cinco 
escolas de assentamento.  
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  (Procede-se à entrega da placa)  
 
 Próxima homenagem, Roberto Martins. 
(Pausa)  
 Roberto Martins é professor de História 
na Escola Leonardo da Vinci há vinte e dois 
anos. Ex-vereador de Vitória, atuou em defesa 
da melhoria estrutural da educação municipal. É 
licenciado em História pela Universidade 
Federal do Amazonas e com graduação em 
Direito pela Ufes. É mestre em Direitos e 
Garantias Fundamentais pela Faculdade de 
Direito de Vitória. 
 
  (Procede-se à entrega da placa)  
 
 Sinara Linhares Silva. (Pausa) 
 Pós-graduada em Gestão Escolar, pela 
Ufes; e em Processo, Ensino-aprendizagem pela 
Uniclar, de São Paulo; com graduação em 
Pedagogia, pelo Instituto Católico de Minas 
Gerais, é pedagoga concursada na Prefeitura de 
Vila Velha e, desde janeiro de 2011, é diretora 
escolar da Escola Desembargador Ferreira 
Coelho, no Bairro da Glória. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próxima homenagem, Sumika Soares de 
Freitas Hernandez-Piloto. (Pausa) 
 Doutora em Educação pela Ufes, atua 
como docente na educação infantil e educação 
especial na Prefeitura de Vitória. É a 
coordenadora do Fórum Municipal de Educação 
de Vitória, membro do Fórum Permanente de 
Educação Infantil do Estado e coordenadora do 
Comitê Capixaba da Campanha Nacional pelo 
Direito à Educação. (Pausa) 

 
  (Procede-se à entrega da placa) 

 
 Próxima homenagem, Vanize Espindula. 
(Pausa) 
 Vanize é graduada em Pedagogia pela 
Escola Superior São Francisco de Assis, de Santa 
Teresa. Trabalhou na Apae e ingressou como 
professora efetiva na rede de ensino de Santa 
Maria de Jetibá. Neste município, passou a atuar 
como professora especialista junto à equipe 

multidisciplinar do Centro de Referência de 
Educação Inclusiva. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Próxima homenagem é para Tonio Lúcio 
Soares Filho. (Pausa) 
 Agente de suporte educacional, graduou-
se no curso superior de Tecnologia em Petróleo 
e Gás da Faesa. Atuou no Conselho de Gestão 
do Centro de Referência em Formação e 
Educação à Distância do Ifes Vitória e trabalhou 
na Superintendência Regional de Educação de 
Cariacica. Atualmente, está lotado na Escola 
Hunney Everest Piovesan, em Cariacica. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Márcia Elisa Lima Alves. (Pausa) 
 Concluiu o Magistério no município 
mineiro de Ipatinga e graduou-se em Pedagogia 
pela Faciasc, em Linhares. Iniciou a carreira na 
rede privada de ensino, passando também pelo 
Sesi de Vitória, escolas e centros de educação 
infantil da rede de ensino da capital, onde atuou 
como alfabetizadora e pedagoga. 
 
  (Procede-se à entrega da placa) 
 
 Maria Mercedes Stein Rocha Almeida. 
(Pausa) 
 Graduada em Pedagogia pela Ufes, é 
especialista nas áreas de supervisão escolar, 
educação especial e alfabetização. Lecionou na 
Educação do Campo pela rede estadual, tendo 
também ocupado cargo técnico no Subnúcleo 
Regional e na Secretaria Municipal de Educação. 
Atuou ainda como coordenadora e diretora. 

 
  (Procede-se à entrega da placa) 

 
 Próxima homenagem é para Tânia Mara 
Zanotti Guerra Frizzera Delboni. (Pausa) 
 Tânia tem trinta anos de Magistério, 
sendo vinte e dois deles dedicados à educação 
municipal de Vitória. Atua no ensino superior há 
dezesseis anos, ocupando uma cadeira na Ufes. 
É presidente da Associação Brasileira de 
Currículo e membro do Grupo de Trabalho 
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Currículo, da Associação Nacional de Pós-
Graduação e Pesquisa em Educação. 
Atualmente, faz estágio de pós-doutorado na 
Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 
  

 (Procede-se à entrega da placa) 
 

Agora, o deputado Majeski, fará a 
entrega de placas às três escolas que serão 
homenageadas nesta noite. 

A primeira delas é a Escola Família 
Agrícola de Marilândia, representada pelo 
diretor Felipe Júnior Maurício Pomuchenq. 
(Pausa) 

A escola foi fundada em 1990, com o 
objetivo de ofertar uma educação vinculada à 
realidade camponesa, por meio da metodologia 
da pedagogia da alternância. A escola oferece 
turmas dos ensinos fundamental, médio e 
educação profissional, somando cerca de 
duzentas matrículas. Com uma equipe de vinte e 
um colaboradores, a unidade firma parcerias 
com o poder público e com a comunidade para 
manter as suas atividades. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

Escola Família Agrícola de São João de 
Garrafão, representada pelo diretor Evandro 
Schliwe. (Pausa) 
 Atendendo à comunidade desde 1990, a 
escola se aproxima de 2022 com cento e 
noventa e oito matrículas confirmadas, nas 
modalidades de ensino fundamental e de curso 
técnico em agropecuária integrado ao ensino 
médio. Com a finalidade de formar os jovens na 
localidade em que vivem, a unidade se baseia 
nos princípios da pedagogia da alternância, 
mantendo suas atividades por meio de parcerias 
com a associação de moradores da localidade e 
com o poder público. 
 

(Procede-se à entrega da placa) 
 

 Encerrando a entrega das homenagens 
nesta noite, Escola Família Agrícola de Alfredo 
Chaves, representada pelo diretor Reginaldo 
Drago Lovati. (Pausa) 
 Fundada em 1969, tendo como principal 
incentivador o padre Humberto Pietrogrande. A 

escola dispõe de uma propriedade de dezesseis 
hectares, doada pela igreja católica. A unidade 
oferece as séries finais do ensino fundamental 
e, a partir de 2008, o curso técnico em 
Agropecuária integrado ao ensino médio. 
Atende atualmente cerca de cem alunos, e é 
mantida por parcerias com o poder público 
municipal e estadual e com a associação de pais 
de alunos. 

 
(Procede-se à entrega da placa) 

 

 E, agora, para o encerramento desta 
sessão solene, a palavra é devolvida ao senhor 
deputado proponente Sergio Majeski. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – Mais uma vez eu gostaria de agradecer a 
presença de todos e todas aqui. É um prazer 
imenso poder fazer essa pequena homenagem, 
porque isso não é quase nada perante o tanto 
que todos vocês fazem, tudo que vocês já 
dedicaram da vida de vocês à educação, 
continuam dedicando e ainda dedicarão, com 
certeza, porque quem ama a educação, mesmo 
depois que aposenta não larga, de alguma 
forma continua contribuindo. 
 Então, assim, meus parabéns! E contem 
sempre com o nosso trabalho em prol da 
educação, não faço da educação, como disse 
antes, algo casuístico. E essas homenagens nada 
têm a ver com questões políticas eleitoreiras, 
mas um reconhecimento, de fato, por aquilo 
que vocês fazem pela educação, pelo que já 
fizeram e continuarão fazendo. 

E como disse e reafirmo, vocês estão 
representando milhares de outras pessoas que, 
como vocês, se doam pela educação o tempo 
inteiro. 

 O meu muito obrigado a todos vocês. É 
um prazer e uma honra poder proporcionar esta 
homenagem a vocês.  

Que tenhamos uma boa-noite e um bom 
retorno. E para encerrar oficialmente, nada mais 
havendo a tratar, vou encerrar a presente 
sessão, antes, porém, convoco os senhores e 
senhoras deputadas para a próxima, amanhã, às 
10h da manhã, neste plenário. 

Esta sessão está encerrada. Uma boa-
noite e um bom retorno ao lar de vocês. 
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(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, amanhã, às 
08h30min, conforme 
requerimento do senhor 
deputado Doutor Hércules, 
aprovado em plenário, em 
homenagem aos 20 anos da 
Associação dos Amigos dos 
Autistas do Espírito Santo, 
aprovada em plenário; e que 
haverá sessão ordinária, híbrida, 
presencial e virtual, às 10h. 
Expediente: o que ocorrer, e cuja 
Ordem do Dia foi anunciada na 
décima quinta sessão 
extraordinária, realizada em 15 
de dezembro de 2021) 

 

Encerra-se a sessão às vinte 
horas e cinquenta e quatro minutos. 

 

*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 

_______________________________________ 
 

QUADRAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 
SOLENE, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 16 DE DEZEMBRO DE 2021. 

 
ÀS OITO HORAS E QUARENTA E CINCO 

MINUTOS, O SENHOR DEPUTADO DOUTOR 
HÉRCULES OCUPA A CADEIRA DA PRESIDÊNCIA. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado proponente, Doutor Hércules, 
senhores deputados e deputada desta augusta 
Casa de Leis, ilustres autoridades e 
telespectadores da TV Assembleia, bom dia. 
  É com satisfação que a Assembleia 
Legislativa do Espírito Santo recebe todos, nesta 
sessão solene, em homenagem aos vinte anos 
da Associação dos Amigos dos Autistas do 
Espírito Santo, Amaes.  
 Encontra-se, no local de destaque, o 
senhor deputado proponente desta sessão, 

Doutor Hércules, para os procedimentos 
regimentais de abertura desta sessão solene.  
 São convidados a compor a Mesa o 
presidente da Assembleia e deputado estadual, 
Erick Musso; também é convidada a deputada 
desta Casa de Leis, Iriny Lopes; é convidada a 
presidente da Amaes, Pollyana Paraguassú; é 
convidado o prefeito de Vitória, Lorenzo 
Pazolini; é convidado o subsecretário da Casa 
Civil, Marcos Delmaestro; é convidado também, 
representando o Regimento da Polícia Montada 
do Estado do Espírito Santo, o coronel 
Menegatti; é convidado o coordenador do 
Núcleo Otacílio Coser, Carlos Ajur. Registramos 
a presença de Heloisa Moraes e Deshyca Rocha, 
representantes da Amaes.   

 

(Tomam assento à Mesa as 
referidas autoridades e 
convidados) 
 

 Informo que esta sessão está sendo 
transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia, nos 
canais abertos e no YouTube. As fotos do evento 
estarão disponíveis, ainda hoje, no site da 
Assembleia Legislativa, que, com satisfação, 
recebe todos para a sessão solene em 
homenagem aos vinte anos da Associação dos 
Amigos dos Autistas do Espírito Santo.  
 A Amaes, Associação dos Amigos dos 
Autistas do Estado Espírito Santo, é uma 
instituição com natureza jurídica de associação 
privada sem fins lucrativos, com o 
reconhecimento de utilidade pública municipal e 
estadual. Oficialmente constituída em 2001 por 
pais de autistas, é administrada voluntariamente 
por pais, familiares, amigos dos autistas.  

 A Amaes foi criada devido à insatisfação 
dessa comunidade com as políticas públicas e 
com o sistema de atendimento complementar 
disponibilizado aos autistas no estado, gerando 
um esforço conjunto na luta pelo fortalecimento 
das mesmas. 
 Neste instante, o senhor deputado 
proponente, Doutor Hércules, procederá à 
abertura desta sessão solene, conforme é 
regimental. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Invocando a proteção de 
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Deus, declaro aberta a sessão e peço, primeiro, 
ao presidente licença para presidir a sessão, 
porque ele é o nosso presidente e é muita honra 
para nós a presença do presidente aqui, assim 
como a dos outros que estão à Mesa e que não 
estão à Mesa também. Então, peço ao 
presidente que me autorize a presidir a sessão e 
que ele possa fazer, também, a leitura de um 
texto da Bíblia. 
 Peço a todos que puderem ficar em 
posição de respeito, seria importante. 
 
 O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 
10) – Bom dia a todos e todas. 
 
  (O senhor deputado Erick Musso 
lê Salmos, 46:1) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O senhor me autoriza 
presidir a sessão? (Pausa) 

Obrigado! 
 Considero aprovada a ata da sessão 
anterior, conforme disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa. 
 Informo aos senhores deputados, 
senhoras deputadas e demais presentes que 
esta sessão é solene para comemorar os vinte 
anos da Amaes, Associação dos Amigos dos 
Autistas do Espírito Santo. 
 Esse requerimento eu fiz ao presidente, 
e ele gentilmente liberou e o Plenário aprovou. 
Agradeço a todos os meus colegas, 
especialmente à deputada Iriny, que está aqui 
ao nosso lado. É também uma batalhadora pela 
causa, a gente tem que reconhecer isso. 
  
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – É convidado a compor 
a Mesa o vereador de Vila Velha, Devanir 
Ferreira. (Pausa)  

 
  (Toma assento à Mesa a referida 
autoridade) 

 
 Neste momento, todos são convidados, 
em atitude de respeito, para as execuções do 
Hino Nacional e do Hino do Estado do Espírito 
Santo.  

  (É executado o Hino Nacional e o 
do Espírito Santo) 
 

Convidamos o aluno da Amaes, Rafael, 
para cantar a música Canção da América. 

 
O SR. RAFAEL NOBRE DE OLIVEIRA 

DAVID – Bom dia, boa tarde e boa noite. 
Obrigado, todos que estão presentes, e é 

isso. Vamos cantar a Canção da América! 
(Pausa)  
 
  (É entoada a canção pelo cantor) 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Fará uso da palavra o 
senhor deputado proponente desta sessão 
solene, Doutor Hércules. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado. 
 Eu vou até não fazer nenhum discurso, 
até porque já combinei com a Pollyana para 
fazer essa sessão, as homenagens, o mais rápido 
possível, porque algumas pessoas têm muita 
dificuldade de permanecer aqui. Então, nós 
vamos fazer o mais rápido possível.  

Eu peço a todos que me desculpem, mas 
não vou nem citar as pessoas da Mesa. 
 Mas, eu quero passar a palavra, então, 
para a Pollyana Paraguassú, que é presidente da 
Amaes. 
 Uma salva de palmas. (Palmas!) 

 
 A SR.ª POLLYANA PARAGUASSÚ – Bom 
dia a todos! 
 Eu inicio cumprimentando a Mesa, o 
presidente Erick Musso; o proponente, padrinho 
da Amaes, Doutor Hércules; a deputada Iriny; o 
amigo e parceiro subsecretário da Casa Civil, 
Marcos Delmaestro; Carlos Ajur, grande amigo 
do Núcleo Otacílio Coser; o prefeito Lorenzo 
Pazolini; o parceiro amigo coronel Menegatti; o 
vereador Devanir Ferreira; a Deshyca a e a 
Heloísa. 
 Mas, eu cumprimento os amigos, 
parceiros e homenageados que estão 
caminhando conosco e aqui compartilhando 
este momento tão único e especial. 
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 Existe uma frase que diz: Passarinho que 
debruça, está pronto pra voar. E podem ter a 
certeza de que vocês estão fazendo com que a 
Amaes alce grandes voos. Inicio agradecendo a 
Deus por cada instante da nossa constante 
existência. Hoje, não poderia deixar de 
agradecer, de forma especial, a Heloísa, que 
desde quando estamos na gestão, não 
abandonou o barco, não mediu esforços para 
que hoje estivéssemos vivendo essa realidade. 

Agradeço, em especial, as famílias que 
representam persistência, união, força e, 
principalmente, amor. Aos autistas, toda a nossa 
gratidão, por nos permitirem viver um intenso 
amor, uma entrega. Nos mostram que a vida é 
um verdadeiro quebra-cabeça e deveríamos 
parar de encaixar as pessoas onde elas não 
cabem. Então, aos Davis, Williams, Roans, 
Rodrigos e Ícaros, vocês são os nossos filhos e 
verdadeiros protagonistas deste momento. 

E, assim, temos um dia especial e quem 
diria que chegaríamos a vinte anos de Amaes e à 
5.ª Edição do Prêmio Universo Azul, com tanto 
entusiasmo, tanto sonhos, ainda, tantas 
expectativas, mas com muito vigor e vontade de 
fazer tudo acontecer. 

Pois é, aqui estamos nós, famílias, 
parceiros do poder público, que nos ajudaram 
com recursos em 2020/2021; a iniciativa 
privada, que caminha conosco há tantos anos; 
profissionais e voluntários, que se doam e com 
excelência fazem um belo trabalho; e a equipe 
Amaes, que faz um trabalho com muita 
seriedade e brilhantismo. E a todos vocês aqui, 
presentes, certamente tem contribuído para 
que nossos sonhos possam se tornar realidade. 

Iniciamos nossa gestão com poucos 
atendidos. Iniciaremos 2022 ultrapassando os 
dois mil atendimentos mensais. Isso só é 
possível por vocês, que acreditam no nosso 
trabalho, que nos seguram pela mão e, muitas 
vezes, nós carregam no colo. 

Temos na Amaes um lugar de esperança, 
acolhimento e aprendizados. Um espaço de 
preciosos encontros, onde familiares e pessoas 
sensibilizadas com a causa autista podem 
interagir, trocar experiências e se fortalecerem. 
Isso também deve não só a essa gestão ou a 
essa equipe, mas a todos que passaram pela 

Amaes e deixar um pouco de si. Aos antigos 
gestores, que desbravaram nossos caminhos. 
Portanto, dia de agradecer. 

Quantas vezes já vim aqui pedir, pleitear 
e exigir direitos que constam no papel. Mas, 
hoje, me faço presente apenas para agradecer, 
tentar demonstrar um pouquinho da gratidão 
que a família Amaes tem por cada um de vocês, 
por nos ajudarem e nos impulsionaram a 
construir uma sociedade com mais equidade e 
empatia. 

O conhecimento é poder e precisamos 
sempre aproveitar nosso tempo para educar 
alguém sobre autismo, já que não precisamos 
somente de defensores, mas de educadores, no 
sentido amplo da palavra. 

Antes, porém, de finalizar, hoje, eu 
quero agradecer, de forma também especial, 
aos meus filhos, por entenderem e 
compreenderem a minha ausência. Mas saber 
que estamos juntos, sempre. Amo vocês. 

E eu quero finalizar com uma mensagem, 
que a gente aprenda a valorizar a luz de dias 
calmos, o amor sem nada em troca, que a vida 
nos ensina tempo o que é preciso para cultivar, 
que tenhamos sabedoria a tempo para termos 
tempo de realizar. É verdade que a vida voa, 
mas, também, recomeça a cada dia, nos dando a 
infinita chance de recomeçar. E nós, enquanto 
pais e mães, recomeçamos todos os dias. O 
sentido da vida está na transformação que nós 
fazemos na vida de alguém, porque juntos 
somos a Amaes. Mais alto, gente. Porque juntos 
somos a Amaes. Valeu, obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Parabéns Pollyana. 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 

TRABACH DA VITÓRIA) – Neste momento, para 
esta que é considerada o sol, pelas mães dos 
autistas, teremos uma homenagem, dessas 
mães, para a presidente da Amaes, Pollyana 
Paraguassú, com a música: O Sol, de Vitor Kley. 

 
(É entoada a música pelo cantor) 

 
 Antes do próximo discurso, é convidado 

a compor a Mesa o vereador de Vitória, Davi 
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Esmael; também é convidado, representando a 
Secretaria de Educação do Estado, Giovanne 
Berger. (Pausa) 
 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 

 

  O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Pollyana, essa é uma 
pequena homenagem que a Amaes está te 
fazendo. A gente sabe o carinho e a dedicação 
que todos têm por você, especialmente os pais, 
nesse trabalho importante, nesse universo azul. 
 Eu quero, então, passar a palavra para o 
nosso presidente. O presidente está aqui 
prestigiando esta sessão importante. Então, 
com a palavra, o presidente Erick Musso. Eu não 
sei se ele vai ser deputado federal ou se vai ser 
governador do Estado, mas, para onde ele for, 
que ele seja como tem sido aqui na nossa Casa 
de Leis! 
 

 O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 
10) – Obrigado! 

Bom dia a todos e todas. Bom dia, gente! 
(Pausa) Isso. Alegria muito grande recebê-los 
aqui, na Assembleia Legislativa, nesta quinta-
feira.  

Quero iniciar aqui os meus 
cumprimentos cumprimentando o deputado 
proponente desta sessão, deputado Hércules 
Silveira, que, este ano, não conseguiu 
comemorar muito porque o Vasco não subiu 
para a primeira divisão; e o meu Botafogo, que 
também é café com leite, mas conseguiu subir! 

Hércules é um guerreiro! Nas várias 
oportunidades em que eu tive a oportunidade 
de falar, eu sempre reafirmo que as pessoas 
com deficiência, as pessoas que precisam de um 
olhar atento e especial do poder público, se não 
tivessem Hércules como representante, talvez 
teriam mais dificuldade em dialogar, não só com 
a Assembleia como com o Governo do Estado, 
com as prefeituras, e assim por diante. Ele luta 
por isso, ele briga por isso, ele tem convicções 
por isso. Por isso, eu acho que nós podíamos dar 
uma salva de palma para Doutor Hércules. 
(Palmas)  

Quero cumprimentar a minha amiga, 
deputada Iriny Lopes. É uma satisfação revê-la. 

Daqui a pouco nós teremos a nossa sessão 
ordinária.  

Cumprimentar o meu amigo, irmão, 
prefeito da capital, ex-deputado, delegado de 
Polícia, prefeito Lorenzo Pazolini, que também é 
um lutador dessa causa, e tem feito um 
brilhante mandato à frente da nossa capital. 
Obrigado pela presença, Lorenzo. (Palmas) 

Hércules, você viu que, para o Lorenzo, 
eu não precisei pedir palmas, não, né? Porque o 
Lorenzo... Obrigado, Lorenzo! 

Cumprimentar o subsecretário Marcos 
Delmaestro; o coronel Menegatti; Carlos Ajur, 
que é o nosso coordenador do Núcleo Otacílio 
Coser; a Jéssica; a Heloísa; Devanir Ferreira, 
nosso vereador de Vila Velha; Davi Esmael, 
presidente da Câmara de Vitória; a Geovana; e 
Pollyana Paraguassú, nossa presidente, que fez 
aqui um discurso efusivo, emocionada, porque 
trabalha com amor, por amor, com dedicação, 
com zelo, e a gente pode ver isso por onde a 
gente anda, e por todos os eventos e 
movimentos que você faz.  

Minha fala é breve, é de parabenizar 
pelos vinte anos. Eu confesso a vocês que eu fui 
aprendendo. Aprendendo, porque, na vida, 
ninguém sabe sobre todas as coisas. Na vida, 
nada acontece se não for da vontade e da 
permissão de Deus, e ninguém constrói nada 
sozinho.  

Eu fui aprendendo, ao longo desses 
últimos quatro anos, sobre a Amaes, sobre o 
autismo, sobre como o poder público poderia 
estender o braço a quem precisa. 
Inicialmente, com o Doutor Hércules e com 
Pazolini, eu preciso dizer isso. Pazolini foi a 
primeira pessoa que me fez mandar uma 
emenda para a Amaes: Rapaz, tem que botar 
uma emenda lá! Você nunca botou. Acho que já 
é a segunda vez que eu estou colocando; ou a 
terceira, salvo engano. E Doutor Hércules, 
sempre no meu calcanhar: Você precisa tornar a 
Assembleia acessível.  

Quando eu assumi o meu primeiro 
mandato, eu tinha vinte e nove anos de idade, 
aqui, como presidente. Eu já estou no terceiro 
mandato de presidente, estou com trinta e 
quatro: eu não tinha nenhum cabelo branco, e 
agora estou com alguns. Mas a Assembleia não 
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tinha banheiro acessível, por exemplo, para 
cadeirante. Hoje, tem. A Assembleia não tinha 
piso podotátil. Hoje, tem. A Assembleia não 
tinha transmissão das sessões em Libras. Hoje, 
tem. A Assembleia não tinha um núcleo 
específico, que é chamado Núcleo Otacílio Coser 
do Terceiro Setor, para atender as pessoas, com 
dignidade. Hoje, tem.           

Lembro-me que uma cadeirante tentou 
entrar aqui no subsolo e não tinha um 
portãozinho, era só catraca. Pode parecer uma 
coisa simples, mas para quem precisa passar 
com a sua cadeira de roda, não é tão simples. 
Hoje tem e isso é fruto de uma construção 
coletiva, sob a liderança do Hércules e sob a 
liderança do Pazolini, enquanto era deputado. 
Nós nos tornamos a Casa mais acessível do País 
e a única hoje no Brasil que tem um espaço 
específico de atendimento, que é o Carlos Ajur 
que lidera isso.  

Por isso, Hércules, Pazolini, Pollyana, 
mães, pais, todos vocês podem continuar 
contanto conosco, podem continuar contando 
com a Assembleia Legislativa naquilo que for 
possível, para que a gente possa ter uma 
sociedade mais igual, mais fraterna, com mais 
amor, com mais empatia e com uma prestação 
de serviço público de melhor qualidade para 
todos os capixabas.  

Um grande abraço, um excelente dia a 
todos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, presidente. 
Muito obrigado. 

Na verdade, o que a Assembleia tem 
feito aqui sob a sua batuta, nenhuma 
Assembleia tem feito no Brasil inteiro. 
Parabéns! E parabéns a todos os deputados 
também que tenham ajudado V. Ex.ª a fazer 
isso. 

Eu vou pedir, então, para usar a palavra 
a nossa deputada Iriny Lopes, que tem um 
trabalho social muito importante. 

 
  A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Bom dia a 
todas, a todos e a todes. Permitam-me 
cumprimentá-los e abraçá-los carinhosa e 
fraternamente nas pessoas da querida Pollyana, 

do presidente desta Casa, deputado Erick Musso 
e do proponente desta sessão, o nosso querido 
companheiro Doutor Hércules, que a gente já 
atua junto em muitas coisas desde que ele era 
vereador em Vila Velha. 

Eu quero deixar aqui o meu abraço, 
reconhecimento e entusiasmo com o trabalho 
que vocês fazem há vinte anos. Eu sei bem a 
dificuldade que é trabalhar com a diversidade. 
Nós temos, em muitos aspectos, a ausência do 
Estado, a incompreensão da sociedade, 
preconceito, a incapacidade de conviver com a 
diferença e a angústia, especialmente dos 
familiares, que não sabem onde procurar 
efetivamente ajuda para que seus familiares, 
filhos, sobrinhos, netos possam ter uma vida de 
dignidade e serem devidamente integrados na 
sociedade, da qual eles fazem parte, apesar da 
sua diversidade. 

Então eu quero aqui reafirmar a 
importância dessa audiência pública, a 
importância da Amaes e o nosso compromisso 
de mandato, compromisso de vida, de pessoa e 
desta Assembleia Legislativa para cada um e 
cada uma de vocês. Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu quero fazer um apelo a 
todos para que sejam breves, igual a nossa 
querida deputada Iriny Lopes. 

Vou pedir agora, aqui, que possa usar a 
palavra, mas eu quero fazer uma referência a 
ele: foi deputado conosco aqui, foi um delegado 
da Polícia Civil, foi um exemplo para o Brasil, 
não foi exemplo para o Espírito Santo, para o 
Brasil. E hoje, como prefeito, eu sou testemunha 
do que ele tem feito com relação à inclusão, que 
é muito importante. 

Assisti lá na prefeitura ele fazer um 
contrato chamando as pessoas da comunidade 
surda para transmissão até, inclusive, aqueles 
que demandam serviços à prefeitura terem 
condições de ter conhecimento de sinais de 
Libra.  

Mas eu assisti a uma coisa importante, e 
participei, fui lá com ele. Sinto muito não poder 
em todos os eventos que ele faz. Mas um me 
tocou muito, foi as pessoas em situação de rua. 
Eu fui lá. Tem um espaço hoje na Leitão da Silva, 
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para essas pessoas que estão na rua. Eles são 
levados para esse espaço. Lá tem um quite, tem 
o sabonete, tem o pijama, tem a roupa, tem a 
cama. Ele pode dormir lá. Se ele quiser ser 
reintegrado à sociedade, ele fará isso; senão ele 
terá todo respeito e tratamento da situação que 
ele quis ficar.  

Então eu fui lá almoçar com ele no dia 
que inaugurou o espaço. Eu quero falar 
também, com certeza, que será um futuro 
governador. Só que essa fila vai andar, não sei 
qual que vai ser governador primeiro, se vai ser 
o nosso presidente, se vai ser o nosso prefeito. 
Estão muito novos. São muito novos, iguais a 
mim. Eu sou novinho como eles. Eu não sei por 
que vocês estão achando graça. Eu não achei 
graça.  

Lorenzo Pazolini, por favor.  
 
O SR. LORENZO PAZOLINI - Bom dia a 

todos! 
Satisfação, prazer, felicidade retornar a 

esta Casa, a esta tribuna, reverter tantos 
amigos, servidores, rever nosso presidente Erick 
Musso, nosso proponente deputado Doutor 
Hércules, nossa deputada Iriny Lopes.  

Iriny está ali com a máscara do Botafogo. 
Delmaestro, você é botafoguense também? 
Não? Flamengo. Mas o presidente é 
botafoguense, Iriny é botafoguense. Há mais 
algum botafoguense aqui? Devanir, já é o 
número maior de botafoguense neste plenário 
da história desta Casa.  

Saudar Pollyana. E como eu sou um 
sujeito temente, saudar o nosso presidente 
Davi, presidente da Câmara de Vitória; vereador 
Devanir; enfim, todos da Amaes, a família azul 
presente.  

Serei breve. É momento importante para 
nós. Restabelecemos, Pollyana, os laços, ou, 
talvez, refizemos esses laços, ou estabelecemos 
os laços da Prefeitura de Vitória com a Amaes. A 
Amaes, hoje, tem portas abertas na Câmara de 
Vereadores com Davi, com os nossos quinze 
vereadores.  

Na Prefeitura de Vitória, tive a 
oportunidade já de receber toda a equipe em 
diversas ocasiões; estive pessoalmente na 
Amaes. Estamos lá, vinte e quatro horas à 

disposição para servir, para atender e, já, com 
alguns fatos importantes, algumas coisas que 
estavam esquecidas há muito tempo, que nós 
conseguimos entregar neste primeiro ano, 
emendas parlamentares; enfim, alguns termos 
lá que estavam bastante atrasados. Isso tudo 
tem contribuído e colaborado para a 
manutenção e para a expansão do trabalho da 
Amaes.  

Um ano muito difícil, um ano que nós 
tivemos que suspender os atendimentos. Eu 
acompanho de perto essa dor, essa angústia, 
esse sofrimento da Pollyana e de toda a equipe 
da Amaes, mas acho que saímos vitoriosos tanto 
na preservação da vida quanto no atendimento 
as nossas crianças, no atendimento a quem mais 
precisa. Enfim, restabeleço esse compromisso 
de cada vez caminharmos irmanados, 
caminharmos ombreados e, tenho certeza 
absoluta, expandindo a prestação de serviço.  

Parabenizar também o coronel 
Menegatti, aqui da Polícia Militar, pelo trabalho 
que tem feito, um trabalho muito bonito com os 
nossos jovens, que têm a possibilidade da 
equoterapia. Isso gera um sentimento muito 
bom para as famílias e um sentimento muito 
bom para as nossas crianças.  

Enfim, agradecer.  
Parabenizar a Pollyana, parabenizar o 

Doutor Hércules também, que tem sido um 
guerreiro nessa causa; o deputado Erick, que 
aderiu; a Iriny, que aderiu. Esta Casa tem um 
compromisso, assim como a Prefeitura de 
Vitória e a Câmara de Vereadores, com o 
vereador Davi.  

Parabéns a todos vocês que ajudam a 
escrever essa história tão bonita no estado 
Espírito Santo, cada vez expandindo mais o 
atendimento. Não é isso, Pollyana? E tenho 
certeza que no ano que vem nós vamos 
conseguir abranger novas famílias, novas 
parcerias, e a relação com a Prefeitura 
Municipal de Vitória vai estar cada vez mais 
próxima, principalmente uma relação de 
crescimento mútuo, recíproco, parceria e apoio 
institucional.  

Desejar já um feliz Natal a todos, um 
próspero Ano Novo. E nós vamos nos rever, 
brevemente, tenho certeza. Mas fica aqui o 
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nosso sentimento, a nossa devoção, o nosso 
reconhecimento e, principalmente, o nosso 
amor pelo universo azul.  

Obrigado a todos! 
Uma excelente manhã!  
Fiquem com Deus.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Prefeito, eu só quero 
lembrar que você pode fazer o favor de fazer o 
convite para, domingo, a homenagem aos 
profissionais de saúde?  

 

O SR. LORENZO PAZOLINI - Obrigado 
pela oportunidade, Doutor Hércules.  

Domingo, todos estão convidados, em 
frente ao Clube dos Oficiais, nós iremos 
inaugurar um belíssimo monumento em 
homenagem a todos os profissionais da saúde 
que se esforçaram tanto nesse período de dois 
anos, nesse período da pandemia, e os senhores 
e as senhoras estão convidados a participar, em 
frente ao Clube dos Oficiais, monumento 
Gratidão, é uma relação da Prefeitura de Vitória 
com a parceria público-privada. Então, nós 
vamos entregar um monumento que 
certamente vai ser referência no Espírito Santo 
e no Brasil.  

E nós vamos homenagear todos os 
profissionais, algumas famílias também que 
infelizmente perderam a vida, tiveram 
profissionais da saúde que perderam a vida, 
combatendo e salvando capixabas, e todos 
serão homenageados. Às 9h, no próximo 
domingo. Estão todos convidados a estarem lá 
conosco, em frente ao Clube dos Oficiais. Vai ser 
um momento importante, de reconhecimento e 
de gratidão àqueles que tanto fizeram para 
salvar as nossas vidas. 

 Obrigado, Doutor Hércules.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Parabéns, prefeito. 
Gratidão é a memória do coração. 

Nós vamos ouvir agora a palavra do 
coronel Menegatti, do Regimento de Polícia 
Montada do Espírito Santo. Por favor, coronel.  

 

O SR. GIULIANO MENEGATTI - Bom dia a 
todos. Vamos ser breves e aproveitar as 

palavras do nosso proponente Doutor Hércules 
da Silveira, começar cumprimentando a Mesa, 
na pessoa do nosso presidente, deputado Erick 
Musso; da mesma forma o nosso proponente, 
como já disse, Doutor Hércules da Silveira; 
deputada Iriny Lopes, muito obrigado por nos 
receber; cumprimentar o nosso prefeito de 
Vitória, Lorenzo Pazolini, muito obrigado e 
parabéns pelo trabalho; nosso subsecretário da 
Casa Civil, Marcos Delmaestro; Pollyana 
Paraguassú, responsável por este momento 
também, presidente da Amaes; o vereador de 
Vila Velha, Dejair Ferreira; da mesma forma o 
vereador de Vitória, Davi Esmael, tivemos o 
prazer de trocar algumas palavras, muito 
obrigado; a representante da Secretaria de 
Saúde também nos brinda com sua presença a 
Mesa, muito obrigado a todos; cumprimentar os 
protagonistas desta sessão, os nossos 
amiguinhos.  Bom dia a todos, pessoal. Tudo 
bem? Tudo tranquilo?  

Dizer que o momento é só de 
parabenização, parabenizar a Amaes, 
parabenizar por nos dar a oportunidade de 
conhecer a Amaes, de ter entrado na vida dessa 
família Amaes, é muito gratificante para nós. E 
nesses vinte anos a gente percebe a evolução 
que teve. Então, parabéns a Pollyana, parabéns 
a toda a equipe, eu vejo aqui a Deisiara, a 
Renata que trabalham com a gente, lá, parabéns 
pelo trabalho de vocês. 

Como eu disse agradecer a oportunidade 
de estar junto porque a gente entende que o 
autismo, pessoal, é algo assim abençoado por 
Deus. Dizem que Einstein era autista, Beethoven 
era autista, então a gente percebe que os 
autistas são pessoas diferenciadas.  

Tenho total certeza disso, são pessoas 
muito melhores do que a gente e os pais dessas 
pessoas merecem todo nosso respeito, todo 
nosso apoio, porque tem essa capacidade, Deus 
lhes deu essa capacidade de conviver com essas 
pessoas diferenciadas e melhores que nos 
tornam melhores, inclusive. 

O momento é só de agradecer a 
oportunidade de estar aqui presente, de ter 
vocês com a gente lá, dizer que a cavalaria da 
Polícia Militar está de portas abertas, estaremos 
sempre juntinhos com vocês. Aproveito também 
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para convidar a todos os presentes para estar 
amanhã conosco, amanhã às 10h, no Regimento 
de Polícia Montada, estaremos fazendo o Natal 
da equoterapia, neste momento o Papai Noel 
chega montado a cavalo, é um momento muito 
emocionante, então ficam desde já todos 
convidados a participarem deste momento 
conosco, amanhã às 10h.  

E desejar um feliz Natal, saúde, paz e que 
2022 seja melhor que 2021. E contem sempre 
com a Polícia Militar. Muito obrigado a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito obrigado, coronel 
Menegatti. Já justificando a nossa ausência 
porque amanhã nós teremos sessão ordinária 
no mesmo horário, aqui na Assembleia. Mais 
uma vez, o nosso coronel foi rápido, peço a 
todos, só faltam três pessoas para falar, depois 
nós vamos começar as homenagens. 

Quero convidar, então, para falar, o 
vereador de Vila Velha, Devanir Ferreira. Por 
gentileza, Devanir.  

 
O SR. DEVANIR FERREIRA - O coronel me 

chamou de Dejair Ferreira, mas o coronel pode, 
o senhor pode.  

Saúdo a todos com um bom dia 
muitíssimo abençoado na presença do nosso 
Senhor e salvador Jesus Cristo que nos conduz, 
que nos guia no dia a dia; quero cumprimentar 
Doutor Hércules, deputado estadual, quem 
conhece o deputado Doutor Hércules precisa 
conhecer a pessoa do Doutor Hércules, um ser 
humano agradável e voltado para o bem-estar 
social. 

Depois que me tornei vereador em Vila 
Velha, tenho acompanhado bem de perto as 
ações do senhor, Doutor Hércules, e eu quero 
dizer que o senhor, de fato, não é só um 
deputado, o senhor é um deputado, o senhor é 
um médico, é um pai, conselheiro, amigo, 
compreensivo e dado à causa social que, 
geralmente, a política deixa em segundo plano. 

Quero aqui cumprimentar a Pollyana 
Paraguassú e, em seu nome, cumprimentar 
todos os autistas que aqui estão e também os 
seus pais e acompanhantes. Quero, em nome 
do deputado e presidente desta Casa, meu 

amigo Erick Musso, cumprimentar a Mesa 
Diretora e dizer a todos da minha satisfação e 
alegria em poder abraçar, no município de Vila 
Velha, a causa autista, Pollyana. 

Eu quero deixar aqui uma mensagem 
que eu acho extremamente importante. Uma 
vez, um repórter perguntou para Thomas 
Edison: Você fracassou duas mil vezes na 
tentativa de fabricar a lâmpada? E ele 
respondeu: Não, eu acertei duas mil vezes 
porque eu fiz a lâmpada.  Pollyana, conheço a 
sua luta, a sua guerra, o seu labor, as suas 
dificuldades e as suas tentativas, e nenhuma 
delas foram fracassadas.  

Nós veremos, num futuro não muito 
distante, a Amaes, não só em Vitória, mas em 
Vila Velha, Cariacica, Serra, Linhares, 
Cachoeiro, Viana, nos setenta e oito 
municípios do estado do Espírito Santo, pelo 
Brasil afora e, num futuro não muito distante, 
não tenho dúvida do que irei falar, verei e 
todos nós teremos a oportunidade de 
presenciar a Amaes na tribuna da Câmara 
Federal falando para o Brasil e para o mundo 
da importância dessa bandeira tão esquecida 
por nossos governantes. 

Nós temos uma lei federal que ampara 
o autista e é como se ela não existisse. Nós 
não podemos mais tolerar, como político, os 
nossos defensores dessa causa tão nobre, com 
o pires na mão, na porta dos Executivos, 
implorando para que aquilo que já é lei seja 
cumprido, e mesmo assim não é cumprido. 

Quero aqui parabenizar também o 
prefeito de Vitória, o nosso amigo, gestor da 
capital, que antes de ser político já era um 
defensor dessa causa.  

Para finalizar a minha fala, eu gostaria 
que o Erick Musso se colocasse de pé, por 
gentileza, deputado Erick Musso. V. Ex.ª, na 
última segunda-feira, foi lançado como pré-
candidato a governador do Estado do Espírito 
Santo. Nós temos um problema crônico nessa 
causa autista, porque na cabeça de noventa e 
nove por cento dos gestores é mais um 
problema de política pública que pode ser 
tratado no bolo, e isso não é verdade. A causa 
autista precisa, deputado, ter prioridade, e eu 
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queria pedir a V. Ex.ª publicamente que, no seu 
plano de Governo, a causa autista seja uma 
prioridade no Estado do Espírito Santo. 

Meu muito obrigado a todos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) – Vamos ouvir a palavra 
agora desse rapaz, jovem político, que fez um 
trabalho muito bom na Câmara de Vitória e 
também tem acompanhado uma parceria 
importante com a Amaes, o presidente da 
Câmara de Vitória, o vereador Davi Esmael. 

 
O SR. DAVI ESMAEL - Bom dia! (Pausa) 
Ih, está fraco. Bom dia! 
Cumprimentar a Mesa, o nosso 

proponente desta sessão solene, o deputado 
Hércules. Certamente, você é uma inspiração 
para cada um de nós.  

Hoje, muita gente já fala acerca desse 
mundo azul, mas há vinte anos, quinze anos, 
quase ninguém, e você, me permita o você, pela 
amizade, apresenta o mundo azul a todos nós. 

 Queria cumprimentar também o 
presidente da Casa, Erick Musso. Toda vez que 
ouço você – porque é mais novo – falar, é uma 
constatação clara de que dá para acreditar no 
novo, dá para acreditar em jovens na política, 
jovens que conhecem a dor, que têm 
sensibilidade e que têm ações muito mais do 
que blá-blá-blá na política. Assim, vamos 
mudando a forma de pensar, a forma de gerir, a 
forma de tratar as pessoas. 

Cumprimentar o prefeito Lorenzo 
Pazolini, agradecer-lhe pelos avanços. Concluirei 
meu tempo da presidência agora com a certeza 
de que nunca se fez tanto pela causa autista, 
nunca se fez tanto por direitos humanos. 

Defender direitos humanos não é falar 
todes. Defender direitos humanos é olhar para a 
causa autista e ajudar a construir esse mundo 
mais azul. Temos, em Vitória, liderados pelo 
nosso prefeito Lorenzo Pazolini, uma nova 
legislação, a Lei Laura Rocha, que possibilita a 
redução da carga horária dos servidores, pais, 
mães e responsáveis por pessoas com 
deficiência para permitir a participação nas 
terapias. Isso é envolvimento, isso é priorizar 
família e precisamos disso no Estado. 

Quero cumprimentar Pollyana e Helô, 
presidente e copresidente da Amaes. 
Copresidente porque está ali junto o tempo 
todo.  

E, assim, doutora Fernanda Mappa, a 
Bárbara, cada um dos funcionários, cada um dos 
servidores, que no dia a dia têm construído e 
levado esperança para tanta gente. Meu 
trabalho é tão pouco perto do que vocês fazem 
no dia a dia. A minha agenda legislativa é 
ocupada, sim, por entender que precisamos 
fazer mais, mas ela é inspirada, influenciada 
pela ação de cada um de vocês. 

Obrigado! Encerro o ano com a certeza 
de que avançamos e, principalmente, que 
achamos o caminho. Estamos longe ainda do 
mundo azul, do mundo com respeito, do mundo 
com consciência acerca da diferença, da 
diversidade e de como tratar as pessoas com 
deficiência, mas acredito que nas gestões de 
Hércules, de Lorenzo, de Erick Musso e da 
Neuzinha encontramos o caminho do respeito. E 
a minha decisão, enquanto parlamentar, é 
seguir por esse caminho onde todos nos 
encontramos, todos estamos, e certamente 
levaremos esperança a um mundo melhor. 

Obrigado pela oportunidade! Que 
possamos continuar juntos no ano de 2022. Um 
feliz Natal a todos e um próspero ano novo! 
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, Davi! Foi 
rápido também. 

Vamos ouvir a palavra, então, agora, do 
subsecretário da Casa Civil, Marcos Delmaestro. 

 
O SR. MARCOS MARINHO DELMAESTRO 

– Pessoal, bom dia! Eu serei bem breve porque 
eu acho que o momento especial é com vocês.  

Quero saudar a Mesa no proponente, 
Doutor Hércules. Hércules, mais uma vez, toda 
vez que a gente se encontra é uma emoção. 
Realmente, tudo que foi falado na sua pessoa, 
você é um parlamentar diferenciado. O terceiro 
setor todo agradece o seu envolvimento, é com 
esse envolvimento que a gente consegue 
desenvolver. Então, a importância desse 
momento.  
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Quero agradecer a todos vocês, e 
principalmente à instituição Amaes, uma 
instituição que nos guiou lá atrás, aí eu posso 
falar, com a minha família, porque eu tenho dois 
sobrinhos autistas, e hoje eu vejo que cada dia a 
gente avança mais. A Amaes nos proporcionou, 
naquela época em que a gente se sentia menos, 
quando a gente conheceu a instituição de fato, a 
gente virou Amaes. Então, quero agradecer a 
vocês. 

Hoje, a gente vê muitas crianças autistas, 
mas Pollyana tem um horizonte agora que essas 
crianças estão tendo qualidade de vida, estão 
crescendo, e os adultos autistas precisam ser 
olhados com muito carinho.  

Muito obrigado! Um bom dia a todos! 
(Palmas) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Eu peço desculpas, mas eu preciso fazer 
um registro aqui. O Marcos é irmão de um 
saudoso colega que foi presidente do Conselho 
Regional de Medicina, e nós fomos diretores do 
Hospital Infantil Nossa Senhora da Glória: é o 
nosso saudoso Délio Delmaestro. Ele é filho, 
também, de um ex-vereador, Marinho 
Delmaestro. Viu, Davi e Devanir? Com Marinho, 
nós criamos aqui a medalha em nome dele. O 
Marinho ia para a Praça Oito, com a sacola na 
mão, pedir esmola para a construção do Hospital 
Santa Rita. Ele foi, realmente, a pessoa que 
começou a luta. Não tinha nada, era um terreno. 
Ele, com o doutor Afonso Bianco – e nós criamos a 
Medalha Ylza Bianco também – construiu hoje o 
que é o Hospital Santa Rita, que começou com o 
pai do nosso querido Marco Delmaestro. Então 
uma salva de palma em memória a Marinho 
Delmaestro. (Palmas) (Pausa) 
 Tem história. A Iriny falou que tem história 
e realmente tem história, história bonita.  
 Agora nós temos só o último para falar 
rapidamente. Eu sei que ele gosta de falar muito, 
mas eu o deixei para falar por último. Ele vai falar 
só três minutos, porque nós precisamos começar a 
sessão ordinária daqui a quinze minutos.  
 Então Carlos Ajur, por favor, com a 
palavra.  
 O SR. CARLOS AJUR – Eu quero 
cumprimentar o deputado proponente, Doutor 
Hércules. Só um deputado como o senhor, Doutor 
Hércules, que pauta grande parte do seu mandato 

defendendo duas políticas importantes da 
seguridade social, que é a política de saúde e a 
política de assistência social, sempre promovendo 
uma melhor qualidade de vida para as pessoas 
mais vulneráveis. 
 Cumprimentar o presidente Erick e dizer, 
Erick, que nós, pessoas com deficiência, 
dirigentes, agradecemos muito quando você, 
liderando esta Casa, enquanto presidente, sempre 
acatou as proposições do Doutor Hércules para 
tornar essa Assembleia mais acessível e mais 
inclusiva, uma Assembleia com abertura e com 
direito a todas as pessoas, a todos os cidadãos.   
 Deputada Iriny, grande lutadora em defesa 
da política de direitos humanos. 
 Cumprimentar o prefeito de Vitória, 
prefeito Pazolini, e fazer um apelo em nome das 
pessoas com deficiência, principalmente neste 
caso das pessoas autistas. Prefeito, que possamos 
garantir – estendo ao presidente da Câmara –, no 
orçamento de 2022 do município de Vitória, 
recursos para que a Amaes possa melhorar 
qualitativa e quantativamente os serviços 
prestados a essa população de autistas do 
município.  
 Quero cumprimentar a minha amiga, a 
minha irmã Pollyana, e cumprimentar os demais 
membros da Mesa. E dizer da importância da 
Amaes, a importância da luta da defesa dos 
direitos das pessoas com deficiência e a 
importância de você ter um deputado estadual 
como Doutor Hércules.  
 Numa sessão desta, eu estava aqui 
imaginando, ouvi várias lideranças públicas. 
Antigamente, éramos nós dirigentes, Pollyana, 
que falávamos que o poder público tinha que 
cumprir com respeito ao direito das pessoas com 
deficiência. Hoje você ouve são os próprios 
dirigentes públicos dizer isso. Eu fico muito feliz, 
porque a solução está com eles. Quando dizem 
que nós da sociedade civil é quem 
complementamos o trabalho público, eu costumo 
dizer que é o contrário, o poder público é que 
complementa o trabalho que a sociedade civil 
presta. (Palmas) 

Porque quem faz a reabilitação das 
pessoas com deficiência, neste município, neste 
estado e no Brasil, são as organizações de defesa e 
direito. Hoje aqui, nós temos o exemplo da 
Amaes, nós temos exemplo de uma liderança 
como a Pollyana, que dedica a sua vida, que 
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dedica todo o seu tempo para defender os direitos 
das pessoas autistas de nosso estado.  
 Tenho muito orgulho de ter você como 
parceira do Núcleo Otacílio Coser. Tenho muito 
orgulho de fazer parte da equipe de doutor 
Hércules, um deputado, presidente Erick, e eu 
quero enaltecer o seu papel enquanto presidente 
e demais deputados desta Casa, quando 
aprovaram duas propostas do Doutor Hércules, 
este ano, que vão contribuir muito para a 
independência e para melhor estruturação das 
organizações.  
 A implantação do Núcleo Otacílio Coser, 
onde a Amaes tem sido parceira e a gente está 
dando uma assessoria permanente, gratuita e 
contínua a essas organizações para que elas 
possam melhor estruturar e terem acesso aos 
seus direitos.  

E o programa Nota Premiada Capixaba, 
onde nós, da sociedade civil vamos mostrar ao 
poder público que nós não sabemos só andar de 
pires na mão, mas nós também possamos estar 
contribuindo para o crescimento social e 
econômico deste estado. 
 Então, parabéns Doutor Hércules, 
parabéns Pollyana e parabéns às pessoas autistas, 
que são, em média, quinhentas mil pessoas no 
Espírito Santo, e se transformarmos no grupo 
familiar, vezes quatro, são dois milhões de 
pessoas. Então, é voto para danar! Que nos 
respeitem enquanto pessoas com deficiência. Viva 
os autistas! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Muito bem, Carlos Ajur! 
 Nós vamos descer agora para as 
homenagens, mas eu quero registrar e, se ele 
quiser fazer parte da Mesa, vai ser uma honra 
muito grande. Ele já chegou para a sessão que vai 
começar às dez. Geralmente ele é o segundo que 
chega, porque o primeiro sou eu. Deputado Danilo 
Bahiense, que está ali do lado. Se ele quiser fazer 
parte da Mesa, vai ser uma honra muito grande. É 
um delegado de polícia aposentado também, que 
dignificou muito o trabalho da nossa Polícia Civil. 

 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Neste momento, o 
senhor deputado proponente, Doutor Hércules, 
dará início à entrega do prêmio Universo Azul. 
Para este ato, convidamos as representantes da 

Amaes, Pollyana Paraguassú, Heloisa Moraes e 
Jéssica Rocha. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Eu gostaria de convidar também o 
presidente, o coronel, que possa fazer parte aqui, 
os demais da Mesa também.  
 Eu quero lembrar também que quem não 
está na Mesa não é mais importante do que nós. 
Por acaso, não estão na Mesa, mas eu tenho 
certeza absoluta que tem muita gente aqui muito 
mais importante do que nós. Então, eu convido os 
demais que queiram fazer parte, que possam 
descer. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (FELIPE 
TRABACH DA VITÓRIA) – Primeiro homenageado 
é o deputado federal Ted Conti, representado por 
Alexandre Mendes. (Pausa)  
 
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 
 Próximo homenageado é o deputado 
federal Helder Salomão, representado por Fátima 
Tolentino. (Pausa)  
 
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 
 Próxima homenageada é a deputada 
estadual desta augusta Casa de Leis, Iriny Lopes. 
(Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 
 Próximo homenageado, deputado estadual 
Danilo Bahiense. (Pausa)  
 
  (Procede-se à entrega do prêmio)
  
 

 Agora, o presidente da Assembleia 
Legislativa, Erick Musso. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do prêmio) 
 

Próximo homenageado é o prefeito de 
Vitória, Lorenzo Pazolini. Lorenzo Pazolini também 
vai representar a esposa e promotora de Justiça, 
doutora Paula Pazolini. (Pausa) 
 

  (Procede-se à entrega dos 
prêmios) 
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Próximo homenageado, o vereador de 
Vitória e presidente da Câmara, Davi Esmael. 
(Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 

 
Próximo homenageado, o vereador de 

Vitória Duda Brasil, representado por Gisele 
Resende. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 

 
Vereador de Vila Velha, Devanir Ferreira. 

(Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 

Doutora Fernanda Mappa. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 

Marcos Delmaestro. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 

Coronel Menegatti. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 

Representando a Multivix, doutor Pedro 
Figueiredo. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 

 
Bárbara Campos, da Força Azul. (Pausa) 

  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 

Denys Moraes. (Pausa) 
  
  (Procede-se à entrega do prêmio) 
 
 Representando a TV Vitória, Folha Vitória, 
Karina Meneses. (Pausa) 
 

 (Procede-se à entrega do prêmio) 

 
Representando os colaboradores e 

voluntários da Amaes, Terezinha Fanti. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do prêmio) 

 Neste momento, receberá a Comenda 
Anjo Azul o deputado estadual Doutor Hércules. 
(Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
  
 Receberá, também, Mariana Buaiz, do 
Instituto Américo Buaiz, representada por Paula 
Resende Martins. (Pausa) 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Encerrando a fase das homenagens, neste 
momento, fará uso da palavra em nome dos 
homenageados, Bárbara Campos, da Força Azul. 
 Por favor, podem retornar aos seus 
lugares. 

 
 O SR. ERICK MUSSO – (REPUBLICANOS 10) 
– Antes de Bárbara fazer uso da palavra em nome 
dos homenageados, Doutor Hércules... 

Doutor Hércules, antes de Bárbara 
começar a fazer uso da palavra, só lembrando que 
precisamos, com todo respeito a todos vocês, 
fazer uma fala breve e o Doutor Hércules encerrar, 
porque já vamos entrar em sessão ordinária. Está 
bom? 
 Pode fazer uso da palavra. 

 
 A SR.ª BÁRBARA CAMPOS – Bom dia a 
todos, bom dia aos nossos filhotes azuis! 
 É um prazer estar aqui recebendo esse 
prêmio pela segunda vez. Para muitos, isso seria 
só um troféu, mas para nós da Comunidade Azul 
isso vai além, isso é uma demonstração de união, 
de amizade, de irmandade.  

Todos que estão aqui neste plenário fazem 
parte de uma aldeia. Um cuida do outro, um sofre 
a dor do outro aqui. E todos esses homenageados 
contribuem para que o autismo ganhe voz, para 
que não sejamos mais invisíveis, muito menos os 
nossos filhos. 
 A Amaes capixaba tem um papel 
fundamental na vida das pessoas com transtorno 
do espectro do autismo. Os profissionais que lá 
estão, a gestão, Pollyana, Heloisa, Deshyca, e 
todos os voluntários, são profissionais que dão seu 
sangue por essa instituição, que batem à porta 
pedindo para que esse tratamento, que muitos 
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não dão, não se acabe. E venho aqui também 
fazer um clamor para que o poder público não 
permita que o atendimento diminua, que o 
atendimento seja excluído, para que os nossos 
autistas possam contribuir para uma sociedade 
mais justa, para que eles possam se adequar ao 
padrão social, para que eles possam ter 
continuidade no tratamento gratuito e de 
excelência que a Amaes fornece para essas 
famílias aqui representadas. 

Agradeço a Deus nosso Senhor pelo 
privilégio de conviver com todos vocês. Somos 
uma família. E conviver com essas pessoas 
guerreiras, resilientes, que lutam para que os 
nossos filhos tenham dignidade, para que os 
nossos filhos sejam vistos, e que nunca desistem 
dos seus filhos. 

Gostaria de agradecer à Pollyana, à Heloísa 
e a todos que estão aqui, por não desistirem. 
Mesmo sendo tão difícil, a gente não desiste dos 
nossos filhos. E queria lembrar, como todo mundo 
aqui lembrou, hoje, em parceria com a Amaes, do 
Força Azul e do Folha Vitória, que nos deram voz 
para falarmos do transtorno do espectro do 
autismo. Estaremos on-line, às 8h30min, falando 
com referência ao autismo, o que é o pós-
diagnóstico. 

Obrigada a todos, que a gente continue 
lutando e não desistindo dos nossos filhos. 

Obrigada. 

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

Na verdade, não tenho palavras para 
agradecer à Pollyana, à Heloísa e a todo o grupo 
da Amaes. Agradecer também ao nosso 
presidente, ao prefeito... Não vou me estender 
mais, mesmo porque já ultrapassamos o horário, e 
teremos sessão ordinária em seguida. 

Mas quero lembrar também e agradecer a 
homenagem e a nomeação que já me foi dada, 
mais de uma vez, de padrinho da Amaes. Peço 
também aos meus pares e a todos que façam 
também algumas emendas, alguma verba para a 
Amaes. Até hoje já destinei trezentos e quarenta e 
dois mil reais para a Amaes. É muito pouco, ainda. 
Eles precisam de muito mais. 

Quero agradecer a Deus, agradecer todo 
sacrifício de vocês de estarem aqui até esse 
momento. É muito importante a gente mostrar, 
para o Espírito Santo, esse trabalho maravilhoso 

que vocês fazem, especialmente as mães e os pais. 
E, na verdade, a mãe é a que está mais próxima.  

Dizer que agradeço a Deus, à TV 
Assembleia, ao painel, que projetou aqui as 
imagens, ao Núcleo Otacílo Coser, capitaneado 
hoje por Carlos Ajur, junto com a Miriam e a 
Fernanda. Agradecer ao nosso querido Lílico, 
garçom, que serviu a água e o cafezinho para nós 
aqui. Infelizmente, não foi dado para todos, mas 
tenham certeza de que esse presidente gostaria 
que fosse servido a todos. 

Agradecer à fotografia, especialmente ao 
Tonico e sua equipe. Cadê o Tonico? Está ali. Já 
fotografou desde aqui até a Santa Ceia, tanto 
tempo que ele fotografia aqui. Agradecer ao 
cerimonial; ao Felipe; ao Danilo, chefe do 
cerimonial; e aos servidores do meu gabinete. 
Muito obrigado. Vocês ajudaram a fazer esta 
sessão tão importante. 

Agradecer aos servidores da limpeza e da 
copa. Chegamos aqui e estava tudo limpinho. São 
os profissionais invisíveis, que não vemos. Mas 
temos que reconhecer esse trabalho de quem fez 
a limpeza e de quem trabalha na copa, trabalho 
muito importante. Agradecer ao pessoal da 
coordenação e da recepção; e às amigas e aos 
amigos da taquigrafia que, pacientemente, 
anotaram a nossa fala até agora. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão. Antes, porém, convoco os 
senhores deputados e as senhoras deputadas para 
próxima, extraordinária, daqui a um minuto. 

Está encerrada sessão. 
Vamos em paz e com Deus. Viva o universo 

azul! Viva a Amaes! 
 
(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária, hoje, dia 16 
de dezembro de 2021, às 
10h10min, cuja Ordem do Dia foi 
anunciada na décima quinta 
sessão extraordinária, realizada 
em 15 de dezembro de 2021) 

 
 Encerra-se a sessão às dez horas e 

nove minutos. 

 
*As inserções em negrito referem-
se às previsões regimentais 
relativas às fases ou às ocorrências 
desta sessão. 
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