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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE FINANÇAS, ECONOMIA, 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E 

TOMADA DE CONTAS 

 

PRESIDENTE: Deputado FREITAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado MARCELO SANTOS 
MEMBROS: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
 Deputado EMILIO MAMERI 
 Deputado ENG. JOSÉ ESMERALDO 
 Deputado DR. RAFAEL FAVATTO  
 Deputado MARCOS MADUREIRA 
 Deputado DARY PAGUNG 
 Deputado ADILSON ESPINDULA 
REUNIÃO: Reunião Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 27/09/21  
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 13h30 
 

PAUTA DA 18ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

1) – OFICIO 111/2021 – Gabinete Deputado 
Adilson Espindula - justifica ausência na 
Reunião da Comissão de Finanças, Economia, 
Orçamento, Fiscalização, Controle e Tomada de 
Contas, realizada no dia 30/08/2021 (segunda-
feira), devido a compromisso parlamentar. 
 

2) – OFICIO Interno ALES Nº 05/2021 - 
Encaminhando cópia de recomendações do 
Egrégio Tribunal de Contas do ES proferidas no 
ACORDÃO 699/2021, prolatado no Processo TC 
nº 8266/2017, que trata de Fiscalização-
Levantamento para fins de ciência e 
consideração desta comissão. 

3) – OFÍCIO Interno ALES Nº 152/2021 – 
Gabinete Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão no dia 30 de agosto de 2021. 
 
4) – OFÍCIO Interno ALES Nº 153/2021 – 
Gabinete Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão no dia 23 de agosto de 2021. 
 
5) – OFÍCIO Interno ALES Nº166/2021 - 
Gabinete Deputado Rafael Favatto, justificando 
ausência Reunião Ordinária dessa Comissão, 
realizada em 30.08.2021, nos termos do Artigo 
70 do Regimento Interno. 
 
6) – OFICIO Interno nº 14/2021 - Referente 
Ofício 04315/2021-6 - Prestação de Contas mês 
de agosto de 2021, do Tribunal de Contas do 
Estado do Espírito Santo. 
 
7) – OFICIO Interno nº 174/2021 – Referente 
Oficio nº 113/2021 – Gabinete Dep. Adilson 
Espindula, justificando a Reunião da Comissão 
de Finanças, Economia, Orçamento, Fiscalização, 
Controle e Tomada de Contas, realizada no dia 
13/09/2021 (segunda-feira), devido a 
compromisso parlamentar. 
 
8) – OFICIO nº 39/2021 – Gabinete Dep. Dary 
Pagung - No uso de suas prerrogativas 
constitucionais e regimentais, informa a V.Exª 
que, por motivo de cumprimento de agenda 
parlamentar externa em 13/09/21, não foi 
possível comparecer na Reunião Ordinária desta 
Comissão. 
 
9) – OFICIO nº 124/2021 – Gabinete Dep. 
Alexandre Xambinho - justificando sua ausência 
na Reunião Ordinária, desta Comissão, no dia 13 
de Setembro de 2021, tendo em vista que o 
mesmo encontrava-se em compromisso 
previamente agendado em Secretaria de 
Governo do Estado do Espírito Santo. 
 
10) – OFICIO Interno nº 179/2021 - Referente 
Ofício nº 17/2021 - Deputado Marcelo Santos, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
desta Comissão no dia 13/09/2. 
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11) – OFICIO nº 18/2021 - Deputado Marcelo 
Santos, justificando sua ausência na Reunião 
Extraordinária/Audiência Pública desta 
Comissão no dia 20/09/21. 
 

12) – OFICIO Interno nº 184/2021 Referente 
Ofício nº 033/2021 - Deputado Rafael Favatto, 
justificando sua ausência na Reunião Ordinária 
do dia 13/09/21, devido ao cumprimento de 
agenda, no IEMA – Instituto de Estado do Meio 
Ambiente. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Dep. Adilson Espindula: PL Nº 460/2019 
Dep. Marcelo Santos: PL Nº 589/2019 
Dep. José Esmeraldo: PL Nº 233-2019 
Dep. Alexamdre Xambinho: PL Nº 451/2019 
Dep. Marcos Madureira: PL Nº 867/2019 
Dep. Dary Pagung: PL Nº 989/2019  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº555 /2019 
Autor: Dep. Lorenzo Pazolini  
Ementa: Institui o Selo “Empresa Amiga da 
Saúde da Criança” para as empresas públicas e 
privadas que desenvolverem e divulgarem 
campanhas de arrecadação de verbas, 
materiais, equipamentos e insumos para auxiliar 
no tratamento do câncer infantojuvenil, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo.  
Entrada na Comissão: 13/09/21 
Prazo Relator: 27/09/21 
Prazo Comissão: 11/10/21 
 

PROJETO DE LEI Nº479 /2019 
Autor: Dep. Dr. Hercules 
Ementa: Institui o Cadastro Estadual de Pessoas 
com Deficiência como medida para facilitar a 
adoção de medidas de apoio por parte do poder 
público e providências que busquem melhorar 
suas condições, possibilitando ainda, um 
atendimento otimizado a esses cidadãos. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE LEI Nº882 /2019 
Autor: Dep. Dr. Hercules 

Ementa: Altera o artigo 40 e parágrafo único da 
Lei nº 6066/99. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE LEI Nº770 /2019 
Autor: Dep. Dr. Hercules 
Ementa: Proíbe a comercialização e o uso de 
cigarros eletrônicos no Estado. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 

PROJETO DE LEI Nº76 /2019 
Autor: Dep. Dr. Hercules 
Ementa: Institui o Estatuto da Pessoa com 
Câncer no Estado. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº44 /2019 
Autor: Dep. Vandinho Leite 
Ementa: Torna obrigatória a afixação dos 
direitos dos idosos hospitalizados nos 
estabelecimentos hospitalares no âmbito do 
estado do estado do Espírito Santo 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº720 /2019 
Autor: Dep. Marcos Garcia 
Ementa: Dispõe sobre o atendimento prioritário 
para portadores de diabetes no Estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº490 /2019 
Autor: Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Dispõe sobre a inclusão da dosagem de 
Vitamina D no rol dos exames de rotina, bem 
como a respectiva dispensação do medicamento 
nas Unidades de Saúde Pública do Estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
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Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVA Nº10/2021 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Marataízes. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVA Nº13 /2021 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de São 
Mateus. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVA Nº15 /2021 
Autor: Dep. Erick Musso 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Vila Velha. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº441 /2020 
Autor: Dep.Torino Marques 
Ementa: Dispõe sobre a permanência de 
acompanhantes dos pacientes com deficiência 
ou com Transtorno do espectro Autista (TEA) 
com COVID-19 internados nas unidades de 
saúde pública ou particular no estado. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº113 /2020 
Autor: Dep. Raquel Lessa 
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
afixação de cartazes informativos sobre o dever 
legal de comunicação às autoridades 

competentes de casos de estupro e assédio 
sexual, conforme especifica. Entrada na 
Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº174 /2020 
Autor: Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Dispõe sobre medidas de prevenção ao 
uso de drogas ilícitas nas universidades públicas 
situadas no Estado do Espírito Santo  
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº47/2020 
Autor: Dep. Vandinho Leite 
Ementa: Dispõe sobre a isenção de cobrança de 
taxa de inscrição em eventos e competições 
esportivas amadoras e ou profissional às 
pessoas idosas no âmbito do estado do Espírito 
Santo 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº372/2019 
Autor: Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Estabelece tempo máximo de espera 
para atendimento nos cartórios extrajudiciais no 
âmbito do Estado do Espirito Santo. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº32/2018 
Autor: Dep. Sérgio Majeski 
Ementa: Dispõe sobre a dispensa do pagamento 
de taxas e emolumentos e demais despesas 
cartorárias referentes ao registro estatutário e 
suas alterações do conselho escolar.. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº165/2019 
Autor: Dep. Marcos Garcia 
Ementa: Obriga os estabelecimentos de ensino 
no Estado do Espírito Santo a fornecer diploma 
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em braile para alunos com deficiência visual na 
conclusão do ensino médio e ensino superior. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROJETO DE LEI Nº54/2020 
Autor: Dep. Torino Marques 
Ementa: Projeto de Lei que dispõe sobre 
obrigatoriedade dos estabelecimentos de 
ensino publico e privado a disponibilizarem os 
certificados e diplomas em braile para alunos 
com deficiência visual na conclusão do ensino 
médio e ensino superior. 
Entrada na Comissão: 27/09/21 
Prazo Relator: 13/10/21 
Prazo Comissão: 25/10/21 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA 
 
PL 259/2019 de autoria da Deputada Janete de 
Sá, que Dispõe sobre o direito da mulher 
agredida, devido ao gênero, de ficar com o 
animal de estimação que compartilha com o 
agressor. Tem como relator o Deputado Dary 
Pagung, que foi discutido e votado na reunião 
do dia 23/08/21, onde teve empate nos votos 
dos membros presentes, voltando na pauta da 
reunião do dia 30/08/21, onde mais uma vez 
obteve empate nos votos dos membros 
presentes. Volta em pauta somente para colher 
votos novamente para o desempate, com o 
parecer do relator da Comissão de Finanças 
pela APROVAÇÃO. 
 
PROJETO DE LEI Nº 692/2019 
Autor: Dep. Marcos Garcia 
Ementa: Proíbe a recusa de atendimento aos 
conveniados de planos de saúde por 
inadimplência por prazo inferior a 60 (sessenta) 
dias no âmbito do estado do espirito santo.  
Relator: Dep. Rafael Favatto 
Entrada na Comissão: 02/08/21 

Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 556/2019 
Autor: Dep. Dary Pagung 
Ementa: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade de tratamento de assepsia da 
areia contida nas áreas destinadas ao lazer e 
recreação infantil. 
Relator: Dep. Rafael Favatto 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 150/2020 
Autor: Dep. Carlos Von 
Ementa: Acrescenta item ao Anexo I da Lei 
10.974, de 14 janeiro de 2019, declarando o 
Município de Guarapari a Capital do Turismo no 
Estado do Espírito Santo. 
Relator: Dep. Rafael Favatto 
Entrada na Comissão: 23/08/21 
Prazo Relator: 03/09/21 
Prazo Comissão: 20/09/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 220/2019 
Autor: Dep. Janete de Sá 
Ementa: "Dispõe sobre a proibição de pessoas 
que cometeram maus tratos a animais a 
possuírem novamente animais, estabelecer 
multa e dá outras providencias." 
Relator: Dep. Emilio Mameri 
Entrada na Comissão: 23/08/21 
Prazo Relator: 03/09/21 
Prazo Comissão: 20/09/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 28/2019 
Autor: Dep. Alexandre Xambinho 
Ementa: dispõe sobre a reserva de vagas para o 
primeiro emprego nas empresas prestadoras de 
serviços ao estado do espírito santo, assim 
como nas concessionárias e permissionárias de 
serviços públicos estaduais. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 09/08/21 
Prazo Relator: 23/08/21 
Prazo Comissão: 30/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 295/2019 
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Autor: Dep. Fabricio Gandini 
Ementa: Altera a Lei nº 10.634, de 05 de abril de 
2017, que proíbe a inserção, no âmbito do 
Estado, da expressão “não nos 
responsabilizamos por objetos deixados no 
interior do veículo”, ou de expressão similar, em 
placas informativas, tíquetes, bilhetes ou 
cupons em estacionamentos de qualquer 
natureza, e dá outras providências. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 

 
PROJETO DE LEI Nº 525/2019 
Autor: Dep. Dary Pagung 
Ementa: Projeto de Lei que Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas e pessoas físicas 
situadas no Estado do Espírito Santo com 
páginas na internet a disponibilizarem o número 
do CNPJ ou CPF e o endereço da sede principal e 
dá outras providências. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 

 
PROJETO DE LEI Nº298/2019 
Autor: Dep. Janete de Sá 
Ementa: Dispõe sobre o acesso de animais 
domésticos as diversas formas de abrigos 
emergenciais destinadas ao atendimento das 
pessoas em situação de rua. 
Relator: Dep. José Esmeraldo 
Entrada na Comissão: 30/08/21 
Prazo Relator: 14/09/21 
Prazo Comissão: 27/09/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 914/2019 
Autor: Dep. Vandinho Leite 
Ementa: “Acrescenta dispositivo à lei 10.976 de 
14 de janeiro de 2019, que consolida a 
legislação em vigor referente à declaração de 
utilidade pública no âmbito do estado do 
espírito santo, e dá outras providências." 
Relator: Dep. Marcelo Santos 
Entrada na Comissão: 14/06/21 
Prazo Relator: 28/06/21 
Prazo Comissão: 05/07/21 

PROJETO DE LEI Nº 968/2019 
Autor: Dep. Marcos Garcia  
Ementa: Institui o programa LIMPA RIO. 
Relator: Dep. Marcos Madureira 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 742/2019 
Autor: Dep. Rafael Favatto 
Ementa: "Proíbe o uso de embalagens e garrafas 
descartáveis confeccionadas com polietileno 
tereftalato - PET - no acondicionamento de 
alimentos e envase de bebidas, e dá outras 
providências. 
Relator: Dep. Adilson Espindula 
Entrada na Comissão: 23/08/21 
Prazo Relator: 03/09/21 
Prazo Comissão: 20/08/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 937/2019 
Autor: Dep. Carlos Von 
Ementa: "Altera a Lei Estadual nº 2.997, de 29 
de setembro de 1975 para incluir objetivo 
consistente na promoção dos circuitos e rotas 
turísticos na Política Estadual do Turismo. 
Relator: Dep. Adilson Espindula 
Entrada na Comissão: 23/08/21 
Prazo Relator: 03/09/21 
Prazo Comissão: 20/08/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 460/2019 
Autor: Dep. Capitão Assunção 
Ementa: Determina a comunicação, por parte 
dos Condomínios Residenciais, Conjuntos 
Habitacionais e Congêneres sobre os casos de 
agressões domésticas contra mulheres, na 
forma que especifica, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
Relator: Dep. Adilson Espindula 
Entrada na Comissão: 30/08/21 
Prazo Relator: 14/09/21 
Prazo Comissão: 27/09/21 
 

PROJETO DE LEI Nº 181/2019 
Autor: Dep. Fabricio Gandini 
Ementa: Dispõe sobre o tempo máximo de 
espera para atendimento nas lojas físicas de 
operadoras de telefonia fixa e celular no Estado 
do Espírito Santo. 
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Relator: Dep. Alexandre Xambinho 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
PROJETO DE LEI Nº 667/2019 
Autor: Dep. Carlos Von 
Ementa: Acrescenta o artigo 3º-A da Lei 10.821, 
de 04 de abril de 2018, para exigir expressa 
autorização do consumidor quando o 
pagamento de contrato de empréstimo for 
realizado mediante débito automático em conta 
corrente. 
Relator: Dep. Alexandre Xambinho 
Entrada na Comissão: 02/08/21 
Prazo Relator: 17/08/21 
Prazo Comissão: 23/08/21 
 
3- COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem 
 
Obs. Pauta gerada no dia 23/09/21 às 
12h00m, sujeita a alterações. 
 
 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE 
E AOS ANIMAIS 

 

PRESIDENTE: Deputado Dr. RAFAEL FAVATTO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
MEMBROS: Deputado FABRÍCIO GANDINI 
Deputada IRINY LOPES  
REUNIÃO: Ordinária Virtual  
LOCAL: Videoconferência  
DATA: 29/09/2021 
DIA DA SEMANA: quarta-feira 
HORÁRIO: 12:10 horas 

 
PAUTA DA 08ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 - EXPEDIENTE: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

 E- mail do Sr. Paulo R. Miranda de Araújo 
sugerindo a proposição visando a criação do 
Hospital Veterinário Estadual, onde a 

população possa levar seus pets para 
realizar consultas básicas, até às mais 
complexas com exames e cirurgias, 
vacinação e castração. 
 

 e-mail da Sra. Lucinei de Matos 
Presidente do Instituto Francisco de Assis 
sugerindo a “extinção de zoológico, 
aquário, parque e similares no Estado do 
Espírito Santo bem como sobre as regras 
para funcionamento destes 
estabelecimentos enquanto existirem” 
 

 da CECP encaminhando uma proposta da 
JUNTOS SOS ES AMBIENTAL para produção 
legislativa, como também um Projeto de Lei 
do Deputado Sergio Mageski, cuja ementa 
já atende à essa demanda que é: “Modifica 
e acrescenta dispositivos à Lei nº 7.058, de 
18 de janeiro de 2002, que dispõe sobre a 
fiscalização, infrações e penalidades 
relativas à proteção ao meio ambiente”.  
file:///D:/Documentos/Downloads/PL%20
CONVERS%C3%83O%20DE%20MULTAS%20
AMBIENTAIS%20114339-
202108100959442652-assinado%20(4).pdf 
 

 ofício circular nº 2/2021/SNSH/MDR que 
trata da divulgação do relatório de 
segurança de barragens – RSB 2020 
file:///D:/Documentos/Downloads/Of%C3
%ADcio%20Circular%20Vit%C3%B3ria%20(
2).pdf 
 

 e-mail da ”(JUNTOS AMBIENTAL SOS ES 
AMBIENTAL) sugerindo Reunião desta 
CPMAA com representante da UFES para 
explanar sobre “novo estudo tem como 
principal objetivo comparação com dos 
dados de 2010 a fim de verificar se os 
bilhões investidos na mitigação da 
poluição do "pó preto" pelas empresas 
ArcelorMittal e VALE a partir de 2009 
foram eficientes e eficazes ou da 
necessidade de reavaliação e da 
implantação de outras metas 
 

 e-mail da Juntos SOS ES AMBIENTAL 
sugerindo como pauta para reunião desta 
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CPMAA “convite para o Senhor Fabrício 
Machado, Secretário Estadual de Meio 
Ambiente e Presidente do CERH / 
FUNDÁGUA e o Senhor Prefeito de Aracruz 
e Presidente da AMUNES Victor Coelho 
para realizarem apresentação na reunião 
ordinária desta C e prestarem 
esclarecimentos sobre o FUNDAGUA e 
PROBACIAS”. 
 

 Solicitação verbal da Associação de 
Moradores de Argolas, solicitando reunião 
para falar sobre os tanques de combustível 
danificados e em uso na área residencial. 
 

 Whatzapp da FRENTE AMBIENTALISTA 
NACIONAL, solicitando reunião virtual com 
esta CPMAA para conversar/debater sobre 
o CLIMA, fazendo parte dos debates 
estaduais visando a COP 26 (Convenção 
Quadro da ONU sobre Mudanças 
Climáticas). 
 

 e-mail da Juntos SOS ES AMBIENTAL 
solicitando que a SEAMA inclua a sociedade 
organizada como membros do Fórum 
Capixaba De Mudanças Climáticas 

 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
1. PROJETO DE LEI 326/2018 - Análise de 
Mérito 
Autor: Deputada Janete de Sá 
Relator: Deputada Fabricio Gandini 
Ementa: Institui o Sistema de Posse Responsável 
e abandono animal no Estado do Espírito Santo 

- COMUNICAÇÕES: 
 
Explanação sobre a “VEGETAÇÃO DE 
RESTINGA“ 
 

CONVIDADOS:  
 Instituto MOVIVE – Amigos da 
Restinga 
CRISTINA PUPPIN Presidente 
 INJAPA – Instituto Jacaranema 
de Pesquisa Ambiental 
PETRUS LOPES - Ambientalista 
 Da Juntos SOS Ambiental:  
ERAYLTON MORESCH - Presidente 

 
Obs: esta pauta foi gerada em 22/09/2021, às 
15:15 sujeita a alteração até á hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário Rui Barbosa 
DATA: 28/09/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 29ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 – EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

- Ofício nº 027/2021 do Exmo. Sr. Deputado 
Luciano Machado, justificando sua ausência na 
28ª Reunião Ordinária desta Comissão, realizada 
em 21 de setembro de 2021, nos termos do 
Artigo nº 70 do Regimento Interno; 
 

- Ofício do Vereador da Câmara Municipal de 
Pinheiros, Diego Pascoalini Fernandes, recebido 
na Presidência desta Casa de Leis e remetido à 
esta Comissão, solicitando possibilidades legais 
de gratificação pecuniária para os médicos do 
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município de Pinheiros, tendo em vista o alto 
número de demissões que se baseiam nos 
baixos salários, ficando assim desguarnecida 
daquele município; 
 

- Ofício nº 841/2021, recebido na Presidência 
desta Casa de Leis e remetido à esta Comissão, 
conforme reunião entre as entidades da 
Enfermagem do Espírito Santo para debater o PL 
70/2021, informando salário inicial do 
profissional da enfermagem, número de 
profissionais da rede estadual e privada/gestão 
terceirizada; 
 

- Ofício nº 016/2021 do Secretário Executivo do 
Conselho Estadual de Saúde, Alexandre de 
Oliveira Fraga, informando sobre a eleição dos 
novos membros do CES para o triênio 
2021/2024, que elegeu como Presidente a Sr.ª 
Geiza Pinheiro Quaresma e como Mesa 
Diretora: Paulo Roberto Alves Guimarães, 
Ricardo Ewald, Geiza Pinheiro Guaresma, Márcia 
Naomi Shigetomi, Milene da Silva Werneck 
Terra, Walter Bernardo Ribeiro, Mansour Cadais 
Filho e Ligia Pereira Andreati; 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

Projeto de Lei nº 572/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Ementa: Institui a Política Estadual de Atenção à 
Saúde Mental das vítimas da COVID-19 no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 17/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 05/10/2021 
Prazo da Comissão: 19/10/2021 
 
Projeto de Lei nº 64/2021 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Marcos Garcia 
Ementa: Cria procedimento de observância 
obrigatória para administração de vacinas, soros 
e imunoglobulinas realizadas no Estado do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 17/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 05/10/2021 

Prazo da Comissão: 19/10/2021 
 

Projeto de Lei nº 481/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Adilson Espíndula 
Ementa: Dispõe sobre a afixação de placa 
informativa em farmácias e drogarias contendo 
advertência quanto aos riscos da 
automedicação em geral e dá outras 
providências. 
Entrada na Comissão: 17/09/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 05/10/2021 
Prazo da Comissão: 19/10/2021 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 

Projeto de Lei nº 466/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputada Janete de Sá  
Ementa: Dispõe sobre a obrigatoriedade de que 
a rede pública e privada de saúde do Estado do 
Espírito Santo ofereça Leitos ou Alas separadas 
para mães de natimorto e mães com óbito fetal. 
Entrada na Comissão: 27/05/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 15/06/2021 
Prazo da Comissão: 22/06/2021 
 

Projeto de Lei nº 1012/2019 - Análise de 
Mérito 
Autor: Deputado Engenheiro José Esmeraldo 
Ementa: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 29/04/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator:18/05/2021 
Prazo da Comissão: 25/05/2021 
 
Projeto de Lei nº 854/2019 - Análise de Mérito  
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos  
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Ementa: Dispõe sobre o atendimento prioritário 
para os Motoristas de Ambulância no Estado do 
Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 24/08/2020 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 15/09/2020 
Prazo da Comissão: 22/09/2020 
 

Projeto de Lei nº 218/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Assegura, através do Sistema Único de 
Saúde (SUS), no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, a realização, em até trinta dias, dos 
exames destinados à comprovação de doença 
neoplásica. 
Entrada na Comissão: 29/03/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/04/2021 
Prazo da Comissão: 20/04/2021 
 

Projeto de Lei nº 230/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Alexandre Xambinho  
Ementa: Dispõe das Agências Bancárias e 
similares situadas no Estado do Espírito Santo 
obrigadas a instalarem dispenser de álcool gel e 
dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Lei nº 725/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Ficam os fornecedores de serviços e 
produtos obrigados a garantir atendimento 
prioritário às pessoas que fazem tratamento 
oncológico, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
Entrada na Comissão: 19/10/2020 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 03/11/2020 
Prazo da Comissão: 10/11/2020 
 

Projeto de Lei nº 140/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Euclério Sampaio  
Ementa: Estabelece normas e critérios básicos 
para a infraestrutura sanitária, bem como 
instalação de lavatório nos banheiros químicos 
dos eventos organizados nos espaços públicos 
ou privados no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 

Entrada na Comissão: 09/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 29/06/2021 
Prazo da Comissão: 06/07/2021 
 

Projeto de Lei nº 406/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Renzo Vasconcelos  
Ementa: Obrigatoriedade dos hospitais 
particulares e empresas que forneçam o serviço 
de atendimento e primeiros socorros por meio 
de ambulância a informarem a unidade 
hospitalar onde fora levado o paciente 
socorrido. 
Entrada na Comissão: 16/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 06/07/2021 
Prazo da Comissão: 13/07/2021 
 

Projeto de Lei nº 393/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Ficam as Plataformas digitais e demais 
estabelecimentos comerciais que ofereçam o 
serviço de entrega, obrigados a fornecer aos 
motoristas credenciados, Equipamento de 
Proteção Individual (EPI), bem como Álcool em 
Gel 70% para higienização, no âmbito do Estado 
do Espírito Santo.  
Entrada na Comissão: 02/07/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 20/07/2021 
Prazo da Comissão: 27/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 9/2021 - 
Análise de Mérito 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Cariacica. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 12/2021 - 
Análise de Mérito 
Autor: Mesa Diretora 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Mucurici. 
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Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Decreto Legislativo nº 14/2021 - 
Análise de Mérito  
Autor: Deputado Erick Musso 
Ementa: Reconhece, para os fins do disposto no 
art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 
4 de maio de 2000, a ocorrência do estado de 
calamidade pública no Município de Santa 
Leopoldina. 
Entrada na Comissão: 23/06/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 13/07/2021 
Prazo da Comissão: 20/07/2021 
 

Projeto de Lei nº 400/2020 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Dr. Rafael Favatto  
Ementa: Considera pessoa com deficiência 
aquela com perda auditiva unilateral, no Estado 
do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 09/07/2021 
Relator: Deputado Luciano Machado 
Prazo do Relator: 10/08/2021 
Prazo da Comissão: 17/08/2021 
 

Projeto de Lei nº 699/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini 
Ementa: Altera a Lei nº 10.849, de 29 de maio 
de 2018, que proíbe o uso no Estado do Espírito 
Santo, de produtos, materiais ou artefatos que 
contenham quaisquer tipos de amianto ou 
asbesto ou outros minerais que, 
acidentalmente, tenham fibras de amianto em 
sua composição, e dá outras providências. 
Entrada na Comissão: 18/08/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 14/09/2021 
Prazo da Comissão: 21/09/2021 
 

Projeto de Lei nº 83/2019 - Análise de Mérito 
Autor: Ex-Deputado Euclério Sampaio 
Ementa: Obriga a instalação de lixeiras seletivas 
para reciclagem nas escolas públicas e privadas 
em todo o Estado do Espírito Santo. 
Entrada na Comissão: 23/08/2021 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 14/09/2021 
Prazo da Comissão: 21/09/2021 

- DELIBERAR visita da Sr.ª Lea Regina Penedo 
Gonçalves, Diretora de Relações Institucionais 
da AFECC – Associação Feminina de Educação e 
Combate ao Câncer e a Dr.ª Danielle Chambô 
dos Santos, Médica Mastologista e 
Coordenadora do Serviço de Mastologia do 
Hospital Santa Casa de Misericórdia de Vitória, 
na Reunião Ordinária desta Comissão, no dia 05 
de outubro, terça-feira, às 9 horas, no Plenário 
Rui Barbosa, nesta Casa de Leis, para discorrer 
sobre o tema “Campanha Outubro Rosa – 
Conscientização do Diagnóstico Precoce do 
Câncer de Mama”; 
 

- DELIBERAR visita da Dr.ª Luzimar Gomes de 
Oliveira Pinheiro, Presidente do Conselho 
Regional de Odontologia do Espírito Santo – 
CRO/ES e do Doutor Edson Moreira Ferreira, 
Cirurgião Dentista e Consultor Temático da 
Comissão de Saúde e Saneamento, na Reunião 
Ordinária desta Comissão, no dia 19 de outubro, 
terça-feira, às 9 horas, no Plenário Rui Barbosa, 
nesta Casa de Leis, para discorrer sobre o tema 
“Dia do Cirurgião Dentista e da Saúde Bucal”; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
 

- A Comissão de Saúde estará realizando 
Audiência Pública para debater o tema 
“Fundação Inova Capixaba: Regimento Interno, 
capacitação e qualificação de mão de obra”, 
atendendo a solicitação do Exmo. Sr. Deputado 
Bruno Lamas, através do Ofício nº 251/2021, a 
ser realizada em conjunto com a Comissão de 
Cidadania e Direitos Humanos, a realizar-se no 
dia 30 de setembro, quinta-feira, às 16:00 horas, 
no Plenário Dirceu Cardoso, nesta Casa de Leis; 
 

Pauta atualizada no dia 23/09/21, às 11:17 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 

_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 30/09/2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
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HORÁRIO: 16:00 horas 

 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 3ª SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 

EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE 
CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS 

 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 – ORDEM DO DIA:  
 

- Audiência Pública para debater o tema 
“Fundação Inova Capixaba – Regimento 
Interno, Capacitação e Qualificação de Mão de 
Obra”, tendo como Proponente o Deputado 
Bruno Lamas; 
 
3 – COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem.  
 
Obs.: Pauta gerada no dia 23/09/21, às 11:45, 
sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE SEGURANÇA E COMBATE AO 
CRIME ORGANIZADO 

 

PRESIDENTE: Deputado LUIZ DURÃO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: 11ª Reunião Ordinária 
DATA: 27/09/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira 

HORÁRIO: 11 horas 
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso / Plataforma 
Webex Meet / Híbrida 

 
PAUTA DA 11ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
EXPEDIENTE PARA SIMPLES DESPACHO: 
 
1. OFÍCIO Nº 171/2021, do Excelentíssimo 
Senhor Deputado Theodorico Ferraço, 
justificando sua ausência na reunião ordinária 
desta Comissão realizada no dia 30 de agosto de 
2021. 
 
2. E-mail da Senhora Nilceia Dias Portugal 
relatando situações acerca do fornecimento de 
alimentos servidos aos detentos da 
Penitenciária Semiaberta de Vila Velha, 
solicitando, ao final, o apoio da Comissão de 
Segurança e Combate ao Crime Organizado. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 
1. PROJETO DE LEI Nº 217/2019  
Autor: Deputado Capitão Assumção. 
Ementa: “Determina a comunicação, por parte 
dos hospitais, clínicas, postos de saúde e 
congêneres que integram a rede pública e 
privada de saúde, das ocorrências envolvendo 
embriaguez e ou consumo de drogas por criança 
ou adolescente, na forma que especifica”. 
Relator: Deputado Theodorico Ferraço. 
Início da contagem do prazo regimental em 
26/04/2021. 
 
2. PROJETO DE LEI Nº 119/2020 
Autor: Deputado Rafael Favatto. 
Ementa: “Dispõe sobre a proibição de 
permanência de motociclistas em 
funcionamento, e de seus condutores, com 
capacetes por ocasião dos abastecimentos 
desses veículos nos postos de revenda e dá 
outras providências”. 
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Relator: Deputado Freitas. 
Início da contagem do prazo regimental em 
24/05/2021. 
 

3. PROJETO DE LEI Nº 468/2020 
Autor: Deputado Pastor Marcos Mansur. 
Ementa: “Dispõe sobre a criação dos Programas 
“Criança Consciente” e “Adolescente 
Consciente”, com fins de informação e 
prevenção a violências e abusos sofridos por 
crianças e adolescentes”. 
Relator: Deputado Marcelo Santos. 
Início da contagem do prazo regimental em 
07/06/2021. 
 

4. PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 12/2020  
Autor: Deputado Bruno Lamas. 
Ementa: “Cria a Comissão Permanente de 
Combate à violência doméstica e familiar contra 
a mulher, alterando dispositivos do Regimento 
Interno, aprovado pela Resolução nº 2.700, de 
15.7.2009”. 
Relator: Deputado Luciano Machado. 
Início da contagem do prazo regimental em 
16/08/2021. 
 

5. PROJETO DE LEI Nº 175/2019  
Autor: Deputado Capitão Assumção. 
Ementa: ”Proíbe a fabricação, a comercialização, 
o manuseio, a utilização, a queima e a 
soltura de fogos de estampidos e de artifícios, 
assim como de quaisquer artefatos pirotécnicos 
de efeito sonoro ruidoso no Estado do Espírito 
Santo, e dá outras providências”. 
(Projeto de Lei nº 976/2019, de autoria da 
Deputada Janete de Sá, apensado).  
Relator: Deputado Bruno Lamas 
Início da contagem do prazo regimental em 
30/08/2021. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
ORDEM DO DIA: 
 
1. PROJETO DE LEI Nº 468/2019  
Autor: Deputado Carlos Von. 

Ementa: “Dispõe sobre o direito dos cidadãos 
espírito-santenses ao recebimento de alertas 
sobre as condições do ar na forma em que 
especifica”. 
Relator: Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
 
2. PROJETO DE LEI Nº 92/2019  
Autor: Deputado Carlos Von. 
Ementa: “Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de vigilância nas áreas 
externas dos estabelecimentos bancários de 
crédito, financiamento e investimento e de 
estabelecimentos de congêneres de caráter 
privado”. 
Relator: Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
 
3. Ofício dos Deputados Luiz Durão e 
Theodorico Ferraço solicitando que seja 
encaminhado convite ao Excelentíssimo Senhor 
Delegado Superintendente Regional da Polícia 
Federal no Estado do Espírito Santo, Doutor 
Eugênio Ricas, para participação de reunião 
desta Comissão de Segurança no intuito de ser 
apresentada a Força Tarefa instituída pela 
PF/ES, conforme anunciada, com o objetivo de 
apoiar e fortalecer o Sistema de Segurança 
Pública do Estado. 
 

COMUNICAÇÕES: 
A que houver. 
 

OBS: Pauta atualizada no dia 23/09/2021, às 
12h, sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 
 

COMISSÃO DE DEFESA DA CIDADANIA E DOS 
DIREITOS HUMANOS 

 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO 
MACHADO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
REUNIÃO: Extraordinária  
LOCAL: Plenário Dirceu Cardoso 
DATA: 30/09/2021 
DIA DA SEMANA: quinta-feira 
HORÁRIO: 16:00 horas 

 
PAUTA DA 12ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA / 

AUDIÊNCIA PÚBLICA DA 3ª SESSÃO 
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LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª LEGISLATURA 
EM CONJUNTO COM A COMISSÃO DE SAÚDE E 

SANEAMENTO 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
Não houve no período. 
 

D - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

E - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
2 - ORDEM DO DIA: 
 
Audiência Pública para debater o tema 
“Fundação INOVA CAPIXABA - Regimento 
Interno, Capacitação e Qualificação de mão de 
obra”, tendo como Proponente o Exmo. 
Deputado Bruno Lamas, solicitação feita através 
do Ofício nº 251/2021. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrem. 

 
Obs.: Pauta Gerada às 13h do dia 23 de 
setembro de 2021. Sujeita a alterações até a 
hora da reunião. 

 
_______________________________________ 
 

PRESIDENTE: Deputado LUCIANO 
MACHADO 
VICE-PRESIDENTE: Deputado BRUNO 
LAMAS 
REUNIÃO: Ordinária  
LOCAL: Videoconferência Plataforma Digital 
Cisco Webex 
DATA: 28/09/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 13h 

PAUTA DA 14ª REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 
1 – EXPEDIENTE: 
 
A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
OF. Nº /2021 - da excelentíssima senhora 
Deputada Janete de Sá, justificando ausência na 
reunião ordinária desta comissão, realizada no 
dia 14/09/2021. 
 
OF. Nº105/2021 - da excelentíssima senhora 
Deputada Iriny Lopes, justificando ausência na 
reunião ordinária desta comissão, realizada no 
dia 14/09/2021. 
 
OF. Nº125/2021 - do excelentíssimo senhor 
Deputado Alexandre Xambinho, justificando 
ausência na reunião ordinária desta comissão, 
realizada no dia 14/09/2021. 
 
OF. Nº319/2021 - do excelentíssimo senhor 
deputado Bruno Lamas, solicitando a realização 
de Seminário para a discussão do Tema: 
“VAZAMENTO DE DADOS PESSOAIS E GOLPES 
DIGITAIS”. 
 

OF. Nº016/2021 - do senhor Wallace Silva 
Vargas, Presidente do Conselho Estadual da 
Juventude, solicitando espaço para diálogo com 
os parlamentas sobre o Projeto de Lei Nº 
375/2021. 
 
B- PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº28/21 
AUTOR: Deputado Hudson Leal  
EMENTA: Acrescenta Item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
santense ao Senhor Mauro Evaristo Mathias . 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº26/21 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Naasson de Paula Ramos Sales. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº23/21 
AUTOR: Deputado Dary Pagung  
EMENTA: Projeto de Decreto Legislativo que 
Acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo nº 148, de 12 de dezembro de 2018, 
concedendo Título de Cidadão ao Senhor 
Francisco Carlos de Souza. 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº05/21 
AUTOR: Mesa Diretora  
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Dom Luiz Fernando Lisboa. 
 
C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS: 
 

PROJETO DE LEI Nº558/20 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Institui a Política Estadual de Atenção 
à Oncologia Pediátrica. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
 

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº07/21 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Acrescenta item ao anexo único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
Santense ao Exmo. Sr. Eduardo Nantes 
Bolsonaro. 
RELATOR: Deputado Alexandre Xambinho 
 
PROJETO DE LEI Nº09/19 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules  
EMENTA: Impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015. 
RELATOR: Deputado Luciano Machado 
 

D- PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

E- PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 - ORDEM DO DIA: 
 

PROJETO DE LEI Nº885/19 
AUTOR: Deputado Adilson Espindula 

EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Santa Leopoldina o Título de 
Capital Estadual das Etnias. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 24/06/21 
 

PROJETO DE LEI Nº1042/19 
AUTOR: Deputado Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Dispõe sobre Ações para o Combate 
Permanente à Violência nas instituições de 
ensino do Estado do Espírito Santo, e dá outras 
providências. 
RELATORA: Deputada Iriny Lopes 
ENTRADA NA COMISSÃO: 05/07/21 
 

PROJETO DE LEI Nº411/19 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção  
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instalação de câmeras de monitoramento em 
asilos, casas de repouso e similares, no âmbito 
do Estado do Espirito Santo. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/09/2020 
 

PROJETO DE LEI Nº 261/19 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
instituições financeiras exigirem procuração por 
instrumento público em contratos de 
empréstimo bancário ou celebrá-lo por escritura 
pública quando realizado por pessoa analfabeta. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/04/21 
 
PROJETO DE RESOLUÇÃO Nº 53/2019 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Acrescenta o inciso VII ao art. 2º da 
Resolução nº 5.894, de 11 de dezembro de 
2018, que criou, no âmbito da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo – Ales, o 
“Espaço Assembleia Cidadã”. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/06/21 
 
3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 
 
Obs.: Pauta Gerada às 14h do 23/09/2021. 
Sujeita a alterações até a hora da reunião. 
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COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, MINAS E 
ENERGIA 

 

PRESIDENTE: Deputado ALEXANDRE XAMBINHO 
VICE-PRESIDENTE: Deputada JANETE DE SÁ 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Reunião Virtual 
DATA: 28/09/2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 11 horas 

 

PAUTA DA 3ª REUNIÃO ORDINÁRIA, 
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE 
 

A - CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 

- Ofício nº 116/2021 encaminhado pelo 
SINPOSPETRO-ES (Sindicato dos Empregados em 
Postos de Serviços de Combustíveis e Derivados 
de Petróleo no Estado do Espírito Santo), que 
dispõe sobre o autosserviço em postos de 
combustíveis. 
 

B - PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
 

- Projeto de Lei nº 818/2019 de autoria do 
Deputado Vandinho Leite, Delegado Danilo 
Bahiense e Delegado Lorenzo Pazolini, que 
determina a obrigatoriedade de validação com 
biometria facial de aplicativos de transporte de 
pessoas por viagem. 
 

C - PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS RELATORES:  
 

- Projeto de Lei nº 818/2019 – Distribuído à Dep. 
Janete de Sá para o relatório. 
 

D - PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período.  
 

E - PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período.  
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
- Deliberar a ida da Comissão de Ciência, 
Tecnologia, Minas e Energia, às Câmaras de 
Vereadores dos municípios do interior do Espírito 
Santo, que acontecerá em data e horário a serem 
definidos posteriormente. 

A ida da Comissão aos municípios do interior do 
Estado iniciará pela Câmara Municipal de Pedro 
Canário, onde ocorrerá a apresentação do 
resultado da audiência pública realizada no dia 26 
de setembro do corrente ano.  
 

3 - COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem. 
 

Pauta gerada no dia 23 de setembro de 2021, às 
15hs44min, sujeita a alterações até a hora do 
início da reunião. 

 
 

COMISSÃO DE COOPERATIVISMO 
 

PRESIDENTE: Deputado Pr. MARCOS MANSUR 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DR. HUDSON LEAL 
REUNIÃO: Extraordinária 
LOCAL: “Plenário Dirceu Cardoso”  
DATA: 28.09.2021 
DIA DA SEMANA: terça-feira 
HORÁRIO: 10:00 horas 
 

PAUTA DA 2ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HIBRIDA, CONJUNTA COM A COMISSÃO DE 
AGRICULTURA DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA 

ORDINÁRIA, DA 19ª LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não Houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 

2 – ORDEM DO DIA:  
Discutir o tema: “Cooperativismo da Agricultura 
Familiar, avanços perspectivas e desafios.” 
 
- CONVIDADOS PALESTRANTES:  
 
Senhor Creiciano Garcia 
Analista de Monitoramento do Sistema OCB/ES 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, Documento 

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



16 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 

 

Senhor Washington Henrique Machado 
Presidente da COOPER FRUIT – Cooperativa 
Agroindustrial de Garrafão 
 

- CONVIDADOS PARTICIPANTES:  
 

Senhor Carlos André Santos de Oliveira 
Superintendente da OCB/ES 
 

Senhor David Duarte Ribeiro 
Assessor de Relações Institucionais da OCB/ES 
 

Senhora Juliana Marques Linhares 
Assessora Jurídica da OCB/ES 
 

Senhor Valdemar Fonseca dos Santos 
Gerente de Desenvolvimento Cooperativista da 
OCB/ES 
 

Senhor Renan Reis 
Estagiário de Relações Institucionais da OCB/ES 
 

Representantes do Sistema OCB/ES 
Cooperativas de Agricultura Familiar e Entidades 
Parceiras 
ADERES  
SEDU 
SEAG 
 

3 - COMUNICAÇÕES 
As que ocorrerem. 
 

 

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO 
 

PRESIDENTE: Deputado BRUNO LAMAS 
VICE-PRESIDENTE: Deputado CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Plenário “Rui Barbosa” 
DATA: 27/09/2021 
DIA DA SEMANA: segunda-feira  
HORÁRIO: 12h15min 
 

PAUTA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DA 3ª 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 

LEGISLATURA 
 

1 – EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

OF/ALES/GDRV/Nº 434/2021 – Do Exmo. 
Deputado Renzo Vasconcelos, justificando sua 
ausência na reunião da Comissão no dia 
13/09/2021. 
 

OFICIO Nº 318/2021 – Do Exmo. Deputado Bruno 

Lamas, requerendo que seja realizado Seminário 
do Novo Ensino Médio Capixaba, no mês de 
dezembro de 2021. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

PL Nº32/2019 
AUTORIA: Marcos Garcia 
EMENTA: Determina a alimentação diferenciada a 
crianças e adolescentes portadores de intolerância 
à lactose na merenda escolar em instituições da 
Rede Estadual de Ensino. 
 

PL Nº 611/2020 
AUTORIA: José Esmeraldo 
EMENTA: Institui a campanha de conscientização 
sobre brincadeiras de potencial lesão ofensiva 
física no Sistema de Ensino Público e Privado, no 
âmbito do Estado do Espirito Santo e dá outras 
providências. 
 

PL Nº609/2019 
AUTORIA: Capitão Assumção 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade dos 
Estabelecimentos de Ensino comunicar aos órgãos 
de Proteção à Criança e ao Adolescente, casos de 
automutilação que surgir nas dependências 
escolares e dá outras providências, no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
 

PL Nº 445/2019 
AUTORIA: Dep. Capitão Assumção 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para divulgação da 
lista de material didático pedagógico, de uso 
individual do aluno, exigida pelas instituições 
privadas de ensino do Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: 
 

PL Nº 146/2019 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade do aviso 
aos pais ou responsáveis das ausências dos seus 
filhos nas escolas da rede pública de ensino do 
Estado do Espírito Santo. 
RELATOR: Deputado Bruno Lamas 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 
PL 382/2020 
AUTORIA: Sergio Majeski 
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EMENTA: Estabelece que as escolas estaduais do 
Estado do Espírito Santo só serão reabertas após a 
pandemia ser controlada e garante o cumprimento 
dos critérios da OMS para a posterior reabertura.  
 

2 – ORDEM DO DIA:  
 

PL N º 461/2019 
AUTORIA: Deputado Capitão Assumção 
EMENTA: Estabelece sanções a alunos em caso de 
agressão aos Professores, Servidores ou 
Empregados da Educação nas Instituições de 
Ensino e Congêneres, no âmbito do Estado do 
Espirito Santo. 
Relator: Deputado Bruno Lamas 
 

PL Nº 66/20 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini  
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 3.939, de 19 de 
junho de 1987, que obriga as empresas detentoras 
de permissão, autorização ou outro ato 
administrativo para exploração de serviços de 
transportes coletivos de passageiros na 
Aglomeração urbana da Grande Vitória, a 
aceitarem a meia-tarifa concedida aos estudantes 
regularmente matriculados em estabelecimento 
de ensino de primeiro e segundo graus, técnico-
profissionalizantes, pré-vestibulares e superiores 
de graduação e pós-graduação, reconhecidos 
oficialmente. 
Relator: Deputado Coronel Alexandre Quintino  
 

PL Nº 946/2019 
AUTORIA: Delegado Lorenzo Pazolini 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de dispositivo 
de segurança denominado "botão do pânico" nas 
escolas da rede pública estadual e privada de 
ensino, no âmbito do Estado do Espírito Santo. 
Relator: Deputado Coronel Alexandre Quintino 
 

3 – COMUNICAÇÕES:  
As que ocorrerem.  
 

Pauta atualizada no dia 23/09/21, às 17:00 
horas, sujeita a alteração até a hora da reunião. 
 

 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 1476 

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

 
 NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MAURO MERÇON NODA para exercer o 
cargo em comissão de Técnico Júnior de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código TJGRP, no 
gabinete do Deputado Sergio Majeski, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 2117592021. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1477 

 
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 27/09/2021 enquanto 
durar seu afastamento, por motivo de férias. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1478 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
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DESIGNAR a servidora RITA DE CASSIA 
BRAGGIO BODART, matrícula nº 035716-01, 
ocupante do cargo de Técnico Legislativo Sênior, 
para o desempenho da função de gestor do 
Contrato nº 015/2021, cujo objeto é a 
contratação de empresa para fornecimento de 
80 (oitenta) assinaturas do Jornal “A Tribuna”, 
em cumprimento ao art. 67 da Lei 8.666/93, e 
de acordo com a indicação da Diretoria de 
Infraestrutura e Logística, no processo nº 
211024/2021, onde não acarretará aumento de 
despesa para a ALES.  
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1479 

 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, e tendo em 
vista o que consta do processo nº 211388/2021, 
resolve: 
 

RENOVAR, a partir de 18 de agosto de 
2021, pelo período de 1 (um) ano, na forma art. 
18 da Resolução nº 4.474, de 17 de outubro de 
2016, a redução de 50% (cinquenta por cento) 
da carga horária de trabalho da servidora 
LISYANNE DA PENHA AMORIM BUNJES 
MARTINS, matrícula nº 203248-01, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico Legislativo Sênior, 
código ETLS, sem prejuízo da remuneração e da 
carreira. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

ATO Nº 1480 
 

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

CONCEDER gratificação de Risco de Vida, 
para o exercício da atividade de Segurança 
conforme previsto no art. 91 da Resolução 2.890 
de 27/12/2010 e Ato nº 2222, publicado no 
Diário do Poder Legislativo de 27/01/2011, ao 
servidor ELIAS ANTONIO BIANCARDI BETINI, 
matricula nº 016714-01, ocupante do cargo 
efetivo de Técnico Legislativo Sênior, código 
ETLS. 
 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1481 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

DESIGNAR o servidor efetivo CARLOS 
AUGUSTO DE VITA MACIEL, matrícula nº 
207942-01, ocupante do cargo efetivo de 
Consultor Parlamentar Temático, para exercer a 
Função Gratificada de: coordenar as atividades 
de apoio legislativo-parlamentar onde, dentre 
outras previstas em regulamentação, se 
destacam: designar os consultores 
parlamentares que prestarão consultoria aos 
Deputados; revisar os trabalhos técnicos 
desenvolvidos pela Consultoria em atendimento 
às demandas dos Deputados; fazer a 
distribuição de serviços e processos aos 
consultores lotados na Diretoria da Consultoria 
e que prestam assessoria aos Deputados; 
desempenhar outras atividades correlatas, em 
conjunto com a Diretoria da Consultoria 
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Temática, classificada como FG3 - nos termos do 
art. 77, § 3º, da Resolução nº 2.890/2010 e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 
 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1482 

 

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

DESIGNAR o servidor efetivo RONYE 
BERGER, matrícula nº 201323-01, ocupante do 
cargo efetivo de Técnico em Tecnologia da 
Informação, para exercer a Função Gratificada 
de: assessoramento à Coordenação Especial de 
Relações Institucionais nos projetos estratégicos 
envolvendo instituições parlamentares, sejam 
de âmbito local, municipal, estadual, nacional e 
internacional e no termo de Cooperação Técnica 
entre a Assembleia Legislativa e a Associação 
das Câmaras Municipais e de Vereadores e 
Vereadoras do Estado do Espírito Santo 
(ASCAMVES) e de outros Termos de 
Cooperação, sob a determinação da Presidência; 
orientar e assessorar os parlamentares e as 
instituições envolvidas nos acordos de 
cooperação técnica no que se relaciona ao 
processo de discussão, aprovação e 
acompanhamento do Plano Plurianual (PPA), da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), da Lei 
Orçamentária Anual (LOA), no processo de 
Revisão Anual do Plano Plurianual, nos 
relatórios Resumidos de Execução Orçamentária 
(RREO), nos Relatórios de Gestão Fiscal (RGF), 
na avaliação e julgamento das Contas Anuais, na 
avaliação das Receitas Públicas e Despesas 
Públicas; classificada como FG3 - nos termos do 
art. 77, § 5º, da Resolução nº 2.890/2010 e suas 
alterações, sem prejuízo das atribuições 
inerentes ao cargo. 

 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ERRATA 

 
 No Ato nº 1404, publicado em 
02/09/2021, em nome de THOMAS BERGER 
ROEPKE. 
 

onde se lê: 
 
“(...) 01/09/2021 a 23/09/2021, por 
motivo de licença médica (...)” 
 
leia-se: 
 
“(...) 01/09/2021 a 22/09/2021, por 
motivo de licença médica (...)” 

 
 PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 23 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
 

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

 
PORTARIA Nº 724 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, considerando que houve a 
necessidade do servidor permanecer no 
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exercício de suas funções, em prol do interesse 
público, durante o período de férias 
inicialmente marcado, conforme justificativas da 
chefia imediata e com base nas informações da 
CGRH resolvem, 
 

TRANSFERIR as férias regulamentares 
dos servidores abaixo relacionados: 
 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

207846-01 
EDUARDO 
ROCHA LEMOS 

2014 
13/09/2021 à 
02/10/2021 

12/09/2022 à 
01/10/2022 

20 (vinte) 

201323-01 RONYE BERGER 2020 
10/09/2021 à 
24/09/2021 

11/09/2023 à 
25/09/2023 

15 (quinze) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 725 

 
 O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, com base nas informações da 
CGRH, resolvem, 
 
 SUSPENDER e MARCAR as férias 
regulamentares dos servidores abaixo 
relacionados: 

 

Matrícula Servidores Exercício 
Período 
marcado 

A partir de 
Marcar 

para 
Quantidade 

de dias 

208637-02 
ADILSON 
CALHEIROS 

2020 
13/09/2021 

à 
12/10/2021 

21/09/2021 
04/07/2022 

à 
25/07/2022 

22(vinte 
dois) 

209954-01 
GABRIEL 
CHAGAS 
PULZ 

2021 
09/09/2021 

à 
23/09/2021 

21/09/2021 
27/10/2021 

à 
29/10/2021 

4(quatro) 

207944-01 

RAQUEL 
SALAROLI 
DE ARAUJO 
LUGAO 

2021 
10/09/2021 

à 
24/09/2021 

21/09/2021 
17/01/2022 

à 
20/01/2022 

4(quatro) 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
23 de setembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
 

PORTARIA Nº 726 

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

 
TRANSFERIR as férias regulamentares 

dos servidores abaixo relacionados: 

 
Matrícula Servidores Exercício 

Período 
marcado 

Período 
transferido 

Quantidade de 
dias 

201501-01 
ADRIANA 
APARECIDA DA 
SILVA BATISTA 

2021 
03/01/2022 à 
17/01/2022 

18/01/2022 à 
01/02/2022 

15 (quinze) 

207439-03 

GISELLE 
CONCEICAO 
BARBOSA 
ALMEIDA 

2021 

06/12/2021 à 
20/12/2021 e 
19/01/2022 à 
02/02/2022 

03/01/2022 à 
17/01/2022 de 
17/08/2022 à 
31/08/2022 

30 (trinta) 

201526-01 
MARISTELA 
FERREIRA REIS 

2021 
01/10/2021 à 
30/10/2021 

03/01/2022 à 
01/02/2022 

30 (trinta) 

207865-01 
REGINA FRIGI 
RIGONI 
MENDONCA 

2021 
27/09/2021 à 
11/10/2021 

03/03/2022 à 
17/03/2022 

15 (quinze) 

210188-01 

SIRLENE 
MASCARENHAS 
SANTIAGO 
MENEGUELI 

2021 
04/10/2021 à 
02/11/2021 

16/11/2021 à 
30/11/2021 de 
02/05/2022 à 
16/05/2022 

30 (trinta) 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2021. 

 
TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

CESAR COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEXTA-FEIRA - 24.09.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a coleta de batatas silvestres, que garante a 
variabilidade genética para o melhoramento desse tipo de 
cultura. 

00h45 MP com Você A procuradora de justiça, Dr. Catarina Ceccin Gazele, explica as 
funções  do Ministério Público frente às gerações dos direitos 
humanos e pontua a função do Núcleo de Proteção aos Direitos 
Humanos (NPDH), do qual atua como coordenadora. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério público Federal 

01h45 Audiência Pública Da Comissão 
De Saúde 

Universalização do Saneamento Básico na Grande Terra 
Vermelha 

04h20 Reunião Ordinária Presencial Comissão de Educação 

04h50 Reunião Ordinária Híbrida  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente e Política 
Sobre Drogas 

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

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Fertilização In Vitro 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

08h30 A Grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 
milhões de brasileiros estão negativados. O número representa 
cerca de 40% da população. Especialistas afirmam que uma das 
principais causas do endividamento é a falta de educação 
financeira. Saiba mais sobre o assunto e as dicas dos 
especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.  

09h00 Audiência Pública  Comissão de Infraestrutura  em Conceição da Barra  

11h20 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

12h00 Com a Palavra O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o convidado de 
hoje no programa Com a Palavra. O parlamentar está no 
primeiro mandato e é um dos mais jovens na Assembleia 
Legislativa. Ele é empresário na área de Educação e também 
produtor rural. Tem formação em direito. Apesar da pouca 
experiência no legislativo estadual, Vasconcelos é membro de 
quatro comissões permanentes da casa: Educação, Agricultura, 
Cidadania e Cooperativismo. Além disso, ele também é o 
Ouvidor Parlamentar Geral da Ales. Ele fala das proposições do 
mandato, da carreira política e das expectativas de recuperação 
do estado com  os desdobramentos da pandemia. 

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

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

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

14h00 A Grande Reportagem Segundo o Serviço de Proteção ao Crédito (SPC), cerca de 60 
milhões de brasileiros estão negativados. O número representa 
cerca de 40% da população. Especialistas afirmam que uma das 
principais causas do endividamento é a falta de educação 
financeira. Saiba mais sobre o assunto e as dicas dos 
especialistas para sair do vermelho e ter saúde financeira.  

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
15h00 Tribunal de Contas do ES Trabalhos do Tribunal de Contas do ES 

18h00 Com a Palavra O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o convidado de 
hoje no programa Com a Palavra. O parlamentar está no 
primeiro mandato e é um dos mais jovens na Assembleia 
Legislativa. Ele é empresário na área de Educação e também 
produtor rural. Tem formação em direito. Apesar da pouca 
experiência no legislativo estadual, Vasconcelos é membro de 
quatro comissões permanentes da casa: Educação, Agricultura, 
Cidadania e Cooperativismo. Além disso, ele também é o 
Ouvidor Parlamentar Geral da Ales. Ele fala das proposições do 
mandato, da carreira política e das expectativas de recuperação 
do estado com  os desdobramentos da pandemia. 

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

19h00 Som da Terra O Som da Terra, que apresenta novo formato, recebe o cantor e 
compositor capixaba Di Morais, com MPB e samba rock. 

19h30 Sabores Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces 
Brasileiros". Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, 
apresentar os principais doces e preparar as receitas de 
quindim, pé de moleque e brigadeiro. 

20h00 Parlamento Brasil Combate a estupro de menor de idade ganha reforço em 
Pernambuco, com a aprovação da Lei que obriga instituições a 
comunicarem gravidez de adolescentes. Na zona rural do Ceará, 
agentes de saúde driblam barreiras para vacinar idosos contra a 
Covid-19. Investigações indicam que parte das queimadas de 
2020, no Pantanal e na Amazônia, foi criminosa. Em Santa 
Catarina, Lei determina plantação de agroflorestas. E ainda, 
bicicletário modelo é construído para a população em São Paulo 
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20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana discute o tema: Fertilização In Vitro 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

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

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O deputado Renzo Vasconcelos/ Progressistas é o convidado de 
hoje no programa Com a Palavra. O parlamentar está no 
primeiro mandato e é um dos mais jovens na Assembleia 
Legislativa. Ele é empresário na área de Educação e também 
produtor rural. Tem formação em direito. Apesar da pouca 
experiência no legislativo estadual, Vasconcelos é membro de 
quatro comissões permanentes da casa: Educação, Agricultura, 
Cidadania e Cooperativismo. Além disso, ele também é o 
Ouvidor Parlamentar Geral da Ales. Ele fala das proposições do 
mandato, da carreira política e das expectativas de recuperação 
do estado com  os desdobramentos da pandemia. 

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

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

23h45 Sabores Neste programa Sabores, nós vamos falar sobre "Doces 
Brasileiros". Vamos fazer um passeio pela rica história brasileira, 
apresentar os principais doces e preparar as receitas de 
quindim, pé de moleque e brigadeiro. 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 
 

 

• SÁBADO - 25.09.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça o Programa Balde Cheio, que tem transformado a vida 
de produtores de leite e de técnicos da extensão rural em todo 
o país. 

00h45 MP com Você A promotora de Justiça Maria Cristina Pimentel, dirigente do 
Centro de Apoio Operacional de Implementação das Políticas de 
Educação (Cape) do Ministério Público Estadual explica como se 
dá o trabalho no dia a dia. Um dos problemas recorrentes, 
segundo ela, é a recusa ou postergação de escolas em fazer a 
matrícula do aluno com deficiência.  

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Audiência Pública  Comissão de Infraestrutura em Conceição Da Barra  

04h05 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Finanças 

04h45 Reunião Ordinária   Comissão de Saúde 

06h10 Reunião Ordinária Virtual  Comissão de Justiça 

07h00 Dia de Campo na TV Saiba a importância da conservação da biodiversidade para a 
ciência. Conheça também o trabalho da Embrapa na 
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preservação dos recursos genéticos brasileiros 

07h30 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências 
do crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis 
fósseis, como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como 
os meios alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e 
veículos elétricos, se apresentam de forma eficaz na melhoria 
da mobilidade e redução de impactos ao meio ambiente.  

09h00 Seminário Híbrido  Comissão de Educação 

11h40 Reunião Ordinária Presencial Comissão de Educação 

12h00 Sabores A combinação da tradição oriental com a ousadia do ocidente 
compõe a culinária japonesa apreciada em terras capixabas. 

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. A 
educadora financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania 
Financeira e dá dicas de como manter o orçamento equilibrado 

13h00 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título 
Provisório". Já em sua segunda edição, a obra conta a história 
da imprensa e movimentos estudantis na Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ – a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
nas décadas de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro 
“Vagalume-Farol, de poesias”. 

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

14h00 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências 
do crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis 
fósseis, como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como 
os meios alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e 
veículos elétricos, se apresentam de forma eficaz na melhoria 
da mobilidade e redução de impactos ao meio ambiente.  

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

14h45 Seminário Sobre Dia Mundial da 
Segurança do Paciente  

Cuidado Materno e Neonatal Seguro 

18h00 A Grande Reportagem O trânsito caótico e a poluição são algumas das consequências 
do crescimento da frota de veículos movidos a combustíveis 
fósseis, como a gasolina e o diesel. A reportagem mostra como 
os meios alternativos, a exemplo das bicicletas, patinetes e 
veículos elétricos, se apresentam de forma eficaz na melhoria 
da mobilidade e redução de impactos ao meio ambiente.  

18h30 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título 
Provisório". Já em sua segunda edição, a obra conta a história 
da imprensa e movimentos estudantis na Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ – a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, 
nas décadas de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro 
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“Vagalume-Farol, de poesias”. 

19h00 Sessão Solene  Homenagem aos 150 anos dos Batistas no Brasil 

20h35 STJ Notícias Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate o tema: Imagens, micróbios e espelhos 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 
22h15 Som da Terra O Som da Terra recebe a cantora lírica Patrícia Eugênio, que está 

com um novo projeto, de música popular brasileira. Vamos 
conhecer seu novo trabalho e um pouco da sua história na música. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. A educadora 
financeira Mirna Borges fala sobre Cidadania Financeira e dá dicas 
de como manter o orçamento equilibrado 

23h15 Dedo de Prosa Fabio Daflon é autor de vários livros, o mais recente, “Título 
Provisório". Já em sua segunda edição, a obra conta a história da 
imprensa e movimentos estudantis na Faculdade de Ciências 
Médicas da UERJ – a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, nas 
décadas de 60 a 80, Daflon também apresenta o livro “Vagalume-
Farol, de poesias”. 

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

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 

OBS.: A programação da TV Assembleia-ES pode sofrer alterações em função dos trabalhos legislativos. 

 

• DOMINGO - 26.09.2021 • 
 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Saiba a importância da conservação da biodiversidade para a 
ciência. Conheça também o trabalho da Embrapa na preservação 
dos recursos genéticos brasileiros 

00h45 MP com Você O programa MP com Você dessa semana exibe a entrevista com a 
Promotora de Justiça Vanessa Morelo Amaral. Vanessa Morelo é a 
atual dirigente do Centro de Apoio Operacional da Defesa dos 
Direitos do Consumidor (CADC), órgão de assessoramento de 
execuções do MP. Na entrevista ela fala sobre os direitos coletivos 
do consumidor, da atuação resolutiva do MP, do equilíbrio das 
relações de consumo com o advento do Código de Defesa do 
Consumidor, dentre outros assuntos. 

01h15 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

01h45 Seminário Sobre dia Mundial da 
Segurança do Paciente  

Cuidado Materno e Neonatal Seguro 

05h05 Reunião da Frente Parlamenta Espírito Santo-China 

07h00 Dia de Campo na TV Conheça mais sobre a produção de biofertilizantes a partir de 
dejetos da atividade pecuária. Veja também como as mulheres 
estão se destacando na pecuária de leite. 

07h30 Papo Cidadão O programa dessa semana abordará o tema transporte público. 

08h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

08h30 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

09h00 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Turismo  

10h15 Reunião Ordinária Presencial Comissão de Saúde 

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

12h30 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento 
doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 

13h00 Dedo de Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de 
Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição.  

13h30 Parlamento Brasil Veja no programa dessa semana: 45 mil crianças e adolescentes 
perderam os pais na pandemia do Covid-19.  Assembleia 
Legislativa do ES arrecada toneladas de alimentos na campanha “A 
fome não espera”. Pesquisadores brasileiros testam a casca do 
camarão em máscara, para eliminar o Coronavírus. Em Santa 
Catarina, Projeto de Lei proíbe a corrida de cahorro. E uma 
reportagem especial mostra o cabelo afro como símbolo de luta e 
resistência 

14h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

14h30 Panorama Telejornal de sexta-feira 

15h00 Audiência Pública Híbrida  Comissão de Finanças 

16h00 Reunião Ordinária Presencial  Comissão de Saúde 

18h00 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 
movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo. 

18h30 Dedo de Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de 
Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição.  

19h00 Sessão Solene: 181 Anos da 
Banda de Música da PM do ES  

Entrega da Comenda de Mérito "Maurício de Oliveira" 

21h00 Interesse Público Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras O programa debate a vida e a obra de Mário de Andrade 

22h00 Panorama Telejornal de sexta-feira 

22h15 Som da Terra O som da terra bate um papo com o músico Fabio  Carvalho, que 
apresenta seu trabalho que mistura congo e música eletrônica. 

22h45 Conta pra Gente Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. O educador 
financeiro Marcel Lima explica como montar o orçamento 
doméstico e estabelecer o equilíbrio financeiro 

23h15 Dedo de Prosa “O Breviário do Silêncio” é o oitavo livro de Anaximandro Amorim, 
terceiro de poemas. Nesta edição do programa Dedo de Prosa, o 
autor fala, entre outros temas, sobre o lugar que a poesia ocupa na 
atualidade e também sobre a Academia Espírito-Santense de 
Letras. Ele ocupa a cadeira de número 40 da instituição.  

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

Legenda: (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 

 

SEXTA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE 
CONTAS, REALIZADA EM 20 DE SETEMBRO DE 
2021. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Boa tarde a todos, senhores e senhoras! 
Cumprimento os membros da nossa Comissão 
de Finanças, deputado Adilson Espindula, 
comigo aqui, deputado Coronel Quintino, a 
quem eu agradeço a presença aqui no plenário; 
cumprimento também o deputado Dr. Rafael 
Favatto, presente na sala on-line; deputado José 
Rocha Esmeraldo de Freitas, muito obrigado 
pela presença! 

Cumprimento todos os servidores da 
nossa Comissão de Finanças, todos os servidores 
da Assembleia Legislativa. Dou boas-vindas. E 
um excelente dia a todos! 

Nós estamos numa reunião 
extraordinária, de audiência pública, da terceira 
sessão legislativa ordinária, da décima nona 
legislatura. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos desta comissão no dia de hoje, 
audiência pública com o objetivo de demonstrar 
e avaliar o cumprimento das metas fiscais do 
primeiro e do segundo quadrimestre de 2021, 
em cumprimento ao § 4.º do art. 9.º da Lei 
Complementar n.º 101, Lei de Responsabilidade 
Fiscal, de 04/05/2000. 

Nós já temos presentes aqui conosco o 
excelentíssimo senhor secretário de Estado da 
Fazenda, senhor Marcelo Martins Altoé.  

Eu registro também as presenças do 
subsecretário da Receita Benício Suzana Costa, 
que se faz presente; o gerente de finanças 
Daniel Correia, o consultor do Tesouro Eduardo 
Araújo. 
 Se eu errar o nome de algum, me chama 
a atenção, por favor. Consultor do Tesouro Ighor 

Davi. É isso mesmo? Assessor técnico do 
Tesouro Estadual Miller Bertolini; consultor do 
Tesouro Estadual Ademir Boone Corsini; 
subsecretário do Tesouro Estadual Bruno Pires 
Dias; assessor de tributação da Receita Estadual, 
Hudson Carvalho; subgerente da dívida pública 
Roger Ferreira. 
 Eu agradeço a todos pela presença aqui 
na Comissão de Finanças da Assembleia 
Legislativa.  

Informamos que inicialmente fará uso da 
palavra o senhor secretário Marcelo Martins 
Altoé para a explanação pelo prazo que se fizer 
necessário. Em seguida será dada a palavra para 
cada um dos deputados e, se tiver, alguma 
deputada presente.  
 Informamos também que, se tiver algum 
presente que queira fazer alguma manifestação 
após a fala dos deputados, será permitido.  

Nesse sentido, eu convido o senhor 
secretário da Fazenda, senhor Marcelo Altoé, 
para ocupar espaço aqui na Mesa de honra 
conosco.  

Fique à vontade senhor Marcelo. Fica à 
vontade, por favor. Eu já passo imediatamente a 
palavra para V. Ex.ª. 
 

 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 
Obrigado. Boa tarde a todos. Gostaria 
inicialmente de cumprimentar o deputado 
Freitas, presidente da comissão, em nome de 
quem eu cumprimento os demais nobres 
deputados que compõe. Gostaria também de 
saudar os auditores da Receita, faço a saudação 
em nome do Benício. Igualmente em relação 
aos consultores do Tesouro, aqui na pessoa do 
Bruno. Os demais presentes servidores da Casa 
e todos aqueles que nos estão vendo e ouvindo. 
 Hoje é um dia em que a gente acha que 
inicialmente tem que agradecer a oportunidade 
de estar apresentando os resultados desse 
segundo quadrimestre. Muito além de cumprir 
uma regra da Lei de Responsabilidade Fiscal, 
que é fazer a apresentação das metas, eu acho 
que aqui é a responsabilidade enorme do 
Executivo também dar satisfação ao Poder 
Legislativo, que, como a gente bem sabe, é 
aquele que autoriza a peça orçamentária. Então, 
queria agradecer a oportunidade de estar 
fazendo essa apresentação. 
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 Independente da data de hoje, gostaria 
de deixar a Secretaria da Fazenda de portas 
abertas para cada um dos membros da Casa de 
Leis estar sempre podendo nos instar qualquer 
tipo de manifestação. A gente está lá à plena 
disposição dos senhores. Se puder colocar lá a 
primeira tela, por favor.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Doutor Marcelo, ainda em tempo, gostaria de 
cumprimentar e agradecer a presença do 
consultor do Tesouro, o Ângelo Ricardo; do 
presidente da Associação dos Consultores Paulo 
Sérgio Torres; do consultor do Tesouro Alan 
Johanson. Muito obrigado!     
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Bom, 
estou só esperando compartilhar a tela para 
ficar mais fácil o acompanhamento. (Pausa) 

Pode colocar a primeira. Vamos lá!  
Então, gente, essa primeira tabela é a 

tabela que noticia as receitas totais do estado 
nesse segundo quadrimestre, de janeiro ao final 
de agosto. Nós temos dados aqui extremamente 
positivos, mas acho que ainda assim é bom a 
gente tratá-los com um pouco de cautela.  

O que a gente pode observar em 
primeiro plano é que essa receita total 
apresentou uma elevação nominal de 17,3% e 
uma variação real de 6,9.  

É importante destacar que a gente passa 
por um período inflacionário bastante 
preocupante. Então, volto a fazer essa ressalva, 
que os números chamam atenção, os números 
são expressivos, os números noticiam valores 
importantes para o Estado, mas a gente tem 
que estar sempre atento à variação real. Então, 
a variação nominal acaba trazendo um número 
mais robusto, mas a gente tem que pensar 
sempre no impacto inflacionário que acaba 
determinando que a variação real é sempre uma 
variação um pouco mais fidedigna, porque a 
gente exclui o IPCA por conta da inflação. Mas, 
ainda assim, a gente vê esse percentual de 
17,3% de aumento de variação nominal e 6,9 de 
variação real.  

Em relação à receita tributária, a gente 
tem um aumento, considerando até agosto do 
ano passado com agosto deste ano, de 26,1% de 

elevação. Então, a receita até agosto deste ano 
está vinte e seis por cento superior a do ano 
passado.  

A gente destaca aqui um acréscimo 
considerável, tanto no setor de comércio e 
indústria. No caso do comércio, houve uma 
elevação de trinta e seis por cento na 
arrecadação de ICMS. Na indústria, essa 
elevação, também nominal, não real, de 
cinquenta e sete por cento. Houve também um 
incremento da arrecadação do ICMS na 
substituição tributária em vinte e nove por 
cento. A gente tem ali receitas de transferência 
em que a gente também identifica essa 
elevação de 12,5% e de 2,6%.  

O FPE, a justificativa desse aumento é 
muito por conta da elevação da arrecadação de 
IPI, de Imposto de Renda. Então, 
consequentemente isso impacta os repasses em 
favor não só do estado do Espírito Santo, mas 
de todos os estados. Também a gente leva em 
consideração o incremento grande de 51,2 e 
37,9, se a gente considerar a variação real dos 
royalties e as participações de petróleo. Aqui, 
naturalmente, como a gente tem sofrido na 
prática, isso decorre muito da elevação 
praticada pela Petrobrás do valor dos 
combustíveis. Então, indiretamente isso acaba 
atraindo o aumento da arrecadação dos 
estados.  

Então, acho que essa receita total são os 
pontos mais importantes a gente destacar.  

Do outro lado da moeda, quando a gente 
trata das despesas totais, a gente também tem 
notícias extremamente positivas, haja vista que 
a gente consegue identificar aqui uma variação 
real notadamente nos gastos com pessoal, uma 
redução de 6,7%. Então, a despesa que o Estado 
hoje tem com pessoal reduziu nesses últimos 
doze meses. A gente fez questão de noticiar em 
alguns setores, alguns órgãos, uma elevação 
dessa despesa de pessoal. No caso aqui, 6,9, na 
Sedu; 6,9, na Secretaria de Saúde; 30,9, na 
Secretaria de Educação; e uma pequena queda 
na Segurança Pública.  

A justificativa desses aumentos é a 
pandemia que continua exigindo novas 
contratações por parte do Estado para 
tratamento do coronavírus. Essa elevação dos 
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gastos de educação, de quase trinta e um por 
cento, decorre da obrigatoriedade de o Estado 
cumprir o limite de vinte e cinco por cento das 
despesas com educação, considerando a receita 
líquida.  

Então, isso justificou esses aumentos de 
despesa. Mas o dado que mais importa é esse 
somatório total que traz esse dado negativo de 
despesa de pessoal com o Estado, feitos pelo 
Estado.  

Outro dado importante, talvez o mais 
importante deles, diz respeito ao resultado 
primário em relação à meta. A Lei de Diretrizes 
Orçamentárias trazia uma previsão de um déficit 
de oitocentos e dezesseis milhões de reais, e, 
felizmente, o resultado primário que foi obtido 
foi de um bilhão, setecentos e quarenta e 
quatro milhões. 

Então, se a gente fizer isso e 
desconsiderar, afastar os pagamentos de juros, 
encargos de dívidas, e a gente for lá para o 
resultado nominal, esses números também 
continuam extremamente interessantes. A meta 
era menos setecentos e trinta e um, e o valor aí, 
o resultado foi um superávit de um trezentos, e 
trinta e três. 

Outro dado que também é importante 
para nós são os gastos com pessoal. O Espírito 
Santo sempre faz, nem todos os estados fazem 
isso, mas a gente entende por bem fazê-lo, nós 
fazemos uma consideração dos gastos pessoais 
considerando ou não as receitas de petróleo, 
porque são receitas que não podem ser 
destinadas ao pagamento de pessoal, mas 
gerencialmente é importante a gente ter esse 
dado. E, esse dado nos traz aí uma tranquilidade 
de gastos com pessoal, na órbita aí de 34,8%. A 
gente sabe que a prudência começa com 44.1%, 
quarenta e seis já é o total, e a partir de 
quarenta e nove já estaria fora das 
possibilidades legais de gastos com pessoal. 
Então, o Estado está bastante longe desse limite 
de gastos de pessoal. Esse é um dado também 
importante para nós. 

O próximo slide, a gente está tratando o 
nível de endividamento no Estado. Existe aí essa 
resolução do Senado Federal que define uma 
medida entre a despesa consolidada líquida 
sobre a receita corrente líquida, isso num 

percentual de duzentos por cento. Pelo menos, 
as avaliações que nós fizemos, do que a gente 
tentou descobrir, a gente conseguiu um dado 
bem inédito, pelo menos historicamente aqui no 
estado, nunca havia sido dado um percentual 
negativo. Quer dizer, hoje, o nível de 
endividamento do Estado, considerando essa 
relação entre dívida consolidada líquida sobre a 
receita corrente líquida, ela é negativa, o que 
demonstra que o Estado tem ampla 
possibilidade de cumprir as suas obrigações que 
são assumidas. A gente até tentou até descobrir, 
a gente não conhece, não conseguiu encontrar 
resultados negativos nessa dinâmica apontada 
pelo Senado Federal. 

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

que significa esses quarenta e dois por cento aí, 
doutor Marcelo? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Oi? 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Quarenta e dois por cento aí, o que significa, do 
segundo quadrimestre de 2021? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 

Então, por que aí já é outro quadro que vou 
falar aqui na frente, que é outro critério, não é a 
dívida consolidada líquida, é a dívida 
consolidada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Então, se eu perguntasse hoje qual é o 
endividamento e percentual do Estado com 
relação à receita líquida, qual é o percentual? 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Hoje 

é menos dois por cento. Menos dois por cento. 
Agora, a líquida. A consolidada é o próximo 
slide. Porque aqui a gente faz o tratamento do 
serviço da dívida. Então, é outra resolução do 
Senado que define o limite de 11,5% no 
comprometimento anual do serviço da dívida 
consolidada sobre a receita consolidada líquida. 

E aqui, o que se é levado em 
consideração nesse serviço? É o 
comprometimento do Estado com amortização, 
juros, operações de crédito e demais encargos. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, Documento 

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



30 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 

 

Então, todas essas despesas de 
comprometimento de renda não podem 
ultrapassar 11,5% da receita corrente líquida. E, 
hoje, esse percentual nosso está também 
bastante distante de 11,5%, esse percentual 
nosso está em 2,7%. Ok? 

O próximo, por favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Só um minutinho, doutor Marcelo. Eu tive 
informação de que o deputado Bruno está no 
plenário. Deputado Bruno, por favor. V. Ex.ª 
chegou, nós não tínhamos observado. Por favor.  

Pode continuar, doutor Marcelo.  
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 

Então, esse slide traz a regra de ouro, que é 
também uma determinação constitucional. E a 
Constituição veda que o montante das receitas 
com operações de crédito sejam maiores do que 
as despesas de capital. Então, o que a gente tem 
aí noticia que nossas despesas com capital é na 
ordem de 1091 e nossas receitas de operações 
de crédito 140575. Então, demonstra aí também 
uma tranquilidade em relação às receitas, 
considerando as operações de crédito que são 
assumidas.  

Lembrando que aqui a ideia da 
Constituição é criar uma impossibilidade de 
você assumir operações de crédito que vão, 
depois, ter que ser obviamente ser honradas, e 
a gente está também com um percentual muito 
baixo em relação ao cumprimento da regra de 
ouro da Constituição.  

Queria também fazer um destaque em 
relação ao Fundo Soberano. Todo mundo já 
discutiu bastante aqui nesta tribuna sobre o 
Fundo Soberano. É um instrumento importante 
para o Estado, de poupança intergeracional, 
desenvolvimento de determinados setores 
econômicos, que foi aprovado aqui na 
Assembleia pela Lei Complementar n.º 114.  

A receita oriunda do Fundo Soberano 
decorre das receitas, do percentual das receitas 
de royalties e da participação de petróleo e gás 
natural. O objetivo é que esse recurso que tem 
sido economizado, guardado nesse Fundo 
Soberano, seja utilizado no desenvolvimento 
econômico e para a questão de fazer uma 

poupança para momentos cíclicos aí, em novas 
gerações. E, hoje, o saldo credor do Fundo 
Soberano, a gente até colocou aqui quinhentos 
e noventa e nove milhões, mas, na verdade, já 
passou. A gente já tem o dado de setembro, já 
está algo em torno de seiscentos e quinze 
milhões.  

Vale lembrar que está havendo uma 
licitação, um processo licitatório, conduzido 
pelo Bandes, que tem por objetivo a 
contratação de uma empresa que vai fazer 
gestão de parte desse fundo. Então, uma 
empresa privada vai participar aí, em conjunto 
com o Estado, na definição de aquisição de 
ações e empresas que se verifique o interesse 
do Estado em participar. E aí vai ser 
extremamente pulverizado esse tipo de 
aquisição. Pode ser em áreas tradicionais, como 
o setor de confecções, têxtil, extrativos, mas 
também até questões inovadoras, como 
economia criativa. Então, a empresa a ser 
contratada vai definir com o Estado em que 
termos vai haver a participação do Estado na 
aquisição das ações de empresas dessa 
natureza.  

Um ponto que é importante a gente 
destacar, porque é uma preocupação em 
especial para os próximos semestres, são os 
termos da discussão da reforma tributária. A 
reforma tributária, essa que foi aprovada pela 
Câmara dos Deputados, que é o Projeto de Lei 
n.º 2.337/2021, é uma reforma muito ruim para 
os estados. Eu não estou me referindo ao 
estado do Espírito Santo. Ela é muito ruim aos 
estados e aos municípios em geral, porque a 
mudança que está sendo introduzida na 
legislação do imposto de renda das pessoas 
físicas, empresas e investimentos financeiros e 
ampliação da faixa de isenção vai trazer aí uma 
redução que já foi estimada pela nossa equipe 
do Tesouro, em aproximadamente duzentos e 
cinquenta e seis milhões de reais.  

Então, basicamente é isso, vai haver uma 
redução do fundo de participação dos estados 
pelo Governo Federal, e essa ampliação dos 
limites de isenção do imposto de renda 
naturalmente traz um impacto também para os 
estados, porque como se sabe, todo imposto 
que é retido dos servidores públicos, tanto o 
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estadual fica em favor do Estado, quanto os 
municipais ficam em favor dos seus respectivos 
municípios. 

 Então, nós, da Secretaria da Fazenda, em 
conjunto com o governador, na semana passada, 
fizemos uma nota de esclarecimento de como está 
sendo gestado esse projeto de lei, como finalizou 
junto à Câmara Federal, e fazendo um alerta à 

bancada dos senadores capixabas para ampliar 
esse debate, para que os estados e municípios 
não sejam tão prejudicados com essa reforma 
tributária. Um dos problemas do fatiamento da 
reforma tributária é isso!  
 Por fim, trazemos aqui, que o Estado, no 
finalzinho da semana passada, foi noticiado num 
índice, que é o índice da Capag, Capacidade de 
Pagamentos dos Estados, relativos ao ano 2020, 
e, felizmente, o Estado, mais uma vez, na 
verdade pela décima vez consecutiva, obteve a 
nota máxima de meta fiscal, nota máxima de 
demonstração de capacidade de pagamento. 
Então a gente teve o endividamento - a relação 
que temos entre dívida consolidada e receita 
corrente líquida - num percentual de 47,25, e o 
índice da Capag é de cinquenta por cento; a 
poupança corrente também, entre as despesas 
correntes e a receita corrente ajustada, a nossa 
relação ficou 83,83, e é noventa por cento, 
então a gente está até um pouco longe, quer 
dizer estamos muito a frente, estamos muito no 
A; e também uma relação importante entre as 
obrigações financeiras e a disponibilidade de 
caixa, e essa relação fica no 3,25. Então a gente 
teve essa felicidade de noticiar que o Estado, 
mais uma vez, manteve, como tem feito na 
última década, a nota A na sua demonstração 
de capacidade de pagamento junto ao Tesouro 
Nacional.  

Então, acho que essas são as 
informações iniciais que gostaria de trazer para 
os senhores. 

Coloco-me à disposição para qualquer 
esclarecimento adicional. 
 Muito obrigado! 

  
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Doutor Marcelo, agradecemos a presença e a 
demonstração muito sucinta desta prestação de 
contas dos dois quadrimestres do ano de 2021.  

 Concedo a palavra ao deputado Adilson 
Espindula, para as considerações. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Cumprimento o nosso presidente desta 
Comissão de Finanças, o deputado Freitas; 
todos os demais colegas que são membros; o  
deputado Coronel Quintino e  o deputado Bruno 
Lamas, que não fazem parte da Comissão de 
Finanças, mas estão nos honrando com a 
presença neste dia muito importante; o nosso 
líder do Governo Dary Pagung; e todas as 
demais pessoas que se encontram aqui 
presentes. 
 Primeiramente, secretário, quero 
parabenizar V. Ex.ª pelo trabalho que vem 
fazendo. Está como secretário há pouco tempo, 
mas já tem demonstrado a que veio. 

Parabenizar o nosso governador Renato 
Casagrande pelo belíssimo trabalho que vem 
fazendo no estado do Espírito Santo. E, mais 
uma vez, conquistamos a nota A do Tesouro 
Nacional. 

 E esta prestação de contas que o senhor 
fez aqui hoje não poderia ser diferente, até 
porque a gente já imaginava que seria desta 
forma, com esses quadros aqui apresentados, 
até porque conquistamos honrosamente, mais 
uma vez, a nota A. 
 Então, parabenizar toda equipe e 
parabenizar o nosso governador. 
 Algumas coisas me chamaram muita 
atenção aqui, secretário, principalmente na 
despesa com pessoal. E antes de falar sobre 
isso, queria dizer também que me 
surpreenderam os números, porque desde 
2020, quando iniciou essa pandemia, mesmo 
assim tivemos crescimento na arrecadação do 
Estado. E isso me impressiona, deputado 
Freitas, porque achei que, talvez, não 
poderíamos obter esse resultado devido esse 
período que estamos passando.  

Mas, na despesa de pessoal, eu 
imaginava que a Sesa tivesse crescido muito 
mais do que cresceu nas despesas. E me 
impressiona também a Secretaria de Segurança 
Pública ter diminuído.  

Espero, para o próximo ano, 
principalmente na Secretaria de Segurança 
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Pública, que seja justamente o contrário, 
porque estamos necessitando demais de 
aumento de contingente policial, tanto na 
Polícia Militar como na Polícia Civil,  e também 
de servidores que possam atuar em todos os 
municípios capixabas. Então, aqui diminuiu. Isso 
quer dizer que está tendo diminuição de 
números de servidores na Secretaria de 
Segurança Pública. Se estiver equivocado, o 
senhor pode me corrigir, secretário.  

Mas só desejo isto: que aumente para o 
próximo ano, para que o Governo possa concluir 
a questão do concurso público para que 
possamos aumentar o número de policiais da 
Polícia Militar e da Polícia Civil, e também de 
servidores na área da Segurança Pública, para 
trazer dias melhores para os nossos capixabas.  

Só fiz essa observação porque a gente vê 
que esse número aqui apresentado condiz com 
a realidade que estamos vivenciando.  

Muito obrigado, secretário.  
  

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Um 
aspecto importante destacar, é que se a gente 
considerar a variação nominal de despesa com 
pessoal na Secretaria de Segurança Pública, não 
houve a redução, né? É até 9,3. O valor passa a 
ser negativo quando subtraímos o IPCA, que é o 
aspecto inflacionário. Então, essas despesas 
com pessoal, considerando esse aspecto 
inflacionário, isso não quer dizer que, 
necessariamente, houve uma redução do 
quadro de efetivo da Segurança Pública. A gente 
teria que depurar um pouquinho melhor esse 
dado para saber se houve ou não redução do 
quadro de pessoal da Segurança Pública. A 
gente tem um dado aqui de que houve uma 
redução, descontando a inflação, do gasto total 
de pessoal com a Segurança Pública.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  
Em relação à receita.  
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Em 
relação à receita. Então, isso não quer dizer que, 
necessariamente, houve uma redução do 
quadro de policiais junto a essa instituição.  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Até 
porque a receita aumentou.  

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 
Exato. Perfeito.  

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Desculpa, secretário, agora que compreendi isso 
melhor.  

 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É 
isso.  

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

tranquilo, doutor Marcelo, apresentar essa 
evolução de 30,9 na Sedu?  
 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 
Desculpa. Se é possível?  

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Se é isso. Se é tranquilo para V. Ex.ª.  
 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 

Como a gente sabe, temos que cumprir os vinte 
e cinco por cento, que determina a Constituição, 
com educação. Então, uma das formas de 
cumprimento da meta constitucional dos vinte e 
cinco por cento da receita líquida é exatamente 
com a contratação de professores, com gastos 
com professores, com pagamento de benefícios 
aos professores. Foi isso que aconteceu, e é isso 
que justifica esse percentual muito mais elevado 
na educação.  

 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) –  
Concedo a palavra ao deputado Bruno Lamas.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente deputado Freitas, deputado Adilson, 
deputado Quintino, deputado Dary Pagung, 
todos que nos acompanham através da TV 
Assembleia, boa tarde! À equipe do secretário 
Marcelo, à equipe da Sefaz, é uma alegria 
receber vocês aqui no Parlamento.  

Já tivemos a oportunidade de 
conversarmos ao telefone, secretário, mas, 
agora, pessoalmente, desejo sucesso. Sei que 
competência tem. Conheço alunos, tenho aluno 
que foi aluno seu, que trabalha comigo na 
equipe de gabinete. Então, qualificação sei que 
tem.  Então, que Deus abençoe o seu trabalho à 
frente da Sefaz.  
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Fiz aqui, recentemente, um registro da 
passagem do secretário Rogelio pela secretaria, 
o seu legado, a forma como atuou em 
momentos delicados. E, nessa prestação de 
contas, é muito bom. Alguns Estados gostariam 
de ouvir do seu secretário da Fazenda o que 
ouvimos aqui hoje, ou seja, que temos um 
estado organizado, um estado com gestão fiscal 
nota A. Isso não vem à toa. Para organizar é 
difícil, para desorganizar é fácil.  

Tive a oportunidade de ser secretário de 
estado, e sempre falo desta tribuna o quanto o 
Espírito Santo consegue avançar, mesmo com as 
dificuldades. 

Primeiro, lá no início do Governo, em 
2019, com o teto imposto pelo então Governo 
Temer. Até hoje, deputado Freitas, não sei qual 
foi o motivo que o então governador do Espírito 
Santo, na ocasião o senhor Paulo Hartung, 
assinou aquele acordo.  

O nosso Estado com gestão fiscal nota A, 
com as contas em dia. Assinou e vieram as 
consequências. Teve alguns Estados que 
assinaram, secretário, que não tinham outro 
caminho: quebrados, com as finanças abaladas, 
com a gestão fiscal nota D, E, F, mas o Espírito 
Santo era diferente. Isso trouxe um fator 
limitador muito forte no ano de 2019. Nós não 
podíamos investir, nós não podíamos contratar, 
não podíamos avançar. Era uma luta e, a todo o 
momento, a equipe econômica: Estamos no 
limite, no limite imposto para virar um ano e 
respirar. Ou seja, atrasaram o Espírito Santo um 
ano com essa atitude. 
 Em seguida, veio a pandemia. Agora 
mesmo, nós estamos sob a batuta de uma 
legislação federal que também normatiza, que 
também impede o crescimento, e, mesmo 
assim, o povo capixaba é resiliente, o Governo é 
organizado. Nós vamos desenvolvendo. 
 O senhor falou da reforma tributária, e 
eu aproveito esta oportunidade para fazer este 
registro público. Quando o Governo é ruim, a 
reforma é ruim, e passou da hora de essas 
verdades serem externadas. O Brasil está sob a 
gestão de um Governo péssimo em todos os 
aspectos, em todos os aspectos, e aí, a reforma 
é ruim. E, mais uma vez, os Estados e os 
municípios serão afetados. É fala de quem 

entende. É fala de quem estuda finanças, de 
quem está preparado e atualizado, sendo que 
nós precisamos, vocês que nos acompanham... 
Mas, deputado, qual o seu argumento? Menos 
Brasília, mais Serra! Menos Brasília, mais 
Vitória! Menos Brasília, mais as cidades, que são 
onde as pessoas nascem, onde as pessoas 
vivem, educam seus filhos. Que pacto federativo 
é esse que nunca sai do papel e que agora uma 
reforma traz prejuízos a Estados e municípios? 
 Então, nós precisamos, aqui no Espírito 
Santo, ser mais resilientes do que nunca, porque 
nós temos uma bancada federal que é atuante, 
mas que é pequena se comparada com Minas, 
com São Paulo, com Rio de Janeiro. É esta nossa 
união aqui e este Governo organizado que faz a 
diferença para nós. 
 Então, secretário, eu fico feliz, como filho 
de professora que sou, de ver um investimento 
na educação nesta robustez de 30,9, porque o 
limite mínimo é vinte e cinco por cento, mas 
ninguém é impedido de investir mais e para 
mim cada centavo que é investido na educação 
é retorno. Por isso que as escolas que nós 
andamos estão tendo melhoria nas suas 
estruturas físicas, por isso que o professor tem 
um computador, por isso que chegou a internet, 
por isso que está chegando para o aluno 
também. Então, eu fico feliz em ver isso. 
 Sabemos que a Secretaria de Saúde, por 
conta da pandemia, vai precisar muito da 
atuação da Sefaz nesta reta final, neste 
fechamento de ano, e a Assembleia Legislativa, 
através aqui do presidente e da Comissão de 
Finanças, está atenta a isso também, porque foi 
desumano o que os Estados tiveram que viver 
com essa pandemia em relação à saúde. 
 Há disposição aqui. Desejo sucesso ao 
seu trabalho e vamos continuar trabalhando 
para que o nosso Estado continue sendo gestão 
fiscal nota A, um Estado que tem – falei isso 
agora há pouco em uma reunião, aqui na 
Assembleia – os seus programas de 
investimento e de competitividade respaldados 
por leis. O Invest e o Compete, secretário, aqui 
no Espírito Santo, são respaldados por uma 
legislação. Para eles serem alterados, seria 
necessário um debate e aprovação nesta Casa. 
Eu conheço empresas, deputado Freitas, que 
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saíram da Serra e que foram investir em outro 
Estado do Nordeste. Prometeram mundos e 
fundos, mas era decreto. Daqui a pouco, troca o 
Governo e anula o decreto. Voltaram com 
milhões e milhões de prejuízo, e o nosso Estado 
tem esses programas reservados. 
 Então, sucesso. Que Deus o abençoe. Eu 
sempre concluo minhas falas com o que o meu 
coração manda em relação à paz de Cristo. Que 
Deus nos abençoe, e vamos em frente, 
secretário. É um prazer te receber aqui. 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 
Obrigado, deputado. Amém! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Fazer algum comentário na fala do Bruno, 
doutor Marcelo? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Eu 
queria agradecer o apoio. Tem pouco mais de 
um mês que estou à frente da Secretaria da 
Fazenda. Então, esse trabalho, na verdade, não 
é fruto do meu trabalho; é fruto do trabalho dos 
auditores e dos consultores do Tesouro. A gente 
vê que muda o secretário, que muda o Governo, 
e o Estado continua com gestão fiscal de 
altíssima qualidade, porque a equipe de 
trabalho é de altíssima qualidade. Vamos tentar 
fazer o que é possível para contribuir de alguma 
forma e melhorar ainda mais. 
 Muito obrigado, deputado.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Nós também 
parabenizamos, doutor Marcelo, o excelente 
trabalho da equipe toda de V. Ex.ª, que sucedeu 
o secretário Rogelio, e o sucede com muita 
tranquilidade para o nosso estado. É importante 
reconhecer o belíssimo, o brilhante trabalho dos 
nossos auditores, que faz com que este Estado 
cada vez tenha a arrecadação consolidada. Não 
podemos esquecer que o trabalho, a partir de 
2013, resultou na nova identificação do Parque 
das Baleias e trouxe esse volume de 
arrecadação de royalties, de participação 
especial, e que deu condição ao Estado de criar 
o Fundo Soberano e que faz com que o Estado 
tenha uma identificação muito forte a nível 
Brasil e – por que não dizer? – a nível 

internacional. Fica o nosso reconhecimento para 
todos os auditores do Estado do Espírito Santo. 

Consulto o deputado Dary Pagung se 
quer fazer uso da palavra. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, primeiro parabenizar V. Ex.ª pela 
reunião, por estar à frente da nossa Comissão 
de Finanças desta Casa. Cumprimentar o nosso 
querido deputado Bruno Lamas, da mesma 
forma o deputado Adilson e o deputado 
Alexandre Quintino. 

A minha fala vai ser muito breve, 
primeiro para parabenizar o nosso secretário 
Marcelo Altoé pelo primeiro mês à frente da 
secretaria. Sabemos, secretário, que a secretaria 
tem quadros importantes, trabalhadores que se 
empenham no dia a dia para arrecadar, para 
ajudar este estado do Espírito Santo, que são os 
consultores do Tesouro, também os auditores. 
Desejar muita felicidade na nova missão que o 
governador Renato Casagrande colocou à frente 
da Sefaz. 

Nosso estado hoje, como disse o 
deputado Bruno e o deputado Adilson, é um 
estado da Federação que está à frente de 
muitos outros estados. Estamos vendo o nosso 
governador Renato Casagrande a cada dia 
anunciando mais investimentos, mais obras, e 
isso é fruto de muito trabalho, isso é fruto de 
gestão. Não tenho dúvida nenhuma de que o 
nosso estado é audacioso, é um estado 
pequeno, mas é um estado que está dando 
exemplo para o Brasil. Queria aqui te desejar 
muita sorte, muito trabalho, que possamos a 
cada dia desenvolver mais ainda o estado do 
Espírito Santo. Parabéns pelo trabalho! 

 
O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Só 

agradecer, mais uma vez. Obrigado, deputado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok. Consulto o deputado Coronel Alexandre 
Quintino. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente, deputado Freitas, 
deputado Dary, deputado Adilson, deputado 
Bruno, não faço parte desta comissão, mas pela 
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importância desta audiência pública fiz questão, 
doutor Marcelo, de estar presente. Quero 
saudar V. Ex.ª, doutor Marcelo Altoé, saudar os 
consultores, os auditores, todos da equipe da 
Secretaria da Fazenda. 

De fato esta prestação de contas é muito 
empolgante. Fiquei muito feliz de ver essas 
transparências, o que foi mostrado aqui. No 
momento em que grande parte dos estados da 
Federação está com redução de receita, o 
Espírito Santo está, devido à gestão e devido ao 
trabalho da equipe, está fazendo um trabalho 
digno de ser parabenizado por todos os estados 
da Federação. Isso a gente vê em diversos 
aspectos, mas uma das coisas muito 
importantes, essa capacidade de pagamento, 
essa nota A pela capacidade de pagamento, 
uma década. E este ano, de fato, a gente ficou 
preocupado com isso por causa da redução de 
receitas, e devido a esse trabalho, graças a 
Deus, continuamos com a nota A. 

E esse Fundo Soberano também, muito 
importante, atualizado, seiscentos e quinze 
milhões. Uma poupança que o Estado do 
Espírito Santo está tendo, algo que dificilmente 
outro Estado também teria. E agora também 
teremos uma empresa privada para ajudar no 
direcionamento do recurso. 

Então, só tenho aqui, doutor, a 
parabenizar o trabalho que vem sendo feito 
pelo doutor Rogelio, e o senhor dando agora 
essa continuidade, nós ainda não tivemos 
oportunidade de uma conversa pessoal, quero ir 
lá na Secretaria da Fazenda também para 
conversar com o senhor, para ter algumas 
informações mais detalhadas, mas, a princípio, 
eu só tenho que desejar sucesso e parabenizar o 
senhor pelo trabalho que vem fazendo. 

Muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado, deputado Coronel Alexandre 
Quintino. 

 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Vou 
aguardar a visita do senhor lá. Vai ser um prazer 
recebê-lo na Sefaz. 

Em relação à Capag, tem até um dado 
que é importante a gente destacar, a despeito 
de o momento ser dos mais inapropriados, está 

havendo uma discussão, uma consulta pública, 
para fazer uma alteração desses indicadores do 
Capag, criando ainda mais restrições, maiores 
dificuldades para os Estados. 

Então, essa proposta, a gente acha até 
que não vai avançar porque a maioria dos 
estados iria piorar a sua capacidade de 
pagamento. Mas nossa situação hoje está tão 
positiva que, ainda que haja essa alteração, que 
basicamente vai fazer alteração dos percentuais 
de endividamento de poupança corrente, ainda 
assim a gente continuaria, permaneceria com a 
nota A. 

Mas a gente é um defensor para não 
haver essa mudança, que seria muito prejudicial 
para outros Estados. Provavelmente quem é A 
deixaria de ser A; quem é B deixaria de ser B; e 
assim sucessivamente. 

Mas, ainda com a mudança, a gente 
continua – mudança essa que a gente acha que 
não vai acontecer – mas a gente continuaria 
com a nota A. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Eu consulto os deputados que estão na sala on-
line se eles querem fazer alguma participação. 

Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira me ouve? 

O microfone está desligado. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Ok. Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Também presente, deputado 
Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 

Necessita fazer alguma participação? Alguma 
arguição ao secretário de Fazenda? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Não, eu estou satisfeito com o 
secretário. Uma explanação muito bem 
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estruturada, bem pautada. E quero parabenizar 
pela organização demonstrada aqui hoje. 

Obrigado, deputado Freitas! 
 

O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Muito obrigado! 

Doutor Marcelo, segundo o Sigefes, 
Sistema de Gerenciamento, em 2019 houve 
superávit de três bilhões; em 2020, superávit de 
dois bilhões; até agosto deste ano, superávit de 
dois bilhões, já totalizando sete bilhões de 
superávit. 

Qual está sendo a destinação desses 
superávits?  

 

O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ - A 
destinação desse superávit: está sendo feita a 
avaliação de acordo com as demandas, boa 
parte, com as demandas advindas das 
Secretarias. Então, por exemplo, agora 
recentemente, foi adquirido com recursos 
próprios aquele lote de vacinas. Foi mediante 
superávit primário. Foi repassado para a 
Secretaria de Saúde. 

Igualmente, foi feito em relação à 
segurança pública, recentemente teve um valor 
alto. A Seag também recebeu um crédito 
suplementar decorrente de superávit primário 
de quase quarenta e três milhões essa semana. 
O DER, idem. 

Então, todos os dias a gente tem 
destinado esse superávit primário em razão do 
atendimento das necessidades das Secretarias. 
Então parte dele está sendo utilizado para isto: 
educação, saúde, segurança, infraestrutura, 
mobilidade urbana e por aí vai.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Outro questionamento. Existe um índice, um 
percentual, que sai da apuração da participação 
especial dos royalties para o Fundo Soberano? 
 

 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Tem. 
A participação, o percentual dos royalties do 
petróleo é destinado ao Fundo Soberano.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Qual o percentual? 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 
Quinze por cento. 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Quinze por cento da participação especial... 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – é 
para o Fundo Soberano. 
 
 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Isso 
aí.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Excelente.  
 Recentemente, o Senado aprovou um 
crédito impresso de duzentos milhões de 
dólares. Esse crédito já faz parte desse quadro 
de endividamento do Estado? 
 

 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – É do 
Profisco, né? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ainda não, né? 
 

 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – 
Todos esses... Inclusive, esse é um dado –muito 
pertinente a pergunta do senhor –, porque 
vários investimentos que iriam ser feitos pelo 
Estado – especificamente estamos discutindo 
muito do Profisco, é um trabalho que estamos 
fazendo há muito tempo junto aos bancos 
internacionais –, eles não foram ainda 
aprovados.  
 Então, esse recurso ainda não entrou 
aqui para o estado. Na verdade, ainda não se 
sabe se ainda vai.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Está aprovado? 
 

 O SR. MARCELO MARTINS ALTOÉ – Está 
aprovado, mas precisaria do aval do Poder 
Executivo, e esse aval ainda não aconteceu. 
Então, esse recurso ainda não foi, ainda não 
ingressou no estado.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (FREITAS – PSB) – 
Ok. Contemplado.  

Eu consulto a sala on-line e os presentes 
no plenário se há algum questionamento para o 
nosso secretário da Fazenda. (Pausa) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 37 

 

Não havendo, nós passamos...  
Agradecemos a presença do doutor 

Marcelo. Nós ficamos contemplados com a 
apresentação dos resultados. Muito feliz de 
fazermos parte deste parlamento que o 
Governo do Estado tem uma base tranquila, 
uma base que sustenta todas as ações do 
Governo do Estado. E imanados desse espírito 
de harmonia constitucional, mas como toda a 
independência, nós estamos satisfeitos, 
comemorando este momento pelo qual passa o 
estado do Espírito Santo, com regras claras, com 
gestão nota A, desde 2013, com a melhor gestão 
da pandemia, e como um estado referência para 
os outros estados federados do Brasil.  

Satisfação, agradecemos a presença, 
doutor Marcelo. Volte sempre. Este ano o 
senhor vai voltar aqui ainda, com certeza. Muito 
obrigado! 

Quero passar para a fase das 
Comunicações. (Pausa) 

Eu quero fazer uma comunicação, 
enquanto presidente desta comissão, deputado 
Dary. É importante a presença dos 
parlamentares efetivos, dos suplentes e até de 
convidados. É importante esse comunicado para 
todos os deputados.  

Eu quero dar ciência aos senhores 
deputado e às senhoras deputadas desta Casa, 
membros desta comissão, suplentes. Enfim, 
todos os deputados.  

Após assumir esta presidência, fui 
informado pelo técnico Hertz Freitas, desta 
comissão, responsável pelas matérias 
orçamentárias, do estado de saúde de um 
funcionário que era então o responsável pela 
manutenção do sistema de elaboração das 
emendas parlamentares. Logo depois, 
infelizmente, fui ainda informado do seu 
falecimento.  

Dessa forma, os funcionários já teriam 
comunicado por meio de Whatsapp aos setores 
responsáveis desta casa para que tomassem 
todas as providências para a continuidade do 
trabalho da comissão, uma vez que tal 
funcionário era o único que tinha a habilidade 
para o sistema de gerenciamento das emendas.  

E, também, por determinação desta 
presidência, foi encaminhado um Ofício n.º 

089/2021, em 30 de junho de 2021, para o 
presidente desta Casa, com cópias para os 
setores, que lerei em seguida para que os meus 
pares tomem total conhecimento.  
 

OF. CF Nº 089/2021               
 

Assunto: Inclusão da LOA - Lei 
Orçamentária Anual, no “ALES 
Digital”. 
 

Senhor Presidente, 
 

Cumprimentando-o, informo a 
V.Exª, que a Lei Orçamentária 
Anual – (...), após apresentada na 
ALES pelo Governo do Estado em 
setembro do corrente ano, será 
elaborado o calendário com os 
prazos de apreciação, discussão 
com a sociedade, elaboração das 
emendas por todos os 
Parlamentares, que após 
analisadas, serão relatadas e 
votadas por esta Comissão. 
 

Nesta oportunidade, solicitamos a 
adequação e gestão pelo setor de 
Transparência “ALES Digital”, do 
atual sistema de Emenda 
Parlamentar que a Comissão de 
Finanças desenvolveu e está em 
funcionamento, atendendo 
plenamente com emissão de 
relatórios e inclusão das diversas 
modalidades das Emendas 
Parlamentares ao Orçamento 
Anual. 
 

José Eustáquio de Freitas 
(...) 
Presidente da Comissão de 
Finanças, Economia, Orçamento, 
Fiscalização, Controle e Tomada 
de Contas. 
 

Exmº. Sr. 
Deputado Erick Musso 
Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito 
Santo  
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C/C para:  
Sr. CARLOS EDUARDO CASA 
GRANDE - Secretário-Geral da 
Mesa 
Sr. DORIMAR MANDATTO - 
Diretor de Tecnologia da 
Informação 
Sr. MARCOS PONTES DE AQUINO 
- Coordenador da Transparência 
da Ales Digital 

 

 É o que eu tinha de comunicação para o 
momento.  

Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e 
convido os senhores membros para a próxima, 
que será ordinária, no dia 27 de setembro, 
segunda-feira, às 13h30, em local a definir.  
 Está encerrada a reunião. 
 

(Encerra-se a reunião às 
14h01min.) 

 
___________________________________________ 
 

OCTOGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 20 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

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

Madureira, Pr. Marcos Mansur, 
Raquel Lessa, Renzo 
Vasconcelos, Theodorico Ferraço 
e Vandinho Leite) 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Há quorum para a abertura da 
sessão.  

Invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão e convido ele, o Delegado 
Danilo Bahiense, que tem chegado muito cedo e 
saído muito tarde da Assembleia, para proceder 
à leitura de um versículo da Bíblia. Sendo assim, 
solicito a todos, homens e mulheres, que se 
coloquem em posição de respeito.  

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Mateus, 19:14)  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Muito obrigado. 
Quero cumprimentar também o nosso 

vice-líder do Governo, que chegou para orientar 
a base no que tange às matérias de origem do 
Executivo, e, naturalmente, sendo 
acompanhado inclusive pela liderança da 
oposição, que é o deputado Capitão Assumção. 

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior. Antes, porém, declaro a mesma 
aprovada conforme disponibilizada no site da 
Assembleia Legislativa.  

Ouço agora, neste momento, o Delegado 
Danilo Bahiense. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, por gentileza. 
Quero pedir um minuto de silêncio pelo 
falecimento de dois colegas da Polícia Civil. O 
primeiro, o perito oficial criminal aposentado 
doutor Manoel de Oliveira Barcelos Júnior, 
muito serviço prestado à população do estado 
do Espírito Santo, infelizmente faleceu. Que 
Deus conforte a família, conforte também os 
amigos e a família policial civil. 

O segundo é o policial civil também, o 
escrivão de Polícia aposentado Luiz Carlos Alves 
Louzada, mais conhecido como Louzada. 
Trabalhou comigo muito tempo, inclusive na 
Superintendência de Polícia Prisional, onde eu 
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chefiei por algum tempo. E o Louzada também 
prestou muito serviço à população do estado do 
Espírito Santo. Ele era primo do meu saudoso 
pai, João Louzada Moreira.  

Que Deus conforte a família e conforte 
também os amigos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok.  
Mais algum parlamentar quer fazer...? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não. Quem, por favor? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Deputado Quintino.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Quintino, com a palavra. 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Um minuto de silêncio também, 
presidente, pelo falecimento que aconteceu 
ontem, na região do Caparaó, o sargento muito 
amigo nosso, amigo também do deputado 
Luciano, sargento Hércules da Silva. Uma pessoa 
muito querida na região, um militar exemplar. 
Faleceu ontem de ataque fulminante e o 
sepultamento foi hoje. Então, eu peço 
homenagem a ele, um minuto de silêncio. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok.  
Mais algum parlamentar quer fazer 

algum registro de minuto de silêncio?  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, por gentileza, 
Danilo Bahiense. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Delegado Danilo. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Ocorreu também um 
feminicídio no Sul do estado, e eu quero 

solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento 
de Charlene Demes Gonçalves, quarenta anos, e 
de sua filha Ysaquiely Júnia Gonçalves de 
Araújo, de onze anos. Foram violentamente 
assassinadas pelo ex-companheiro da Charlene. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. Finalizando assim. 
Solicito a todos que se coloquem em 

posição de respeito para que façamos um 
minuto de silêncio proposto pelos deputados 
Danilo Bahiense e Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa) 

 
(A Casa presta homenagem) 

 
Muito obrigado. 
 
Passamos, então, à fase do Expediente. 
Primeira parte do Expediente, neste 

caso, sujeito a simples despacho.  
 

 1. Mensagem n.º 042/2021 do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 661/2019 de autoria 
do deputado Torino Marques que dispõe sobre 
a proibição de queima de área de turfa no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121339&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/121339-
202109141542262403-assinado.pdf#P121339 
 

Ciente. À Comissão de Justiça. 
 

 2. Mensagem n.º 043/2021 do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 611/2019 de autoria 
do ex-deputado Delegado Lorenzo Pazolini que 
dispõe sobre a obrigação dos postos de 
combustíveis em realizar o teste de qualidade 
no combustível líquido, quando o consumidor 
solicitar, 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=81283&arquivo=Arquiv
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o/Documents/OCO/81283-
151258083827092019-
assinado(11428)(11436)(11431)(11429)(11437)(
11432)(11433)(11435)(11430)(11674)(11434).p
df#P81283 
 

À Comissão de Justiça, também dando a 
minha ciência. 
 
 3. Projeto de Lei n.º 554/2021 do 
deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao anexo único da Lei n.º 11.212, 
instituindo o Setembro Azul - mês de 
conscientização aos direitos das pessoas 
surdas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=77542&arquivo=Arquiv
o/Documents/PL/77542-120553064208072019-
assinado.pdf#P77542 
 
  À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  
 
 4. Projeto de Lei n.º 555/2021 do 
deputado Gandini, que dispõe sobre o 
programa de estímulo à implantação das 
tecnologias de conectividade móvel no Estado 
para viabilizar a chegada da tecnologia de 
quinta geração (5G). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121428&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/121428-
202109150837008141-assinado.pdf#P121428 
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Ciência e Tecnologia, de 
Infraestrutura e também à Comissão de 
Finanças. 
 

 5. Projeto de Lei n.º 556/2021 do 
deputado Capitão Assumção, que fica vedada a 
projeção de preço para a cobrança do imposto 
sobre operações relativas à circulação de 
mercadorias e sobre prestações de serviços de 
transporte interestadual e intermunicipal e de 

comunicação (ICMS) sobre combustíveis e 
lubrificantes contendo o valor do imposto já 
incidente na operação anterior, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121493&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/121493-
202109151448354266-assinado.pdf#P121493 
 

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

 

 6. Projeto de Lei n.º 557/2021 do 
deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 
obrigatoriedade, para todas as formas de 
edificações, de ligação e de canalização do 
esgoto à rede coletora pública nos logradouros, 
sob pena de o prestador do serviço realizar a 
conexão. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121767&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/121767-
202109171545164985-assinado.pdf#P121767 

 

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

 

7. Projeto de Lei n.º 558/2021 da 
deputada Janete de Sá, que cria o “Selo 
Empresa Amiga dos Animais” para Pessoas 
Jurídicas que fizerem doação de ração animal 
para associações e grupos que promovam 
assistência e alimentação a animais 
abandonados. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121852&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/121852-
202109171736439823-assinado.pdf#P121852 
 

 Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Meio Ambiente e de Finanças. 
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 8. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
46/2021 da deputada Raquel Lessa, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título De Cidadão Espírito-
Santense à senhora Miroslava Margoth 
Velásquez De Eyzaguírre. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121750&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/121750-
202109171417278930-assinado.pdf#P121750 

 
Às Comissões de Justiça e de Cidadania, 

na forma do art. 276 do Regimento Interno. 
 

 9. Emenda Aditiva n.º 001/2021 do 
deputado Doutor Hércules, ao Projeto de Lei 
n.º 439/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que dispõe sobre a obrigatoriedade 
de colocação de placa informativa com 
informação acerca das cores de bengalas 
utilizadas por pessoas com deficiência visual 
nos estabelecimentos comerciais do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121574&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/121574-
202109160959021437-assinado.pdf#P121574 
 

 Junte-se ao Projeto de Lei n.º 439/2021. 
 

 10. Emenda Modificativa n.º 001/2021 
da deputada Iriny Lopes, ao Projeto de Lei n.º 
141/2021 de sua autoria, que dispõe sobre 
reconhecimento e prática dos jogos 
tradicionais dos povos indígenas do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121684&arquivo=Arqui
vo/Documents/EM/121684-
202109161722069117-assinado.pdf#P121684 
 

 Junte-se ao Projeto de Lei n.º 141/2021.  
 
 11. Pareceres n.os 163/2019 da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade 

com emenda, publicado no DPL do dia 
22/09/2020; 01/2019 da Comissão de Meio 
Ambiente e 44/2021 da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, acolhendo a emenda da 
Comissão de Justiça, publicado no DPL do dia 
22/09/2020, do Projeto de Lei n.º 237/2019 do 
Deputado Fabrício Gandini, que dispõe sobre a 
proibição do uso de inseticidas à base de 
neonicotinóides nos serviços de carro fumacê, 
nos centros urbanos, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2372019/674048-
183451775801102019.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2372019/684443-
110735022202122019.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2372019/853621-
202108180939462107.pdf 
 

Tramitem-se na forma regimental. 
Quero cumprimentar o mais magro, 

visivelmente, deputado Torino Marques, 
elegante, usando um terno que, na verdade, eu 
queria ter a força que esse botão tinha na época 
em que V. Ex.ª estava mais obeso. 

 

 12. Pareceres n.os 20/2020 da Comissão 
de Justiça, que concluiu pela 
constitucionalidade/legalidade, com emenda 
supressiva e modificativa, publicado no ALES 
Digital do dia 29/06/2020; 01/2020 da 
Comissão de Cultura, 17/2021 da Comissão de 
Saúde e 61/2021 da Comissão de Finanças, 
todos pela aprovação desta matéria, acolhendo 
as emendas da Comissão de Justiça, publicadas 
no Ales Digital, dos dias 04/01/2021, 
24/06/2021 e no DPL do dia 01/08/2021, do 
Projeto de Lei n.º 397/2019 do deputado Renzo 
Vasconcelos, que institui o pagamento da meia 
entrada às doadoras de leite humano materno 
no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL3972019/741295-
124825115006082020.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL3972019/788793-
132630621116122020.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL3972019/838650-
202106281526029462.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL3972019/860457-
202109091402580346.pdf 
 

Pareceres n.os 20/2020, da Comissão de 
Justiça, pela constitucionalidade, e de Cultura e 
de Finanças, todos pela aprovação. Tramitem-se 
na forma regimental. 

 
 13. Pareceres n.º 02/2019 da Comissão 
de Educação, pela aprovação, publicado no DPL 
do dia 19/11/2019 e 52/2021 da Comissão de 
Finanças, pela rejeição, publicado no DPL do 
dia 01/09/2021, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 07/2019 do deputado Sergio 
Majeski e outros, que acrescenta artigo na 
Constituição destinando a devolução 
espontânea de recursos financeiros do Poder 
Legislativo, Poder Judiciário, Ministério Público 
e Tribunal de Contas para a Secretaria de 
Estado da Educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PEC/PEC72019/690173-
142006504814112019.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PEC/PEC72019/870494-
202109091532458436.pdf 

 
Tramitem-se, também, na forma 

regimental. 

 14. Pareceres n.º 27/2020 da Comissão 
de Justiça, que concluiu pela 
admissibilidade/constitucionalidade, publicado 
no DPL do dia 30/06/2020 e parecer n.º 
51/2021 da Comissão de Finanças, que concluiu 
pela rejeição, publicado no DPL do dia 
01/09/2021, da Proposta de Emenda 
Constitucional n.º 04/2019, do deputado 
Fabrício Gandini e outros, que acrescenta o Art. 
91-A à Constituição Estadual, para instituir a 
obrigatoriedade de elaboração e cumprimento 
do Plano de Metas pelo Poder Executivo 
Estadual, com base nas propostas 
apresentadas na campanha eleitoral. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PEC/PEC42019/746104-
200841899302072020.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PEC/PEC42019/867851-
202109091535435471.pdf 

 
Tramitem-se, também, na forma 

regimental. 
 
 15. Parecer n.º 143/2020 da Comissão 
de Justiça, que concluiu pela 
constitucionalidade com emenda supressiva, 
publicado no DPL do dia 04/08/2020, parecer 
oral da Comissão de Saúde publicado no DPL 
do dia 24/05/2021 e parecer n.º 48/2021 da 
Comissão de Finanças, ambos pela aprovação 
com adoção da Emenda da Comissão de 
Justiça, publicado no DPL do dia 17/08/2021, 
do Projeto de Lei n.º 786/2019 do deputado 
Torino Marques, que inclui os doadores de 
medula óssea nos grupos prioritários de 
vacinação gratuita contra o vírus da gripe no 
âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL7862019/757055-
175010619713082020.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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/Arquivo/Documents/
PL/PL7862019/821682-202105251840166355-
assinado.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116552&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/116552-
202108181203271207(25043)(25047)(25045)(2
5046)-assinado(25044)(25048).pdf#P116552 
 

Tramite-se também na forma 
regimental. 
 
 16. Pareceres n.os 185/2020 da 
Comissão de Justiça que concluiu pela 
constitucionalidade com emendas, publicado 
no ALES DIGITAL do dia 02/09/2020; 13/2021 
da Comissão de Defesa do Consumidor e 
58/2021 da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação, acolhendo as emendas da Comissão 
de Justiça, publicados no Ales Digital do dia 
07/07/2021 e no DPL do dia 01/09/2021, do 
Projeto de Lei n.º 544/2019, do deputado Dary 
Pagung que dispõe sobre a obrigatoriedade das 
operadoras de planos de saúde a avisarem 
individualmente aos consumidores sobre o 
descredenciamento de hospitais e médicos no 
âmbito do Estado. (Em anexo, por se tratar de 
matéria correlata, Projeto de Lei nº 795/2019 
do Ex-Deputado Delegado Lorenzo Pazolini). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL5442019/761408-
183448536701092020.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=112782&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/112782-
202107151549546841-
assinado(18039)(18038).pdf#P112782 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=120541&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/120541-
202109091345184229-

assinado(36549)(36551)(36548)(36547)(36550).
pdf#P120541 
 

Pareceres das respectivas comissões por 
onde tramitou o referido projeto. Tramitem-se 
na forma regimental. 
 
 17. Pareceres n.os 264/2020 da 
Comissão de Justiça, que concluiu pela 
constitucionalidade, com emenda supressiva, 
publicado no DPL do dia 22/09/2020; 03/2021 
da Comissão de Defesa do Consumidor e 
56/2021 da Comissão de Finanças, ambos pela 
aprovação desta matéria, acolhendo a emenda 
da Comissão de Justiça, publicados no DPL dos 
dias 05/07/2021 e 01/09/2021, do Projeto de 
Lei n.º 856/2019, do deputado Gandini, que 
dispõe sobre a afixação de cartaz ou aviso que 
informe os consumidores sobre direito a 
desconto na liquidação antecipada de débito. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL8562019/766262-
174402784128092020.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL8562019/831915-202107131013467206-
assinado.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL8562019/870413-
202109091304109330.pdf 
 

Pareceres das respectivas comissões por 
onde tramitou o referido projeto. Tramitem-se 
na forma regimental. 

 

18. Parecer n.o 19/2021, da Comissão de 
Justiça, em votação realizada na 21.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicado no DPL em 17/08/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
19/2020, do deputado Capitão Assumção, que 
torna obrigatória a permanência do 
profissional fisioterapeuta nas Unidades de 
Terapia Intensiva, Centros de Terapia Intensiva 
e congêneres, no âmbito do Estado. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL192020/872742-202108181813052797.pdf 
 

  Também tramite-se na forma 
regimental. 
 
 19. Pareceres n.os 131/2021 da 
Comissão de Justiça pela constitucionalidade 
com emendas, publicado no DPL do dia 
28/04/2021; 03/2021 da Comissão de 
Segurança e 57/2021 da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação, acolhendo as emendas 
da Comissão de Justiça, publicados no DPL dos 
dias 24/06/2021 e 01/09/2021, do Projeto de 
Lei nº 284/2020 do deputado Marcos Garcia, 
que proíbe a entrada e/ou permanência de 
pessoas utilizando capacetes ou quaisquer 
acessórios similares que promovam a ocultação 
da face em estabelecimentos e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2842020/816771-
202104221843269713.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2842020/842991-202106241607478988-
assinado.pdf 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2842020/870351-
202109091333576088.pdf 
 

Pareceres n.º 131 das comissões. Neste 
momento, eu determino a tramitação 
regimental. 

 
20. Parecer n.o 347/2021 da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 20.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicado no DPL em 
10/08/2021, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 

Interno, do Projeto de Lei n.º 571/2020 do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, que 
altera a redação do Anexo Único a que se 
referem os artigos 1.º e 2.º da Lei Ordinária n.º 
10.976 de 14 de janeiro de 2019, para inclusão 
da Utilidade Pública da Academia das Artes, 
Cultura e Letras do município de Marataízes e 
do Estado, com sede no município de 
Marataízes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117984&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/117984-
202108241515283111-
assinado(28924)(28927)(28926)(28925)(28928).
pdf#P117984 
 

 Parecer da Comissão de Justiça. Tramite-
se na forma regimental. 
 
 21. Parecer n.o 348/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 20.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 10/08/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade do 
Projeto de Lei n.º 272/2019, da deputada Iriny 
Lopes, que dispõe sobre a proibição do uso de 
pulverização aérea de agrotóxicos no Estado, 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=118029&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118029-
202108241637404784-
assinado(28981)(28983)(28982).pdf#P118029 
 

 Tramite-se, também, na forma 
regimental. 
 
 22. Parecer n.o 349/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 20.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicado no DPL em 
10/08/2021, que concluiu pela 
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei n.º 
142/2020 do deputado Capitão Assumção, que 
dispõe sobre a expedição de rótulo de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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/Arquivo/Documents/PL/PL192020/872742-202108181813052797.pdf
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/PL/PL192020/872742-202108181813052797.pdf
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identificação externa nos tanques acoplados a 
veículos automotores (caminhões pipa) como 
mecanismo de controle e fiscalização para 
garantir a qualidade de água potável 
transportada no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118031&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118031-
202108241641204945-
assinado(28990)(28992)(28991)(28989).pdf#P11
8031 
 

  Também determino a sua tramitação 
regimental. 
 
 23. Parecer n.o 351/2021 da Comissão 
de Justiça e votação realizada na 20.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 10/08/2021 que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, (votação 
unânime dos membros da Comissão de 
Justiça), do Projeto de Lei n.º 309/2020, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, que estabelece 
penalidades administrativas aos agentes 
públicos e demais pessoas que cometerem atos 
de corrupção e improbidade envolvendo 
recursos e bens destinados ao enfrentamento 
de pandemias e/ou calamidade pública. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118034&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118034-
202108241646559640-
assinado(29003)(29005)(29004)(29002).pdf#P11
8034 
 

 Conforme decisão aprovada em plenário 
na sessão ordinária do dia 26/08, o autor terá 
até três sessões para apresentação de recurso. 
 
 24. Parecer n.o 352/2021 da Comissão 
de Justiça e votação realizada na 20.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 10/08/2021 que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 

senhor presidente da Mesa Diretora, (votação 
unânime dos membros da Comissão de 
Justiça), do Projeto de Lei n.º 143/2019, do 
deputado Vandinho Leite, que institui a 
Semana de Prevenção e Combate à Violência 
Contra as Mulheres nas Escolas da Rede 
Estadual 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=118035&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118035-
202108241649138549-
assinado(29007)(29009)(29008)(29006).pdf#P11
8035 
 

Que também, conforme decisão do 
Plenário, o autor terá três sessões para 
apresentação de recurso. 
  
 25. Parecer n.o 353/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 20.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicado no DPL em 
10/08/2021, que concluiu pela 
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei n.º 
460/2020, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense, que estabelece a doação de 
bicicletas apreendidas pelas Polícias Civil e 
Militar do Estado para entidades filantrópicas 
que as transformam em cadeiras de rodas e 
cadeiras de banho e entidades de acolhimento. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118037&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118037-
202108241653100742-
assinado(29010)(29012)(29013)(29011).pdf#P11
8037 
 

 Tramite-se na forma regimental. 
 

 26. Parecer n.o 355/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 20ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicado no DPL em 10/08/2021, que concluiu 
pela inconstitucionalidade, do Projeto de Lei 
n.º 519/2020 da deputada Janete de Sá, que 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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institui o “Programa Estadual de Fomento ao 
Serviço de Radiodifusão Comunitária” 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=118043&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118043-
202108241709200295-
assinado(29023)(29026)(29025)(29024).pdf#P11
8043 
 

 Também determino a sua tramitação na 
forma regimental. 
 
 27. Parecer n.o 356/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 20.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicado no DPL em 
10/08/2021, que concluiu pela 
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei n.º 
211/2020 do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que autoriza o Poder Executivo a conceder 
isenção da taxa mínima de água, esgoto e de 
energia elétrica às microempresas e empresas 
de pequeno porte no Estado durante período 
determinado 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=118044&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118044-
202108241711024672-
assinado(29028)(29030)(29029)(29027).pdf#P11
8044 
  
 28. Parecer n.o 362/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 21.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicado no DPL em 
17/08/2021, que concluiu pela 
inconstitucionalidade, do Projeto de Lei n.º 
546/2020 do deputado Dr. Emílio Mameri, que 
estabelece a obrigatoriedade de contratação, 
pelo poder público Estadual, nos seus órgãos 
de administração direta ou indireta, de 
profissionais de jornalismo que possuam 
diploma de formação e registro no seu órgão 
de classe. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=118310&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/118310-
202108251603546361(29875)-
assinado(29874)(29873)(29872).pdf#P118310 
 

 Determino que os Pareceres n.os 356 e o 
362 tramitem, também, na forma regimental.  
 
 29. Parecer n.o 367/2021 da Comissão 
de Justiça, e votação realizada na 22.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 31/08/2021 que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 
senhor presidente da Mesa Diretora, (votação 
unânime dos membros da Comissão de 
Justiça), do Projeto de Lei Complementar n.º 
15/2020 do deputado Vandinho Leite, que 
altera a finalidade do Fundo Soberano criado 
pela Lei Complementar n.º 917/2019 para 
Fundo de Combate aos efeitos do coronavírus 
no exercício financeiro de 2020 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=119710&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/119710-
202109011600110813(34138)(34136)-
assinado(34139)(34137).pdf#P119710 
 

Também o autor terá três sessões para 
apresentação de recurso, conforme prevê o 
Regimento. 

 
 30. Parecer n.o 369/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 22.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 31/08/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 297/2020 da Deputada 
Raquel Lessa, que dispõe sobre a 
impossibilidade de cobrança de multas, juros e 
encargos do valor das mensalidades da rede 
privada de ensino durante o estado de 
Calamidade Pública no Estado, em razão do 
novo coronavírus - covid-19. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119712&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/119712-
202109011604418788(34146)(34144)-
assinado(34147)(34145).pdf#P119712 
 
 31. Parecer n.o 371/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 22.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicado no DPL em 31/08/2021, 
que concluiu pela inconstitucionalidade, do 
Projeto de Lei n.º 355/2020 do deputado Bruno 
Lamas, que prevê a prorrogação temporária 
das licenças e alvarás emitidos por órgãos ou 
entidades públicas estaduais, no âmbito do 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119714&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/119714-
202109011609045356(34153)-
assinado(34154)(34155)(34152).pdf#P119714 
 

Trigésimo item da pauta, assim como o 
trigésimo primeiro, todos os pareceres da 
Comissão de Justiça, e determino a sua 
tramitação regimental. 

 
 32. Parecer n.o 372/2021 da Comissão 
de Justiça, e votação realizada na 22.ª reunião 
ordinária (virtual) conforme Ata Taquigráfica, 
publicada no DPL em 31/08/2021 que concluiu 
pela manutenção do despacho denegatório do 
Senhor Presidente da Mesa Diretora, (votação 
unânime dos membros da Comissão de 
Justiça), do Projeto de Lei Complementar n.º 
040/2019 do deputado Sergio Majeski, que 
modifica dispositivos da Lei Complementar n.º 
504 de 20 de novembro de 2008, 
estabelecendo a não penalização no bônus 
desempenho dos professores nos casos de falta 
abonada e justificada nos termos da lei. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119715&arquivo=Arqui

vo/Documents/PC/119715-
202109011611473955(34158)(34156)-
assinado(34159)(34157).pdf#P119715 
 

Nesse caso o autor tem até três sessões 
para apresentar recurso. 
 
 33. Parecer n.o 373/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 22.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicada no DPL em 
31/08/2021, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 80/2021 do 
deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao Anexo II da Lei n.º 10.973, de 15 de 
janeiro de 2019, instituindo o “Dia Estadual de 
Combate às Drogas e Alcoolismo”, a ser 
lembrado no dia 20 de fevereiro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119716&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/119716-
202109011614187707(34162)(34160)-
assinado(34163)(34161).pdf#P119716 
  
 34. Parecer n.o 375/2021 da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 22.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica,  publicada no DPL em 
31/08/2021, que concluiu pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
aprovação, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno, do Projeto de Lei n.º 562/2020 do 
deputado Adilson Espindula, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.973, de 14 de 
janeiro de 2019, incluindo no Calendário Oficial 
do Estado o “Dia Estadual do Produtor de 
Ovos”, a ser comemorado, anualmente, dia 02 
de março. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=119719&arquivo=Arqui
vo/Documents/PC/119719-
202109011619320214(34170)(34168)-
assinado(34171)(34169).pdf#P119719 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Itens 33.º e 34.º da pauta, incluam-se na 
Ordem do Dia para cumprimento do prazo 
recursal. 
 

35. Requerimento de Informação n.º 
1150/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense ao secretário de Estado de Segurança 
Pública, solicitando informações acerca do 
Processo n.º 2020-XLQRH. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121460&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121460-
202109151121367271-assinado.pdf#P121460 
 

Oficie-se. 
 

 36. Requerimento de Informação n.º 
1151/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense ao secretário de Estado da Saúde, 
solicitando informações acerca da aquisição de 
doses do imunizante CORONAVAC. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121494&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121494-
202109151450151143-assinado.pdf#P121494 
 

 Oficie-se. 
 

(Na octogésima quinta sessão 
ordinária híbrida, realizada dia 
22 de setembro de 2021, os itens 
35 e 36 foram considerados 
lidos) 
 

Do item 37 ao item 69, tratam-se de 
requerimentos de informação do deputado 
Capitão Assumção. 
 

37. Requerimento de Informação n.º 
1152/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando informações acerca do 
processo de n.º 2021-9VVHR. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121527&arquivo=Arqui

vo/Documents/RQI/121527-
202109151610079063-assinado.pdf#P121527 
  
 38. Requerimento de Informação n.º 
1153/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Superintendência Estadual de Comunicação 
Social, solicitando informações acerca do 
Pregão Eletrônico n.º 027/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121526&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121526-
202109151608525155-assinado.pdf#P121526 
 

 39. Requerimento de Informação n.º 
1154/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
LTSKP. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121523&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121523-
202109151607399372-assinado.pdf#P121523 
  
 40. Requerimento de Informação n.º 
1155/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
2WF8Q. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121522&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121522-
202109151606286870-assinado.pdf#P121522 
  
 41. Requerimento de Informação n.º 
1156/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
KVJVD. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121520&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121520-
202109151605237494-assinado.pdf#P121520 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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. Requerimento de Informação n.º 
1157/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
T552W. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121518&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121518-
202109151604030148-assinado.pdf#P121518 
  
 43. Requerimento de Informação n.º 
1158/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública, 
solicitando informações acerca do processo de 
n.º 2021-7T543. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121517&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121517-
202109151602259054-assinado.pdf#P121517 
 

 44. Requerimento de Informação n.º 
1159/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública, 
solicitando informações acerca do processo de 
nº 2020-BFWX4. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121515&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121515-
202109151601003113-assinado.pdf#P121515 
 

 45. Requerimento de Informação n.º 
1160/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando informações acerca do 
processo de n.º 2021-W5H69. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121514&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121514-
202109151559125142-assinado.pdf#P121514 
  
 46. Requerimento de Informação n.º 
1161/2021, do deputado Capitão Assumção à 

secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando informações acerca do 
processo de n.º 2021-W5H69. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121512&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121512-
202109151557233733-assinado.pdf#P121512 

  
 47. Requerimento de Informação n.º 
1162/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Portaria n.º 0179-R de 
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=121539&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121539-
202109151640538792-assinado.pdf#P121539 
  
 48. Requerimento de Informação n.º 
1163/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
nº 2581/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121538&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121538-
202109151639273946-assinado.pdf#P121538 
  
 49. Requerimento de Informação n.º 
1164/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2579/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121537&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121537-
202109151638402226-assinado.pdf#P121537 

  
 50. Requerimento de Informação n.º 
1165/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2559/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121535&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121535-
202109151637435506-assinado.pdf#P121535 
  
 51. Requerimento de Informação n.º 
1166/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato n.º 
0108/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121534&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121534-
202109151635428160-assinado.pdf#P121534 
  
 52. Requerimento de Informação n.º 
1167/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 1883-S, de 
09 de setembro de 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=121533&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121533-
202109151633270344-assinado.pdf#P121533 
  
 53. Requerimento de Informação n.º 
1168/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Fazenda, solicitando 
informações acerca do Resumo de Ordem de 
Fornecimento n.º 015/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121677&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121677-
202109161638246715-assinado.pdf#P121677 
  
 54. Requerimento de Informação n.º 
1169/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2596/2021. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121676&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121676-
202109161637305308-assinado.pdf#P121676 
  
 55. Requerimento de Informação n.º 
1170/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2370/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121675&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121675-
202109161636088430-assinado.pdf#P121675 
  
 56. Requerimento de Informação n.º 
1171/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato n.º 
0104/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121674&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121674-
202109161635031397-assinado.pdf#P121674 
  
 57. Requerimento de Informação n.º 
1172/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 1921-S, de 
15 de setembro de 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=121673&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121673-
202109161634087021-assinado.pdf#P121673 
  
 58. Requerimento de Informação n.º 
1173/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Justiça, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 1920-S, de 
15 de setembro de 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 3100310032003300320031003A00540052004100, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121672&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121672-
202109161632574832-assinado.pdf#P121672 
  
 59. Requerimento de Informação n.º 
1174/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública, 
solicitando informações acerca do Processo de 
n.º 2020-NZ685. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121671&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121671-
202109161630441860-assinado.pdf#P121671 
  
 60. Requerimento de Informação n.º 
1175/2021, do deputado Capitão Assumção à 
secretaria de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, solicitando informações acerca 
do Decreto n.º 1919-S, de 15 de setembro de 
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=121670&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121670-
202109161630369360-assinado.pdf#P121670 
  
 61. Requerimento de Informação n.º 
1176/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública, 
solicitando informações acerca do Decreto n.º 
1918-S, de 15 de setembro de 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=121669&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121669-
202109161629411547-assinado.pdf#P121669 
 
 62. Requerimento de Informação n.º 
1177/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
1ZPM4. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121668&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121668-
202109161628258576-assinado.pdf#P121668 
  
 63. Requerimento de Informação n.º 
1178/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
13CMW. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121667&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121667-
202109161626577950-assinado.pdf#P121667 
  
 64. Requerimento de Informação n.º 
1179/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
0196W. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121666&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121666-
202109161625014510-assinado.pdf#P121666 
  
 65. Requerimento de Informação n.º 
1180/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021- 
4K88T. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121665&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121665-
202109161623385915-assinado.pdf#P121665 
  
 66. Requerimento de Informação n.º 
1181/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando informações acerca da 
contratação de assinaturas do Software Power 
BI Desktop PRO e serviços complementares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121662&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121662-
202109161622200287-assinado.pdf#P121662 
  
 67. Requerimento de Informação n.º 
1182/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do Processo de n.º 2021-
74BGL. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121661&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121661-
202109161620513253-assinado.pdf#P121661 
  
 68. Requerimento de Informação n.º 
1183/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do Processo de n.º 2021-
74BGL. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121660&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121660-
202109161619333720-assinado.pdf#P121660 
  
 69. Requerimento de Informação n.º 
1184/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Trabalho, Assistência e 
Desenvolvimento Social, solicitando 
informações acerca do Processo de n.º 2021-
NRP96. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121658&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121658-
202109161618090281-assinado.pdf#P121658 
  

Oficiem-se. 
O n.º 35 também é de autoria do 

Delegado Danilo Bahiense, o despacho é igual: 
oficie-se. (Pausa) 

O pessoal tumultuou aqui a pauta. 
Do item n.º 71 ao n.º 83, também 

tratam-se de requerimentos de informação do 
deputado Capitão Assumção. 

71. Requerimento de Informação n.º 
1186/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Educação, solicitando 
informações acerca da Portaria n.º 227-R de 16 
de setembro de 2021, a qual estabelece a 
descentralização orçamentária externa, 
prevista no Termo de Cooperação n.º 
067/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121748&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121748-
202109171338267470-assinado.pdf#P121748 
  
 72. Requerimento de Informação n.º 
1187/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2619/2021, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à JANSSEN-CILAG 
FARMACEUTICA LTDA. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121747&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121747-
202109171337245282-assinado.pdf#P121747 
 

 73. Requerimento de Informação n.º 
1188/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2618/2021, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à NOVARTIS BIOCIENCIAS 
S.A. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121746&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121746-
202109171336287937-assinado.pdf#P121746 
  
 74. Requerimento de Informação n.º 
1189/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2616/2021, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à SANOFI MEDLET 
FARMACÊUTICA LTDA. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121745&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121745-
202109171335286685-assinado.pdf#P121745 
  

 75. Requerimento de Informação n.º 
1190/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2560/2021, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à NSA DISTRIBUIDORA DE 
MEDICAMENTOS EIRELI-ME. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121744&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121744-
202109171334485122-assinado.pdf#P121744 
  

 76. Requerimento de Informação n.º 
1191/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 2466/2021, a qual estabelece a aquisição de 
medicamentos, junto à NOVARTIS BIOCIENCIAS 
S/A. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121743&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121743-
202109171334030746-assinado.pdf#P121743 
  

 77. Requerimento de Informação n.º 
1192/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do Aviso de Licitação, 
através do Processo n.º 2021-4GTSJ, para 
aquisição de 45 (quarenta e cinco) caminhões 
pipas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121741&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121741-
202109171300427420-assinado.pdf#P121741 
  

 78. Requerimento de Informação n.º 
1193/2021, do deputado Capitão Assumção à 

Secretaria de Estado de Educação, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato n.º 
049/2021, de 17 de setembro de 2021, o qual 
estabelece a contratação de empresa 
especializada em serviços de engenharia 
PAGANINI ENGENHARIA LTDA ME, por meio do 
Processo n.º 2021-6TBX5. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121740&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121740-
202109171258372417-assinado.pdf#P121740 
  
 79. Requerimento de Informação n.º 
1194/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do Extrato de Contrato n.º 
0015/2021, o qual estabelece a prestação de 
serviço de manutenção preventiva e corretiva 
na seladora eletrônica de cartelas QUANTI 
TRAY, por meio do Processo n.º 2021 - S6P9Z. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121739&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121739-
202109171257379603-assinado.pdf#P121739 
  
 80. Requerimento de Informação n.º 
1195/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do Processo n.º 2021-
97HL5. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121738&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121738-
202109171256326008-assinado.pdf#P121738 
  
 81. Requerimento de Informação n.º 
1196/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saneamento, 
Habitação e Desenvolvimento Urbano, 
solicitando informações acerca do Processo n.º 
2021-BXXRX. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121737&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121737-
202109171255068975-assinado.pdf#P121737 
  
 82. Requerimento de Informação n.º 
1197/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Saúde, solicitando 
informações acerca do Aviso de Licitação, 
através do Processo n.º 2021-6P10V, registra 
preços de medicamentos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121736&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121736-
202109171253348035-assinado.pdf#P121736 
  
 83. Requerimento de Informação n.º 
1198/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Casa Civil, solicitando 
informações acerca do Processo de n.º 2021-
30GQ9, por meio de aviso de licitação, deseja 
adquirir equipamentos de áudio, vídeo e foto. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121733&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121733-
202109171220464241-assinado.pdf#P121733 
 

Também oficiem-se. 
O item n.º 70 é do deputado Carlos Von. 

 

70. Requerimento de Informação n.º 
1185/2021, do deputado Carlos Von ao 
secretário de Estado da Fazenda, solicitando 
informações referentes às receitas líquidas e 
brutas provenientes do ICMS embutido no 
valor final dos combustíveis nos postos 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=121728&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/121728-
202109171051205527-assinado.pdf#P121728 
 

Oficie-se. 

Segunda parte do Expediente. Neste 
caso é sujeito à deliberação. 
 

84. Requerimento n.º 63/2021, da 
deputada Raquel Lessa, de transferência da 
sessão solene, em homenagem à Cadeia 
Produtiva do Café, que seria realizada no dia 21 
de setembro de 2021, às 19h para o dia 22 de 
novembro de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121276&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/121276-
202109141025228071-assinado.pdf#P121276 
 

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

votação. 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

85. Requerimento n.º 64/2021, da 
deputada Janete de Sá, de cancelamento da 
sessão solene, em homenagem ao Dia do 
Auditor Fiscal, que seria realizada no dia 22 de 
setembro de 2021, às 19h. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121484&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/121484-
202109151317254456-assinado.pdf#P121484 

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

votação. 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
Do item n.º 86 ao n.º 242, tratam-se de 

indicações das senhoras e dos senhores 
deputados que, neste momento, eu colocarei 
em votação. 

 
86. Indicação n.º 3965/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itarana, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117351&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117351-
202108230753412144(27179)(27181)-
assinado(27180)(27178).pdf#P117351  
  
 87. Indicação n.º 3966/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Iúna, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117352&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117352-
202108230755319959(27184)(27186)-
assinado(27185)(27183).pdf#P117352  
 

 88. Indicação n.º 3967/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jaguaré, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117355&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117355-
202108230820443430(27189)(27191)-
assinado(27190)(27188).pdf#P117355  
  
 89. Indicação n.º 3968/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jerônimo Monteiro, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117356&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117356-
202108230822187183(27194)(27196)-
assinado(27195)(27193).pdf#P117356  

  
 90. Indicação n.º 3969/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de João Neiva, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117357&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117357-
202108230824064841(27199)(27201)-
assinado(27200)(27198).pdf#P117357  
  
 91. Indicação n.º 3970/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Laranja da Terra, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117358&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117358-
202108230825539219(27204)(27206)-
assinado(27205)(27203).pdf#P117358  
  
 92. Indicação n.º 3971/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Linhares, para aquisição 
e manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117359&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117359-
202108230827251724(27209)(27211)-
assinado(27210)(27208).pdf#P117359  

  
 93. Indicação n.º 3972/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117351&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117351-202108230753412144(27179)(27181)-assinado(27180)(27178).pdf#P117351
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117351&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117351-202108230753412144(27179)(27181)-assinado(27180)(27178).pdf#P117351
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117351&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117351-202108230753412144(27179)(27181)-assinado(27180)(27178).pdf#P117351
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117351&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117351-202108230753412144(27179)(27181)-assinado(27180)(27178).pdf#P117351
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117351&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117351-202108230753412144(27179)(27181)-assinado(27180)(27178).pdf#P117351
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117352&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117352-202108230755319959(27184)(27186)-assinado(27185)(27183).pdf#P117352
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117352&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117352-202108230755319959(27184)(27186)-assinado(27185)(27183).pdf#P117352
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117352&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117352-202108230755319959(27184)(27186)-assinado(27185)(27183).pdf#P117352
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117352&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117352-202108230755319959(27184)(27186)-assinado(27185)(27183).pdf#P117352
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117352&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117352-202108230755319959(27184)(27186)-assinado(27185)(27183).pdf#P117352
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117355-202108230820443430(27189)(27191)-assinado(27190)(27188).pdf#P117355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117355-202108230820443430(27189)(27191)-assinado(27190)(27188).pdf#P117355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117355&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117355-202108230820443430(27189)(27191)-assinado(27190)(27188).pdf#P117355
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117356&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117356-202108230822187183(27194)(27196)-assinado(27195)(27193).pdf#P117356
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117356&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117356-202108230822187183(27194)(27196)-assinado(27195)(27193).pdf#P117356
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117359&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117359-202108230827251724(27209)(27211)-assinado(27210)(27208).pdf#P117359
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117359&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117359-202108230827251724(27209)(27211)-assinado(27210)(27208).pdf#P117359
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prefeito municipal de Marataízes, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117362&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117362-
202108230832037509(27219)(27221)-
assinado(27220)(27218).pdf#P117362  
  
 94. Indicação n.º 3973/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mantenópolis, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117360&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117360-
202108230830214850(27213)(27216)-
assinado(27215)(27214).pdf#P117360  
  
 95. Indicação n.º 3974/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marechal Floriano, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117363&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117363-
202108230833497042(27224)(27226)-
assinado(27225)(27223).pdf#P117363  
  
  96. Indicação n.º 3975/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marilândia, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117364&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117364-
202108230835291732(27229)(27231)-
assinado(27230)(27228).pdf#P117364  
 
 97. Indicação n.º 3976/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mimoso do Sul, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117365&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117365-
202108230837143296(27234)(27236)-
assinado(27235)(27233).pdf#P117365  
  
 98. Indicação n.º 3977/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Montanha, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117374&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117374-
202108230912030687(27239)(27241)-
assinado(27240)(27238).pdf#P117374  
  
 99. Indicação n.º 3978/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mucurici, para aquisição 
e manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117375&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117375-
202108230913452564(27244)(27246)-
assinado(27245)(27243).pdf#P117375  
  
 100. Indicação n.º 3979/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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prefeito municipal de Muniz Freire, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117376&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117376-
202108230915302410(27249)(27251)-
assinado(27250)(27248).pdf#P117376  
 
 101. Indicação n.º 3980/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Muqui, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117378&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117378-
202108230917339132(27254)(27256)-
assinado(27255)(27253).pdf#P117378  
  
 102. Indicação n.º 3981/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Nova Venécia, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117379&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117379-
202108230919187572(27259)(27261)-
assinado(27260)(27258).pdf#P117379  
  
 103. Indicação n.º 3982/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Pancas, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117380&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117380-
202108230920540699(27264)(27266)-
assinado(27265)(27263).pdf#P117380  
  
 104. Indicação n.º 3983/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Pedro Canário, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117383&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117383-
202108230922444295(27269)(27271)-
assinado(27270)(27268).pdf#P117383  
  
 105. Indicação n.º 3984/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Pinheiros, para aquisição 
e manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117384&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117384-
202108230925126173(27274)(27276)-
assinado(27275)(27273).pdf#P117384  
  
 106. Indicação n.º 3985/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Piúma, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117385&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117385-
202108230927028209(27279)(27281)-
assinado(27280)(27278).pdf#P117385  
  
 107. Indicação n.º 3986/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117376&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117376-202108230915302410(27249)(27251)-assinado(27250)(27248).pdf#P117376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117376&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117376-202108230915302410(27249)(27251)-assinado(27250)(27248).pdf#P117376
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117376&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117376-202108230915302410(27249)(27251)-assinado(27250)(27248).pdf#P117376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117376&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117376-202108230915302410(27249)(27251)-assinado(27250)(27248).pdf#P117376
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117378&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117378-202108230917339132(27254)(27256)-assinado(27255)(27253).pdf#P117378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117378&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117378-202108230917339132(27254)(27256)-assinado(27255)(27253).pdf#P117378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117378&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117378-202108230917339132(27254)(27256)-assinado(27255)(27253).pdf#P117378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117378&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117378-202108230917339132(27254)(27256)-assinado(27255)(27253).pdf#P117378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117378&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117378-202108230917339132(27254)(27256)-assinado(27255)(27253).pdf#P117378
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117379&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117379-202108230919187572(27259)(27261)-assinado(27260)(27258).pdf#P117379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117379&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117379-202108230919187572(27259)(27261)-assinado(27260)(27258).pdf#P117379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117379&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117379-202108230919187572(27259)(27261)-assinado(27260)(27258).pdf#P117379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117379&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117379-202108230919187572(27259)(27261)-assinado(27260)(27258).pdf#P117379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117379&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117379-202108230919187572(27259)(27261)-assinado(27260)(27258).pdf#P117379
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117380&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117380-202108230920540699(27264)(27266)-assinado(27265)(27263).pdf#P117380
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117380&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117380-202108230920540699(27264)(27266)-assinado(27265)(27263).pdf#P117380
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117380&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117380-202108230920540699(27264)(27266)-assinado(27265)(27263).pdf#P117380
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117380&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117380-202108230920540699(27264)(27266)-assinado(27265)(27263).pdf#P117380
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117380&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117380-202108230920540699(27264)(27266)-assinado(27265)(27263).pdf#P117380
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117383&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117383-202108230922444295(27269)(27271)-assinado(27270)(27268).pdf#P117383
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117383&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117383-202108230922444295(27269)(27271)-assinado(27270)(27268).pdf#P117383
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117383&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117383-202108230922444295(27269)(27271)-assinado(27270)(27268).pdf#P117383
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117383&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117383-202108230922444295(27269)(27271)-assinado(27270)(27268).pdf#P117383
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117383&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117383-202108230922444295(27269)(27271)-assinado(27270)(27268).pdf#P117383
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117384&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117384-202108230925126173(27274)(27276)-assinado(27275)(27273).pdf#P117384
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117384&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117384-202108230925126173(27274)(27276)-assinado(27275)(27273).pdf#P117384
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117384&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117384-202108230925126173(27274)(27276)-assinado(27275)(27273).pdf#P117384
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117384&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117384-202108230925126173(27274)(27276)-assinado(27275)(27273).pdf#P117384
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117384&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117384-202108230925126173(27274)(27276)-assinado(27275)(27273).pdf#P117384
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117385&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117385-202108230927028209(27279)(27281)-assinado(27280)(27278).pdf#P117385
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117385&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117385-202108230927028209(27279)(27281)-assinado(27280)(27278).pdf#P117385
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117385&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117385-202108230927028209(27279)(27281)-assinado(27280)(27278).pdf#P117385
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117385&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117385-202108230927028209(27279)(27281)-assinado(27280)(27278).pdf#P117385
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117385&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117385-202108230927028209(27279)(27281)-assinado(27280)(27278).pdf#P117385
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prefeito municipal de Ponto Belo, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117386&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117386-
202108230928537897(27284)(27286)-
assinado(27285)(27283).pdf#P117386  
  
 108. Indicação n.º 3987/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Ted Conti, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117411&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117411-
202108231033402360(27343)-
assinado(27345)(27344).pdf#P117411  
  
 109. Indicação n.º 3988/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
deputada federal Norma Ayub, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117412&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117412-
202108231036373301(27348)-
assinado(27350)(27349).pdf#P117412  
  
 110. Indicação n.º 3989/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Amaro Neto, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117413&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117413-
202108231038327991(27353)-
assinado(27355)(27354).pdf#P117413  

 111. Indicação n.º 3990/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Roque do Canaã, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117414&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117414-
202108231038506272(27358)-
assinado(27360)(27359).pdf#P117414  
  
 112. Indicação n.º 3991/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Serra, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117415&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117415-
202108231040369087(27363)-
assinado(27365)(27364).pdf#P117415  
  

 113. Indicação n.º 3992/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Evair de Melo, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117416&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117416-
202108231040279868(27368)-
assinado(27370)(27369).pdf#P117416  
  
 114. Indicação n.º 3993/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Sooretama, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117386&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117386-202108230928537897(27284)(27286)-assinado(27285)(27283).pdf#P117386
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117411-202108231033402360(27343)-assinado(27345)(27344).pdf#P117411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117411-202108231033402360(27343)-assinado(27345)(27344).pdf#P117411
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117411&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117411-202108231033402360(27343)-assinado(27345)(27344).pdf#P117411
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117412-202108231036373301(27348)-assinado(27350)(27349).pdf#P117412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117412-202108231036373301(27348)-assinado(27350)(27349).pdf#P117412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117412-202108231036373301(27348)-assinado(27350)(27349).pdf#P117412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117412&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117412-202108231036373301(27348)-assinado(27350)(27349).pdf#P117412
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117413&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117413-202108231038327991(27353)-assinado(27355)(27354).pdf#P117413
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117413&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117413-202108231038327991(27353)-assinado(27355)(27354).pdf#P117413
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117413&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117413-202108231038327991(27353)-assinado(27355)(27354).pdf#P117413
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117413&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117413-202108231038327991(27353)-assinado(27355)(27354).pdf#P117413
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117417&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117417-
202108231042170808(27373)-
assinado(27375)(27374).pdf#P117417  
  
 115. Indicação n.º 3994/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Presidente Kennedy, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117394&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117394-
202108230959114969(27291)-
assinado(27293)(27292)(27290).pdf#P117394  
  
 116. Indicação n.º 3995/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Rio Bananal, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117395&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117395-
202108231001089190(27296)-
assinado(27298)(27297)(27295).pdf#P117395  
  
 117. Indicação n.º 3996/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Rio Novo do Sul, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117397&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117397-
202108231004005132(27301)-
assinado(27303)(27302).pdf#P117397  
  
 118. Indicação n.º 3997/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Leopoldina, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117398&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117398-
202108231005461853(27306)-
assinado(27308)(27307).pdf#P117398  
  
 119. Indicação n.º 3998/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117399&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117399-
202108231007394981(27311)-
assinado(27313)(27312).pdf#P117399  
  
 120. Indicação n.º 3999/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Teresa, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117400&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117400-
202108231009302795(27316)-
assinado(27318)(27317).pdf#P117400  
  
 121. Indicação n.º 4000/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
prefeita municipal de São Domingos do Norte, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117401&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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vo/Documents/IND/117401-
202108231011584986(27321)-
assinado(27323)(27322).pdf#P117401  
  
 122. Indicação n.º 4001/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Gabriel da Palha, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117402&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117402-
202108231014174052(27326)-
assinado(27328)(27327).pdf#P117402  
  
 123. Indicação n.º 4002/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São José do Calçado, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117405&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117405-
202108231016151555(27331)-
assinado(27332)(27333).pdf#P117405  
  
 124. Indicação n.º 4003/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Mateus, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117407&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117407-
202108231017584682(27336)-
assinado(27338)(27337).pdf#P117407  

  
 125. Indicação n.º 4004/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

prefeito municipal de Boa Esperança, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116673&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116673-
202108181745053072-
assinado(25341)(25343)(25342).pdf#P116673  
  
 126. Indicação n.º 4005/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vargem Alta, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117419&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117419-
202108231044076436(27380)-
assinado(27382)(27381).pdf#P117419  
  
 127. Indicação n.º 4006/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Venda Nova do 
Imigrante, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117420&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117420-
202108231045523626(27385)-
assinado(27387)(27386).pdf#P117420  
  
 128. Indicação n.º 4007/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Felipe Rigoni, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117421&arquivo=Arqui

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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vo/Documents/IND/117421-
202108231047061284(27390)-
assinado(27392)(27391).pdf#P117421  
  
 129. Indicação n.º 4008/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Viana, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117422&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117422-
202108231047421911(27395)-
assinado(27397)(27396).pdf#P117422  
  
 130. Indicação n.º 4009/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Pavão, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117424&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117424-
202108231049283319(27400)-
assinado(27402)(27401).pdf#P117424  
  
 131. Indicação n.º 4010/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Helder Salomão, para 
ampliação de oferta de vagas na Rede Pública 
de Ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117425&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117425-
202108231049363162(27405)-
assinado(27406)(27407).pdf#P117425  
  
 132. Indicação n.º 4011/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

prefeito municipal de Vila Velha, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117429&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117429-
202108231052367230(27415)-
assinado(27417)(27416).pdf#P117429  
  
 133. Indicação n.º 4012/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Valério, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117427&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117427-
202108231051043946(27410)-
assinado(27412)(27411).pdf#P117427  
  
 134. Indicação n.º 4013/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vitória, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117430&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117430-
202108231054125043(27420)-
assinado(27422)(27421).pdf#P117430  
  
 135. Indicação n.º 4014/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Da Vitória, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117431&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117431-
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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202108231054475044(27425)-
assinado(27427)(27426).pdf#P117431  
  
 136. Indicação n.º 4015/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
deputada federal Lauriete Rodrigues, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117434&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117434-
202108231056391297(27430)-
assinado(27432)(27431).pdf#P117434  
  
 137. Indicação n.º 4016/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado federal Neucimar Fraga, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117436&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117436-
202108231059052237(27435)-
assinado(27436)(27437).pdf#P117436  
  
 138. Indicação n.º 4017/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
deputada federal Soraya Manato, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117440&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117440-
202108231102205991(27440)-
assinado(27442)(27441).pdf#P117440  
  
 139. Indicação n.º 4018/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
governador do Estado, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117442&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117442-
202108231106221778(27445)-
assinado(27447)(27446).pdf#P117442  
  
 140. Indicação n.º 4019/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
senador Marcos do Val, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117444&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117444-
202108231109116157(27450)-
assinado(27452)(27451).pdf#P117444  
  
 141. Indicação n.º 4020/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
senador Fabiano Contarato, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117445&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117445-
202108231111231629(27455)-
assinado(27457)(27456).pdf#P117445  
  
 142. Indicação n.º 4021/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
senadora Rose de Freitas, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117446&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117446-
202108231113382882(27460)-
assinado(27462)(27461).pdf#P117446  

  
 143. Indicação n.º 4022/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
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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=117444&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117444-202108231109116157(27450)-assinado(27452)(27451).pdf#P117444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117444&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117444-202108231109116157(27450)-assinado(27452)(27451).pdf#P117444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117444&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117444-202108231109116157(27450)-assinado(27452)(27451).pdf#P117444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117444&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117444-202108231109116157(27450)-assinado(27452)(27451).pdf#P117444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117444&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117444-202108231109116157(27450)-assinado(27452)(27451).pdf#P117444
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117445-202108231111231629(27455)-assinado(27457)(27456).pdf#P117445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117445-202108231111231629(27455)-assinado(27457)(27456).pdf#P117445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117445-202108231111231629(27455)-assinado(27457)(27456).pdf#P117445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117445-202108231111231629(27455)-assinado(27457)(27456).pdf#P117445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117445&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117445-202108231111231629(27455)-assinado(27457)(27456).pdf#P117445
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117446&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117446-202108231113382882(27460)-assinado(27462)(27461).pdf#P117446
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117446&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117446-202108231113382882(27460)-assinado(27462)(27461).pdf#P117446
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117446&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117446-202108231113382882(27460)-assinado(27462)(27461).pdf#P117446
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117446&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117446-202108231113382882(27460)-assinado(27462)(27461).pdf#P117446
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117446&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117446-202108231113382882(27460)-assinado(27462)(27461).pdf#P117446
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Iúna, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117447&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117447-
202108231116168512(27465)-
assinado(27467)(27466).pdf#P117447 
 
  144. Indicação n.º 4023/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jaguaré, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117450&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117450-
202108231119063826(27470)-
assinado(27472)(27471).pdf#P117450  
 

 145. Indicação n.º 4024/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jerônimo Monteiro, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117452&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117452-
202108231126461180(27475)-
assinado(27477)(27476).pdf#P117452  
  
 146. Indicação n.º 4025/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Afonso 
Cláudio, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117453&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117453-
202108231128224308(27480)-
assinado(27482)(27481).pdf#P117453  
  
 147. Indicação n.º 4026/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de João Neiva, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117454&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117454-
202108231129416809(27485)-
assinado(27487)(27486).pdf#P117454  
  
 148. Indicação n.º 4027/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Água Doce 
do Norte, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117455&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117455-
202108231130586968(27490)-
assinado(27492)(27491).pdf#P117455  
  
 149. Indicação n.º 4028/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Laranja da Terra, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117456&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117456-
202108231132368376(27495)-
assinado(27497)(27496).pdf#P117456  
  
 150. Indicação n.º 4029/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117447&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117447-202108231116168512(27465)-assinado(27467)(27466).pdf#P117447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117447&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117447-202108231116168512(27465)-assinado(27467)(27466).pdf#P117447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117447&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117447-202108231116168512(27465)-assinado(27467)(27466).pdf#P117447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117447&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117447-202108231116168512(27465)-assinado(27467)(27466).pdf#P117447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117447&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117447-202108231116168512(27465)-assinado(27467)(27466).pdf#P117447
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117450&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117450-202108231119063826(27470)-assinado(27472)(27471).pdf#P117450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117450&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117450-202108231119063826(27470)-assinado(27472)(27471).pdf#P117450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117450&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117450-202108231119063826(27470)-assinado(27472)(27471).pdf#P117450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117450&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117450-202108231119063826(27470)-assinado(27472)(27471).pdf#P117450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117450&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117450-202108231119063826(27470)-assinado(27472)(27471).pdf#P117450
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117452&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117452-202108231126461180(27475)-assinado(27477)(27476).pdf#P117452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117452&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117452-202108231126461180(27475)-assinado(27477)(27476).pdf#P117452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117452&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117452-202108231126461180(27475)-assinado(27477)(27476).pdf#P117452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117452&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117452-202108231126461180(27475)-assinado(27477)(27476).pdf#P117452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117452&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117452-202108231126461180(27475)-assinado(27477)(27476).pdf#P117452
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117453&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117453-202108231128224308(27480)-assinado(27482)(27481).pdf#P117453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117453&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117453-202108231128224308(27480)-assinado(27482)(27481).pdf#P117453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117453&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117453-202108231128224308(27480)-assinado(27482)(27481).pdf#P117453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117453&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117453-202108231128224308(27480)-assinado(27482)(27481).pdf#P117453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117453&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117453-202108231128224308(27480)-assinado(27482)(27481).pdf#P117453
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117454&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117454-202108231129416809(27485)-assinado(27487)(27486).pdf#P117454
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117454&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117454-202108231129416809(27485)-assinado(27487)(27486).pdf#P117454
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117454&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117454-202108231129416809(27485)-assinado(27487)(27486).pdf#P117454
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117454&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117454-202108231129416809(27485)-assinado(27487)(27486).pdf#P117454
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117454&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117454-202108231129416809(27485)-assinado(27487)(27486).pdf#P117454
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117455&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117455-202108231130586968(27490)-assinado(27492)(27491).pdf#P117455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117455&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117455-202108231130586968(27490)-assinado(27492)(27491).pdf#P117455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117455&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117455-202108231130586968(27490)-assinado(27492)(27491).pdf#P117455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117455&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117455-202108231130586968(27490)-assinado(27492)(27491).pdf#P117455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117455&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117455-202108231130586968(27490)-assinado(27492)(27491).pdf#P117455
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117456&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117456-202108231132368376(27495)-assinado(27497)(27496).pdf#P117456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117456&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117456-202108231132368376(27495)-assinado(27497)(27496).pdf#P117456
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117456&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117456-202108231132368376(27495)-assinado(27497)(27496).pdf#P117456
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117456&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117456-202108231132368376(27495)-assinado(27497)(27496).pdf#P117456


64 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 

 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Águia 
Branca, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117457&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117457-
202108231132569939(27500)-
assinado(27502)(27501)(27499).pdf#P117457  

  
 151. Indicação n.º 4030/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Alegre, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117458&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117458-
202108231134424629(27505)-
assinado(27507)(27506)(27504).pdf#P117458  

  
 152. Indicação n.º 4031/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Alfredo 
Chaves, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117459&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117459-
202108231136305412(27510)-
assinado(27512)(27511)(27509).pdf#P117459  
  
 153. Indicação n.º 4032/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Linhares, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117460&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117460-
202108231137108383(27515)-
assinado(27517)(27516)(27514).pdf#P117460  
  

 154. Indicação n.º 4033/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Alto Rio 
Novo, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117461&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117461-
202108231138172915(27520)-
assinado(27522)(27521)(27519).pdf#P117461  
  
 155. Indicação n.º 4034/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mantenópolis, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117462&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117462-
202108231139103853(27525)-
assinado(27526)(27527)(27524).pdf#P117462  
  

 156. Indicação n.º 4035/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Anchieta, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117463&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117463-
202108231139593073(27530)-
assinado(27532)(27531)(27529).pdf#P117463  
  
 157. Indicação n.º 4036/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117458&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117458-202108231134424629(27505)-assinado(27507)(27506)(27504).pdf#P117458
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117459-202108231136305412(27510)-assinado(27512)(27511)(27509).pdf#P117459
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117459-202108231136305412(27510)-assinado(27512)(27511)(27509).pdf#P117459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117459&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117459-202108231136305412(27510)-assinado(27512)(27511)(27509).pdf#P117459
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117460&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117460-202108231137108383(27515)-assinado(27517)(27516)(27514).pdf#P117460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117460&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117460-202108231137108383(27515)-assinado(27517)(27516)(27514).pdf#P117460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117460&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117460-202108231137108383(27515)-assinado(27517)(27516)(27514).pdf#P117460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117460&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117460-202108231137108383(27515)-assinado(27517)(27516)(27514).pdf#P117460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117460&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117460-202108231137108383(27515)-assinado(27517)(27516)(27514).pdf#P117460
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117461&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117461-202108231138172915(27520)-assinado(27522)(27521)(27519).pdf#P117461
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117461&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117461-202108231138172915(27520)-assinado(27522)(27521)(27519).pdf#P117461
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117461&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117461-202108231138172915(27520)-assinado(27522)(27521)(27519).pdf#P117461
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117461&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117461-202108231138172915(27520)-assinado(27522)(27521)(27519).pdf#P117461
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117461&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117461-202108231138172915(27520)-assinado(27522)(27521)(27519).pdf#P117461
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117462&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117462-202108231139103853(27525)-assinado(27526)(27527)(27524).pdf#P117462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117462&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117462-202108231139103853(27525)-assinado(27526)(27527)(27524).pdf#P117462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117462&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117462-202108231139103853(27525)-assinado(27526)(27527)(27524).pdf#P117462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117462&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117462-202108231139103853(27525)-assinado(27526)(27527)(27524).pdf#P117462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117462&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117462-202108231139103853(27525)-assinado(27526)(27527)(27524).pdf#P117462
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117463&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117463-202108231139593073(27530)-assinado(27532)(27531)(27529).pdf#P117463
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117463&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117463-202108231139593073(27530)-assinado(27532)(27531)(27529).pdf#P117463
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117463&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117463-202108231139593073(27530)-assinado(27532)(27531)(27529).pdf#P117463
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117463&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117463-202108231139593073(27530)-assinado(27532)(27531)(27529).pdf#P117463
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117463&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117463-202108231139593073(27530)-assinado(27532)(27531)(27529).pdf#P117463
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Apiacá, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117464&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117464-
202108231141354794(27535)-
assinado(27537)(27536)(27534).pdf#P117464  

  
 158. Indicação n.º 4037/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Aracruz, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117465&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117465-
202108231143112140(27540)-
assinado(27542)(27541)(27539).pdf#P117465  
 

 159. Indicação n.º 4038/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marataízes, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117466&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117466-
202108231143009796(27545)-
assinado(27547)(27546)(27544).pdf#P117466  
  

 160. Indicação n.º 4039/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marechal Floriano, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117467&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117467-
202108231144553705(27550)-
assinado(27552)(27551)(27549).pdf#P117467  

  
 161. Indicação n.º 4040/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Atílio 
Vivacqua, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117468&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117468-
202108231145370112(27555)-
assinado(27557)(27556)(27554).pdf#P117468  

  
 162. Indicação n.º 4041/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marilândia, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117469&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117469-
202108231147235583(27560)-
assinado(27562)(27561)(27559).pdf#P117469  
  
 163. Indicação n.º 4042/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mimoso do Sul, para 
ampliação de oferta de vagas na rede Pública 
de Ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117470&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117470-
202108231149447461(27565)-
assinado(27567)(27566)(27564).pdf#P117470  
  
 164. Indicação n.º 4043/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117464&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117464-202108231141354794(27535)-assinado(27537)(27536)(27534).pdf#P117464
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117465&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117465-202108231143112140(27540)-assinado(27542)(27541)(27539).pdf#P117465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117465&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117465-202108231143112140(27540)-assinado(27542)(27541)(27539).pdf#P117465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117465&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117465-202108231143112140(27540)-assinado(27542)(27541)(27539).pdf#P117465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117465&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117465-202108231143112140(27540)-assinado(27542)(27541)(27539).pdf#P117465
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117466&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117466-202108231143009796(27545)-assinado(27547)(27546)(27544).pdf#P117466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117466&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117466-202108231143009796(27545)-assinado(27547)(27546)(27544).pdf#P117466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117466&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117466-202108231143009796(27545)-assinado(27547)(27546)(27544).pdf#P117466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117466&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117466-202108231143009796(27545)-assinado(27547)(27546)(27544).pdf#P117466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117466&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117466-202108231143009796(27545)-assinado(27547)(27546)(27544).pdf#P117466
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117467&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117467-202108231144553705(27550)-assinado(27552)(27551)(27549).pdf#P117467
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117467&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117467-202108231144553705(27550)-assinado(27552)(27551)(27549).pdf#P117467
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117467&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117467-202108231144553705(27550)-assinado(27552)(27551)(27549).pdf#P117467
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117467&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117467-202108231144553705(27550)-assinado(27552)(27551)(27549).pdf#P117467
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117467&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117467-202108231144553705(27550)-assinado(27552)(27551)(27549).pdf#P117467
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117468&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117468-202108231145370112(27555)-assinado(27557)(27556)(27554).pdf#P117468
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Montanha, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117471&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117471-
202108231151577308(27570)-
assinado(27572)(27571)(27569).pdf#P117471  
 
 165. Indicação n.º 4044/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mucurici, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117475&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117475-
202108231153498404(27575)-
assinado(27577)(27576)(27574).pdf#P117475  

  
 166. Indicação n.º 4045/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Muniz Freire, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117479&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117479-
202108231156134658(27580)-
assinado(27582)(27581)(27579).pdf#P117479  

  
 167. Indicação n.º 4046/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Muqui, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117480&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117480-

202108231158423723(27585)-
assinado(27587)(27586)(27584).pdf#P117480  
  
 168. Indicação n.º 4047/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Nova Venécia, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117481&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117481-
202108231201050289(27590)-
assinado(27592)(27591)(27589).pdf#P117481  
  
 169. Indicação n.º 4048/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Baixo 
Guandú, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117482&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117482-
202108231206151390(27595)-
assinado(27597)(27596)(27594).pdf#P117482  

  
 170. Indicação n.º 4049/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Barra de 
São Francisco, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117483&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117483-
202108231209559363(27600)-
assinado(27602)(27601)(27599).pdf#P117483  

 
 171. Indicação n.º 4050/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117480-202108231158423723(27585)-assinado(27587)(27586)(27584).pdf#P117480
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117480&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117480-202108231158423723(27585)-assinado(27587)(27586)(27584).pdf#P117480
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Boa 
Esperança, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117484&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117484-
202108231214012338(27605)-
assinado(27607)(27606)(27604).pdf#P117484  
  
 172. Indicação n.º 4051/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 
do Norte, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117485&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117485-
202108231215369996(27610)-
assinado(27612)(27611)(27609).pdf#P117485  
  
 173. Indicação n.º 4052/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Irupi, para 
instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117270&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117270-
202108201444177325(27100)(27102)-
assinado(27098)(27099).pdf#P117270  
  
 174. Indicação n.º 4053/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de São Roque 
Do Canaã, para humanização dos espaços 
físicos das sedes dos Conselhos Tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117242&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117242-
202108201418528541(26980)(26981)-
assinado(26978)(26979).pdf#P117242  
  
 175. Indicação n.º 4054/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Cariacica, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117244&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117244-
202108201420367452(26990)(26992)-
assinado(26988)(26989).pdf#P117244  
  
 176. Indicação n.º 4055/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Castelo, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117246&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117246-
202108201421383857(26995)(26997)-
assinado(26993)(26994).pdf#P117246  
  
 177. Indicação n.º 4056/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Serra, para 
humanização dos espaços físicos das sedes dos 
Conselhos Tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117247&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117247-
202108201421558232(27000)(27001)-
assinado(26998)(26999).pdf#P117247  
  
 178. Indicação n.º 4057/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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presidente da Câmara Municipal de Colatina, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117248&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117248-
202108201422421671(27005)(27007)-
assinado(27003)(27004).pdf#P117248  
 
  179. Indicação n.º 4058/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
da Barra, para instituir piso salarial estadual 
digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117249&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117249-
202108201423446204(27010)(27012)-
assinado(27008)(27009).pdf#P117249  
 
  180. Indicação n.º 4059/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo, para instituir piso salarial estadual 
digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117250&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117250-
202108201424529487(27015)(27016)-
assinado(27013)(27014).pdf#P117250  
 
 181. Indicação n.º 4060/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Divino de 
São Lourenço, para instituir piso salarial 
estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117251&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117251-
202108201425551365(27020)(27022)-
assinado(27018)(27019).pdf#P117251  
  
 182. Indicação n.º 4061/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Domingos 
Martins, para instituir piso salarial estadual 
digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117252&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117252-
202108201426546833(27025)(27027)-
assinado(27023)(27024).pdf#P117252  
  
 183. Indicação n.º 4062/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Dores do 
Rio Preto, para instituir piso salarial estadual 
digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117253&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117253-
202108201427564334(27030)(27032)-
assinado(27028)(27029).pdf#P117253  
  
 184. Indicação n.º 4063/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Sooretama, para humanização dos espaços 
físicos das sedes dos Conselhos Tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117254&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117254-
202108201427466211(27035)(27036)-
assinado(27033)(27034).pdf#P117254  
  
 185. Indicação n.º 4064/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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=117251&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117251-202108201425551365(27020)(27022)-assinado(27018)(27019).pdf#P117251
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117251&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117251-202108201425551365(27020)(27022)-assinado(27018)(27019).pdf#P117251
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presidente da Câmara Municipal de 
Ecoporanga, para instituir piso salarial estadual 
digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117255&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117255-
202108201429029492(27040)(27041)-
assinado(27038)(27039).pdf#P117255  
  
 186. Indicação n.º 4065/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Fundão, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117256&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117256-
202108201430441213(27045)(27047)-
assinado(27043)(27044).pdf#P117256  
  
 187. Indicação n.º 4066/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Vargem 
Alta, para humanização dos espaços físicos das 
sedes dos Conselhos Tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117257&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117257-
202108201430238556(27050)(27051)-
assinado(27048)(27049).pdf#P117257  
  
 188. Indicação n.º 4067/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Governador Lindenberg, para instituir piso 
salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117258&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117258-

202108201431464495(27055)(27057)-
assinado(27053)(27054).pdf#P117258  
  
 189. Indicação n.º 4068/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117259&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117259-
202108201434388874(27060)(27062)-
assinado(27058)(27059).pdf#P117259  
  
 190. Indicação n.º 4069/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Guarapari, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117261&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117261-
202108201436002314(27065)(27067)-
assinado(27063)(27064).pdf#P117261  
  
 191. Indicação n.º 4070/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117262&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117262-
202108201437187784(27070)(27072)-
assinado(27068)(27069).pdf#P117262  
  
 192. Indicação n.º 4071/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Venda 
Nova do Imigrante, para humanização dos 
espaços físicos das sedes dos Conselhos 
Tutelares. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117263&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117263-
202108201437280128(27075)(27076)-
assinado(27073)(27074).pdf#P117263  
  
 193. Indicação n.º 4072/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117265&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117265-
202108201438378567(27080)(27081)-
assinado(27078)(27079).pdf#P117265  
  
 194. Indicação n.º 4073/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117266&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117266-
202108201439470444(27085)(27087)-
assinado(27083)(27084).pdf#P117266  
  
 195. Indicação n.º 4074/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Iconha, 
para instituir piso salarial estadual digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117268&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117268-
202108201440524195(27090)(27092)-
assinado(27088)(27089).pdf#P117268  
  
 196. Indicação n.º 4076/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, 
para humanização dos espaços físicos das 
sedes dos Conselhos Tutelares. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116623&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116623-
202108181543035877-
assinado(25159)(25161)(25160).pdf#P116623  
 

 197. Indicação n.º 4077/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Bom Jesus 
do Norte, para instituir piso salarial estadual 
digno. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117240&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117240-
202108201416436350(26971)(26970)-
assinado(26968)(26969).pdf#P117240  
 

 198. Indicação n.º 4078/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Montanha, 
que dispõe sobre equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braile em todos os serviços de saúde dos 
municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117088&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117088-
202108200706041084(26360)(26362)-
assinado(26361)(26359).pdf#P117088  
  
 199. Indicação n.º 4079/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Mucurici, 
que dispõe sobre equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braile em todos os serviços de saúde dos 
municípios. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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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=117090&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117090-
202108200710497809(26370)(26372)-
assinado(26371)(26369).pdf#P117090  
  
 200. Indicação n.º 4080/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Muniz 
Freire, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117090&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117090-
202108200710497809(26370)(26372)-
assinado(26371)(26369).pdf#P117090  
 

 201. Indicação n.º 4081/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Muqui, que 
dispõe sobre equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braile em todos os serviços de saúde dos 
municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117091&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117091-
202108200712316718(26375)(26377)-
assinado(26376)(26374).pdf#P117091  
  
 202. Indicação n.º 4082/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Nova 
Venécia, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117093&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117093-
202108200714395627(26380)(26382)-
assinado(26381)(26379).pdf#P117093  
  
 203. Indicação n.º 4083/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Pancas, 
que dispõe sobre equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braile em todos os serviços de saúde dos 
municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117094&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117094-
202108200717225943(26385)(26387)-
assinado(26386)(26384).pdf#P117094  
  
 204. Indicação n.º 4084/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Pedro 
Canário, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117096&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117096-
202108200719186102(26390)(26392)-
assinado(26391)(26389).pdf#P117096  
  
 205. Indicação n.º 4085/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Pinheiros, 
que dispõe sobre equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braile em todos os serviços de saúde dos 
municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117099&arquivo=Arqui
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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vo/Documents/IND/117099-
202108200721122198(26395)(26397)-
assinado(26396)(26394).pdf#P117099  
  

 206. Indicação n.º 4086/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Piúma, que 
dispõe sobre equipe técnica psicossocial e 
equipe técnica de interpretação de libra e 
braile em todos os serviços de saúde dos 
municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117100&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117100-
202108200722547513(26400)(26402)-
assinado(26401)(26399).pdf#P117100  
  

 207. Indicação n.º 4087/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Ponto 
Belo, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117101&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117101-
202108200724339546(26405)(26407)-
assinado(26406)(26404).pdf#P117101  
  

 208. Indicação n.º 4088/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Presidente 
Kennedy, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117102&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117102-
202108200726254707(26410)(26412)-
assinado(26411)(26409).pdf#P117102  

 209. Indicação n.º 4089/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Rio 
Bananal, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117103&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117103-
202108200730172523(26415)(26418)-
assinado(26416)(26414).pdf#P117103  
  
 210. Indicação n.º 4090/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Santa 
Leopoldina, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117106&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117106-
202108200735244561(26425)(26427)-
assinado(26426)(26424).pdf#P117106  
  

 211. Indicação n.º 4091/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Santa 
Maria de Jetibá, que dispõe sobre equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braile em todos os 
serviços de saúde dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117107&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117107-
202108200737266439(26430)(26432)-
assinado(26431)(26429).pdf#P117107  
  
 212. Indicação n.º 4092/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Santa 
Teresa, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117109&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117109-
202108200739137066(26435)(26436)-
assinado(26438)(26434).pdf#P117109  
  
 213. Indicação n.º 4093/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Rio Novo 
do Sul, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117105&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117105-
202108200733027214(26420)(26422)-
assinado(26421)(26419).pdf#P117105  
  
 214. Indicação n.º 4094/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de São 
Domingos do Norte, que dispõe sobre equipe 
técnica psicossocial e equipe técnica de 
interpretação de libra e braile em todos os 
serviços de saúde dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117110&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117110-
202108200741093319(26440)(26443)-
assinado(26441)(26439).pdf#P117110  

 
 215. Indicação n.º 4095/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

presidente da Câmara Municipal de São José do 
Calçado, que dispõe sobre equipe técnica 
psicossocial e equipe técnica de interpretação 
de libra e braile em todos os serviços de saúde 
dos municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117113&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117113-
202108200744568324(26450)(26452)-
assinado(26451)(26449).pdf#P117113  
  
 216. Indicação n.º 6513/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para que adote as medidas necessárias 
para que os profissionais da saúde imunizados 
com a segunda dose no início de 2021, recebam 
a terceira dose da vacina de imunização contra 
a  covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121353&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121353-
202109141627016525-assinado.pdf#P121353  
 
  217. Indicação n.º 6572/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para aplicação de Revsol, com 
aproximadamente 7 quilômetros, na 
Comunidade de Três Pontões, no município de 
Afonso Cláudio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121465&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121465-
202109151134089161-assinado.pdf#P121465  

 
 218. Indicação n.º 6573/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para aplicação de Revsol, com 
aproximadamente 22 quilômetros, com início 
na localidade de Falqueto até a localidade de 
Serra do Sabão, no município de Afonso 
Cláudio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121464&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121464-
202109151132283221-assinado.pdf#P121464  
 

 219. Indicação n.º 6574/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para aplicação de Revsol, no trecho que 
se inicia no Trevo de Recreio na Rodovia ES-
264, percorrendo toda a extensão da Rodovia 
ES-368, a partir de Recreio até o 
entroncamento com a ES-261, em 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=121463&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121463-
202109151131208532-assinado.pdf#P121463  
 

 220. Indicação n.º 6575/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para aplicação de Revsol, com 
aproximadamente 6 quilômetros, no trecho da 
estrada rural, que liga a localidade do Km 18 
(ES 165), distrito de São Francisco Xavier do 
Guandu até o entroncamento da ES-460, que 
dá acesso ao distrito de Serra Pelada, 
município de Afonso Cláudio. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121462&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121462-
202109151129318529-assinado.pdf#P121462  
 

 221. Indicação n.º 6581/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para instalação de redutores de 
velocidade na Rodovia ES 358, na altura do KM 
13, próximo a Fazenda Santa Helena, Barro 
Novo, 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=121499&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121499-
202109151518345712-assinado.pdf#P121499  
 

 222. Indicação n.º 6582/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 

Estado, para instalação de redutores de 
velocidade, com sinalização, na Rodovia ES 
010, nas imediações da Fazenda Alagoinhas, 
Estrada Vale do Suruaca KM 53, (sentido a 
Barra Seca) 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=121500&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121500-
202109151520454466-assinado.pdf#P121500  
 

 223. Indicação n.º 6583/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para instalação de uma torre de 
telefonia móvel/ internet, na comunidade de 
Degredo, 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=121505&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121505-
202109151524084157-assinado.pdf#P121505  
 

 224. Indicação n.º 6584/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para reforma da Unidade do Instituto 
Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e 
Extensão Rural – INCAPER, 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=121505&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121505-
202109151524084157-assinado.pdf#P121505  
 

 225. Indicação n.º 6585/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para reforma e modernização da 
EEEFM Antônio Engrácio da Silva, localizada no 
município de Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=120762&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/120762-
202109101505253147-assinado.pdf#P120762  
 

 226. Indicação n.º 6586/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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Estado, para a intensificação da fiscalização e 
da adoção de medidas de mitigação das 
emissões da ArcelorMittal e Vale. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121438&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121438-
202109150952267149-assinado.pdf#P121438  
 

 227. Indicação n.º 6587/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de nova sede da 
Delegacia da Polícia Civil, do município de Boa 
Esperança. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121530&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121530-
202109151622379080-assinado.pdf#P121530  
 

 228. Indicação n.º 6588/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para construção de nova sede da 
Delegacia da Polícia Civil, do 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=121529&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121529-
202109151621296578-assinado.pdf#P121529  
 
 229. Indicação n.º 6589/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma do prédio da Delegacia da 
Polícia Civil, 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=121525&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121525-
202109151608182342-assinado.pdf#P121525  

  
 230. Indicação n.º 6590/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma do prédio da Delegacia da 

Polícia Civil, do município de Barra de São 
Francisco. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121521&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121521-
202109151605122806-assinado.pdf#P121521  
 

 231. Indicação n.º 6591/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para a construção de uma Unidade 
Básica de Saúde (UBS), no centro do município 
de Iconha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121489&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121489-
202109151427529551-assinado.pdf#P121489  
 

 232. Indicação n.º 6612/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para adoção de medidas concretas e 
administrativas consubstanciadas na instalação 
de um Centro de Referência das Juventudes no 
município de Guarapari, com o objetivo de 
promover maior inclusão social e espaço 
interativo ao público jovem do município. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121582&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121582-
202109161038401179-assinado.pdf#P121582  
  
 233. Indicação n.º 6619/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma do Campo de Futebol 
“Bom de Bola - Society”, do distrito de 
Itabaiana, no município de Mucurici. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121620&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121620-
202109161431433054-assinado.pdf#P121620  
  
 234. Indicação n.º 6665/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, 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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governador do Estado, para inclusão da 
comunidade de bebedouro localizada no 
município de Cachoeiro de Itapemirim no 
programa “Calçamento Rural” da Secretaria de 
Estado da Agricultura, Abastecimento, 
Aquicultura e Pesca - SEAG. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121720&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121720-
202109170908393202-assinado.pdf#P121720  
  
 
 235. Indicação n.º 6666/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para adoção de medidas concretas e 
legislativas necessárias à criação de incentivos 
fiscais que visem à diminuição de alíquotas 
tributárias incidentes sobre combustíveis 
veiculares, entre outras eficazes que importem 
na redução do preço da gasolina e diesel no 
Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121727&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121727-
202109171047313959-assinado.pdf#P121727  
  
 236. Indicação n.º 6667/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para reajuste dos honorários 
advocatícios dos advogados dativos em 
atuação no Estado do Espírito Santo, para que 
sejam seguidos os parâmetros da tabela de 
honorários da Ordem dos Advogados do Brasil 
seção do Espírito Santo, a fim de valorizar a 
prestação de serviços da advocacia capixaba, 
que atualmente se sente desestimulada a 
prestar os serviços de advogado dativo pela 
compensação desarrazoada e financeiramente 
aviltante. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121726&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121726-
202109171046019427-assinado.pdf#P121726  

 237. Indicação n.º 6668/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja providenciada a reforma 
da plataforma elevatória da escola EEEFM 
Rômulo Castello, bairro Carapina Grande, 
município de Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121560&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121560-
202109151841425517-assinado.pdf#P121560  
  
 238. Indicação n.º 6669/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao Governador do 
Estado, para que seja providenciada a reforma 
e ampliação da escola EEEF Antônio Luiz 
Valiati, bairro Jardim Tropical, município de 
Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121559&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121559-
202109151840579110-assinado.pdf#P121559  
  
 239. Indicação n.º 6670/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja providenciada a reforma 
e aumento do muro da escola CEEFMTI Dr. 
Getunildo Pimentel, bairro Novo Horizonte, 
município de Serra. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121558&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121558-
202109151840124734-assinado.pdf#P121558 
 
 

240. Indicação n.º 6671/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para que seja implantado consultório 
odontológico, no município de Governador 
Lindenberg. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121558&arquivo=Arqui
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vo/Documents/IND/121558-
202109151840124734-assinado.pdf#P121558  
  
 241. Indicação n.º 6672/2021, do 
deputado Dr. Hércules, ao governador do 
Estado, para criação do cargo efetivo de 
tradutor e intérprete de libras, profissional 
qualificado para interpretar a língua oral para a 
língua sinalizada através da língua brasileira de 
sinais - libras e vice-versa, em respeito ao 
direito linguístico dos surdos sinalizantes e a 
promover a inclusão e acesso das pessoas com 
deficiência, quebrando assim as barreiras 
linguísticas e de comunicação no atendimento 
às pessoas surdas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121858&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121858-
202109171746000464-assinado.pdf#P121858  
  
 242. Indicação n.º 6673/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo que seja valorizado o 
profissional da educação do Estado, através do 
reajuste da remuneração do magistério público 
estadual. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121886&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/121886-
202109171913545421-assinado.pdf#P121886  

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES  

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

votação. 
Os deputados que as aprovam, 

permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovadas todas as indicações. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, pela ordem! Gostaria de 

justificar voto. Gostaria ou gosto. Ou vai 
justificar o voto, ou não. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – V. Ex.ª quer justificar o voto e a 
Mesa Diretora quer ouvir V. Ex.ª justificar o 
voto, assim como também ao deputado Bruno 
Lamas. 

V. Ex.ª também quer justificação de voto, 
deputado magnífico Majeski? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quero 

justificar o voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Também, assim como o 
Delegado Danilo Bahiense e o meu vice-líder. 

Com a palavra o deputado mais 
magrinho da Assembleia, Torino Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Boa 

tarde e excelente início de semana para todos 
que nos assistem neste exato momento. 

Aos deputados que se encontram na 
Casa de Leis também. 

Eu quero aqui primeiramente dizer sobre 
a aprovação com a adoção da emenda da 
Comissão de Justiça, do DPL do dia 17/08, do 
projeto n.º 786/2019, de minha autoria, que 
inclui os doadores de medula óssea nos grupos 
prioritários de vacinação gratuita contra o vírus 
da gripe no âmbito do Estado. 

E eu queria também falar sobre a 
Mensagem n.º 042/2021 do Governo do Estado, 
encaminhando veto total ao Projeto de Lei n.º 
661, que foi lido agora há pouco pelo 
presidente, meu amigo Marcelo Santos.  

E eu queria dizer também que vou 
trabalhar junto à Comissão de Justiça para 
mostrar a legalidade desse meu projeto de lei.  

Gostaria muito da atenção de vocês que 
nos assistem em casa neste momento, dos 
deputados que estão aqui na plenária virtual e 
também na presencial. Justificar a inviabilidade 
do veto do governador ao projeto de Lei n.º 
661/2019. 

Como os colegas sabem, o projeto de lei, 
durante a sua tramitação, acumulou pareceres 
de constitucionalidade e legalidade, pois, para 
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legislar sobre meio ambiente, a Constituição 
Federal declara que União, Estados e Municípios 
e Distrito Federal são competentes para a 
matéria. E isso existe na nossa Carta Magna por 
um justo motivo: cada ente tem, em seu 
território, peculiaridades e singularidades de 
ecossistema e vegetação próprios.  

No veto do governador, a competência 
ficou clara que não foi atingida. Porém ele 
desenvolve uma defesa de veto equivocada, e 
muito equivocada. Isso porque narra que a 
legislação federal já proíbe queimadas, Código 
Florestal, assim como a Lei Estadual n.º 6.613, 
de 2001, mas essas leis proíbem queimadas 
como especificações genéricas. 

O que o presente projeto de lei 
estabelece é uma questão singular vivida em 
pequenos espaços dentro do nosso estado, que 
são as áreas de turfas. 

Como bem expliquei na justificativa do 
PL, todos os anos, a população que mora no 
entorno de terrenos de turfa, que são 
queimados, e o Corpo de Bombeiros sofrem dias 
e dias para estancar o foco de incêndio porque é 
uma vegetação que fica abaixo da terra, 
especialmente em regiões de brejos.  
 O que o PL pretende e pode fazer é 
reconhecer um tipo singular de vegetação e 
situação calamitosa ambiental e proibir a 
queimada dessa área de turfa, aplicando multa 
a quem desrespeitar.  
 Existem muitos outros meios de manejo 
e limpeza de áreas sem ser a queimada. É o que 
a Lei Estadual n.º 6.613/01 fez também. Ele foi 
além do que o Código Florestal e a Lei de Crimes 
Ambientais estabeleceu, e criou áreas de 
proibição de queimadas. Se o presente PL é 
inconstitucional por criar proibição em área 
específica, decerto, então, a lei vigente também 
seria inconstitucional.  
  Outro ponto que o veto fala aqui é que 
não se diz, no PL, a quem incumbe fiscalizar. 
Ora, as legislações federais e estaduais já 
esclarecem que as práticas de crimes ambientais 
possuem órgãos para fiscalizar e aplicar as 
sanções. Em nada interfere na organização 
disso, pois o que os órgãos vão fazer é impor as 
penalidades previstas na Lei de Crimes 
Ambientais no Código Florestal. E, por fim, 

verificado o fato, a multa administrativa que 
esse projeto de lei estabelece.  
 Se a gente não vai se esquivar das 
sanções federais, especialmente dos crimes, a 
pena de multa é apenas um acessório da mais 
grave.  
 Eu gostaria de falar um pouco mais para 
encerrar, senhor presidente, se o senhor me 
permite aqui mais um minutinho, somente para 
encerrar. Conto com a coletividade dos queridos 
companheiros aqui, deputados desta Casa de 
Leis, dos meus pares, em derrubar esse veto, em 
nome dos cidadãos que não aguentam mais 
sofrer com a fumaça que dura mais de semanas 
nessas queimadas e valorizar o trabalho dos 
bravos combatentes do fogo do nosso Corpo de 
Bombeiros, que também clamam para que esse 
tipo de chamada seja extinto, pelo menos, 
definitivamente. Que não seja definitivamente, 
mas que o número de chamadas diminua 
drasticamente.  
 Três horas e dezoito minutos. Muito 
obrigado, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra, agora, o 
deputado Sergio Majeski.  

O Bruno me pediu para alterar um 
pouquinho a fila e eu gostaria que V. Ex.ª 
pudesse nos dar a oportunidade de assisti-lo em 
pronunciamento.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 

cumprimentos ao deputado Marcelo Santos, 
que preside a sessão neste momento, aos 
deputados que estão presentes aqui na sessão 
plenária e àqueles que estão no plenário virtual. 

Nós fizemos aqui duas indicações. A 
primeira refere-se a uma indicação para reforma 
e modernização da escola estadual de ensino 
fundamental... Aqui está escrito fundamental e 
médio, mas ela tem atendido, em grande parte, 
ensino fundamental. Tornou-se uma escola, 
inclusive, de tempo de integral.  

E aquilo que a gente não entende e que 
eu já tenho dito o tempo inteiro, é necessário 
fazer primeiro a preparação, para depois 
instalar outra modalidade de ensino. A gente 
tem percebido isso em várias escolas que foram 
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instaladas esse sistema integral, mas as escolas 
não estão preparadas. Por exemplo, essa escola 
a quadra está inutilizada. Quer dizer, uma escola 
de tempo integral foi instalada com a quadra 
não funcionando. O refeitório foi feito um 
arranjo lá, meio que um puxadinho, para dar 
jeito na questão do refeitório. E toda a escola 
precisa de uma reforma. 
  Então, não é uma questão de ser contra 
o fato de instalar um sistema integral, mas as 
escolas precisam estar preparadas para isso. Eu 
não posso instalar primeiro uma nova 
modalidade em que os alunos vão passar o dia 
inteiro e os professores também, ali dentro 
daquela escola, sendo que a escola não tem 
condições físicas e de estrutura para isso.  

Então é urgente que o Governo dê 
assistência a essas escolas e que faça os reparos 
e a modernização necessária.  

A outra, é para o Governo do Estado 
intensificar a fiscalização e a adoção de medidas 
de mitigação das emissões da ArcelorMittal e da 
Vale. A população da Grande Vitória tem 
percebido o aumento do pó preto.  

Quer dizer, nós continuamos com esse 
drama da poluição gerada por essas empresas, 
como a Vale e a ArcelorMittal, sem que a gente 
consiga efetivamente debelar, reduzir isso de 
forma significativa, para propor uma qualidade 
de vida melhor à população da Grande Vitória, 
como um todo.  

Então, essas são as nossas duas 
indicações neste dia. 

Obrigado, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Nós que agradecemos a 
manifestação de V. Ex.ª nesta tarde de segunda-
feira.  

Passamos então agora a ouvir o 
deputado Bruno Lamas. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Marcelo Santos, senhores deputados, 
senhoras deputadas! Cumprimento 
especialmente a todos que nos acompanham 
através da TV Assembleia.  

Presidente, primeiro comemorar, 
agradecer ao governador Renato Casagrande e a 
sua equipe da Secretaria de Educação; ao 
secretário Vitor e toda a sua equipe, pela ordem 
de serviço, pela publicação do edital para 
reforma e ampliação da Escola Maria Penedo, 
em Valparaiso, Serra.  

Aliás, uma escola muito bem 
administrada pela diretora Miriam. Vai aqui o 
meu abraço a diretora e a toda comunidade 
escolar. 

 Uma conquista! Passo a passo, tijolo 
sobre tijolo. Nós estamos juntos na união da 
educação, pela educação do estado, 
reformando e ampliando muitas escolas. Isso é 
muito importante! Porque a estrutura da escola 
precisa ser boa! O laboratório de informática, a 
biblioteca, as salas de aula climatizadas.  

E como presidente da Comissão de 
Educação, nós temos discutido isso muito e 
temos visto claramente os investimentos do 
Estado. Isso, para um filho de professora que 
sou, alegra o nosso coração.  

A Escola Maria Penedo, a comunidade 
escolar está comemorando, a Serra também, 
esta conquista.  

O governador esteve na cidade no último 
sábado e levou essa boa notícia para nós. Agora 
é acompanhar, monitorar esse edital. Que seja 
feita uma boa, séria, robusta licitação, para 
daqui a pouco nós entregarmos uma nova 
escola Maria Penedo.  

E aí, eu que também visito muitas 
escolas, gosto de visitar escolas, gosto do 
ambiente escolar, nós trouxemos algumas 
indicações e o Governo tem atendido, como 
atendeu essa da Maria Penedo. Na Escola 
Rômulo Castelo, nós estamos solicitando uma 
plataforma elevatória. Está fazendo falta na 
escola; na Escola Luiz Valiati, em Jardim 
Tropical, nós estamos solicitando a reforma e a 
ampliação da mesma. Estamos aguardando 
ansiosamente. Também na Escola Getunildo 
Pimentel, escola que eu tive a alegria de, 
através de uma lei votada aqui pela Assembleia, 
colocar esse nome, do saudoso Getunildo 
Pimentel, lá no bairro Novo Horizonte. A escola 
é nova, mas o muro da escola precisa de uma 
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melhoria. Precisa aumentar o muro da Escola. 
Vem da comunidade escolar essa necessidade.  

Por fim, senhor presidente, nas 
indicações aprovadas, é logico que eu 
reconheço qual é a minha prerrogativa, sou um 
deputado, eu faço leis, represento e fiscalizo. 
Mas a nossa voz chega.  

Eu estou aqui solicitando ao Governo do 
Estado um reajuste, uma melhoria salarial na 
remuneração do profissional da educação, do 
magistério. Esta Assembleia Legislativa é a Casa 
onde nós temos a prerrogativa. Eu falo aqui, 
como filho de professor, eu falo como 
presidente da Comissão de Educação, eu falo 
como filho de um Estado organizado, que tem 
um líder sensível.  

E nós precisamos agora, com o 
magistério, de um novo plano de carreira. E nós 
estamos na iminência de apresentá-lo, dia 25 de 
novembro. E estamos aqui, agora, pleiteando 
uma remuneração. Uma remuneração melhor 
para o profissional da educação, para o 
magistério capixaba. É uma semente que está 
sendo plantada, é uma necessidade urgente, e 
através, aqui, do diálogo que nós vamos 
conquistar. Eu acredito nisso, senhor 
presidente.  

Eu devolvo a palavra a V. Ex.ª neste 
momento.  

Por fim, rendendo minhas homenagens, 
também, como o Brasil inteiro fez ontem, hoje, 
Paulo Freire faria cem anos. O patrono da 
educação desta Nação.  

Um abraço.  
Devolvo a palavra a V. Ex.ª  
E bom trabalho para todos nós.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado Bruno.  

Com a palavra o Delegado Danilo 
Bahiense.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Boa tarde, presidente! Boa 
tarde, senhores deputados e deputadas, todos 
que nos assistem pela TV Assembleia, e aos 
servidores desta Casa.  

Inicialmente quero parabenizar, 
presidente, as indicações feitas pelos nossos 
pares, e também agradecer aos nossos pares 

por haverem votado, à unanimidade, as cento e 
trinta indicações da Comissão de Proteção à 
Criança e ao Adolescente e Políticas sobre 
Drogas.  

Nós estamos aqui reivindicando 
melhorias de condições para os nossos 
conselheiros tutelares, para os conselhos 
tutelares, e para que nós possamos dar mais 
dignidade e proteção às nossas crianças e 
adolescentes, já que o volume de ocorrências 
envolvendo crianças e adolescentes é altíssimo 
no estado do Espírito Santo. Somente nos dois 
últimos anos foram registradas mais de três mil 
e quinhentas ocorrências de violência contra 
criança e adolescente somente aqui, na DPCA, 
em Vitória.  

Então, eu quero agradecer, também, ao 
meu vice-presidente, Capitão Assumção, 
agradecer também aos membros efetivos da 
comissão: deputado Torino Marques, deputado 
Carlos Von e deputado Luciano Machado.  

Finalmente, presidente, quero 
parabenizar o presidente desta Casa pela sessão 
realizada na ultima sexta-feira, em que foram 
homenageados os pastores batistas do estado 
do Espírito Santo, dentre eles, o meu irmão, o 
pastor Derli Bahiense Moreira, que foi 
procurador desta Casa e, também, foi 
homenageado. 

 Então, eu quero parabenizar o 
presidente, deputado Erick Musso, pela 
iniciativa.  

Obrigado, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Nós que agradecemos, Delegado 
Danilo Bahiense.  

Com a palavra o deputado vice-líder do 
Governo nesta Casa, Marcos Garcia, pelo tempo 
regimental.  

Neste momento, o vice-líder caminha 
para o púlpito, onde fará o seu pronunciamento, 
para que o povo capixaba tome conhecimento 
das informações que ele vai prestar agora.  

Com a palavra, nosso vice-líder do 
Governo, Marcos Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Obrigado, presidente. Cumprimento aqui nosso 
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presidente Marcelo Santos e todos os deputados 
presentes.  

Presidente, quero agradecer aqui - fiz cinco 
indicações – aos deputados e deputadas que 
aprovaram nossas indicações. A primeira é a 
Indicação n.º 6581, que veio do vereador Juninho 
Buguiu, que representa Pontal do Ipiranga, essa 
Região do Degredo, sobre instalação de redutores 
de velocidade na Rodovia ES-358, na altura do km 
13, próximo à Fazenda Santa Helena, no Barro 
Novo. Já é um município de Linhares. Como falei, 
foi uma reivindicação do vereador Juninho Buguiu.  

Também, a Indicação parlamentar n.º 
6582. Essa solicitação é para a instalação de 

redutores de velocidade na Rodovia ES-010, nas 
imediações da Fazenda Alagoinhas, estrada Vale 
do Suruaca, km 53, sentido a Barra Seca. Quem 
trouxe também foi o vereador Juninho Buguiu. 

Também, a Indicação parlamentar n.º 
6583. A solicitação é a instalação de uma torre 
de telefonia móvel de internet na Comunidade 
do Degredo. Essa comunidade está muito 
isolada, é um corredor muito produtivo que 
infelizmente se encontra isolado pelo poder 
público. Nós estamos tentando encaminhar essa 
torre. Já fiz a indicação do asfalto da Estrada do 
Pontal até a Comunidade do Degredo. Foi feita 
aqui, na semana passada, essa indicação 
também a pedido do vereador Juninho Buguiu. 
 Também fizemos, senhor presidente, a 
Indicação Parlamentar n.º 8564. Nós estamos 
pedindo aqui a reforma do Instituto Capixaba de 
Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, 
que é o Incaper de Linhares. Nós recebemos a 
indicação. Ela foi enviada aqui para a gente 
pelas pessoas que frequentam o Incaper, pelos 
próprios funcionários do Incaper, porque a 
estrutura física do prédio está bastante 
comprometida, prejudicando os trabalhos dos 
funcionários e até o atendimento ao público.  

Então, pedimos aqui à diretoria do 
Incaper junto ao Governo do Estado que ele 
tome providências imediatas aqui na reforma do 
Incaper. O Governo tem feito várias reformas 
nessas unidades aqui do Incaper, e eu gostaria 
que ele incluísse, neste momento, a reforma do 
Incaper do município de Linhares. 
 Senhor presidente, eu gostaria de me 
solidarizar a uma pessoa que morreu agora, 
recentemente, um grande amigo, uma pessoa 

muito querida no município de Linhares, que 
morreu dentro do seu próprio estabelecimento. 
Essa pessoa é o Zé Peão, uma pessoa muito 
querida na região e foi vítima de bandidos. Não 
é justo. Essa pessoa estava trabalhando no 
momento e foi surpreendida por traficantes, 
pessoas armadas, assaltantes, que tiraram a 
vida do Zé Peão. 
 Então, nós pedimos aqui à Polícia Militar, 
às forças de segurança da nossa região do 
município de Linhares que eles coloquem esses 
bandidos atrás da cadeia. Tiram a vida de uma 
pessoa que está trabalhando. Isso aconteceu no 
domingo passado. Inclusive, é mais uma vítima 
no município de Linhares, que tem apresentado 
índices altíssimos de violência. É uma pena. Sou 
do município de Linhares. Pedimos aqui à Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo, ao 12.º 
Batalhão da Polícia Militar de Linhares que tome 
providência, porque, infelizmente, isso não 
pode continuar acontecendo. 
 Muito obrigado, senhor presidente. Boa 
tarde a todos! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra agora o deputado 
Freitas, último inscrito. 
 

 O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 
presidente, muito boa tarde. Boa tarde, nobres 
colegas deputados e deputadas. Eu quero falar, 
senhor presidente, de uma pauta que foi 
matéria do jornal A Tribuna, de sábado.  
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
 Nós já estamos falando dessa pauta há 
algum tempo, aqui na Assembleia Legislativa, 
nas comissões permanentes desta Casa. Trata-
se do famigerado contrato da ANTT – Agência 
Nacional de Transportes Terrestres com a BR-
101, que concedeu à concessionária Eco101 
para que pudesse fazer a duplicação da BR-101 
ao longo do trecho de mais de quatrocentos e 
sessenta quilômetros, no estado do Espírito 
Santo. 
 As matérias que a gente vê na imprensa 
são isso aí: Acidentes matam oito pessoas por 
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mês na BR-101. É isso mesmo! De janeiro a 
agosto, foram cinquenta e nove vidas ceifadas 
ao longo da BR-101, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
 Isso é um absurdo! Isso é uma vergonha! 
Por quê? Porque a gente sabe que o contrato 
não está sendo cumprido, e, quando o contrato 
não está sendo cumprido, a imensa maioria 
dessas mortes acontecem onde ainda não está 
contemplada a duplicação da pista. Quando não 
está contemplada, dois carros transitando um 
pelo outro, caminhões, ônibus, carretas bitrens 
de trinta metros de comprimento, passando um 
por outro a cem quilômetros por hora, tendo 
uma linha amarela que separa esses dois, o risco 
é muito grande. 

Por conta do volume de tráfego na BR-
101, foi que essa rodovia, no âmbito do estado 
do Espírito Santo, foi concedida para a iniciativa 
privada fazer a duplicação.  

Quem paga essa conta é o usuário, 
somos nós todos que pagamos essa conta. Essa 
conta não é uma conta que está no bolso do 
Governo Federal. E, estando no bolso do 
Governo Federal, ainda assim, era nossa 
também, porque é dos impostos que a gente já 
paga, do IPVA, da Cide, ICMS, etc. e tal. 

Mas, além disso tudo, a gente ainda paga 
o pedágio para poder fazer a duplicação da BR-
101 e não é o que acontece. O contrato não está 
sendo cumprido. No trecho norte, sobretudo, 
não tem praticamente nada duplicado. Nem a 
licença é concedida. 

Então é um absurdo e é o que eu venho 
reclamar, cada vez mais, desta tribuna, porque 
não dá para aceitar. Simplesmente não dá para 
aceitar. Nós conhecemos o contrato, sabemos 
cada cláusula do contrato. Sabemos, inclusive, 
que tem um índice de trafegabilidade, que, 
quando atingido no pedágio, a Eco teria um ano 
apenas para duplicar aquele trecho. 

Mas não é o que está sendo cumprido e, 
não estando cumprido o contrato, nós estamos 
perdendo famílias inteiras, ou, aliás, a Eco101 
virou uma máquina de moer gente na BR-101. 
Um absurdo, uma vergonha e que nós não 
podemos nos constranger em vir denunciar essa 
aberração que acontece no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Freitas, o 
último inscrito. 

Neste momento, então, passamos à fase 
da Ordem do Dia. 

Item 1, votação adiada, com discussão 
única encerrada, em regime de urgência. 
Pareceres orais em conjunto das Comissões de 
Justiça foram pela constitucionalidade. 
 

(1. Votação adiada, com 
discussão única encerrada, 
em regime de urgência, do 
Projeto de Lei Complementar 
n.º 19/2021) 

 
Então, neste momento, vou colocar a 

matéria em votação. Porém, por se tratar de lei 
complementar, temos que ter o quorum 
qualificado. O parecer é com emenda, 
apresentada na Comissão de Cidadania. 

Então, em votação o projeto. Antes, 
porém, pergunto ao líder se quer fazer 
encaminhamento. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, primeiro cumprimentar V. Ex.ª, 
cumprimentar o Marquinho, nosso vice-líder, 
Adilson, que está na Mesa, e os deputados que 
estão aqui presentes, também aqueles que nos 
acompanham de forma virtual. 

Eu gostaria de orientar o voto SIM, 
senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – O líder do Governo orienta voto 
SIM, inclusive essa orientação serve para a 
oposição. 

Passamos, então, agora a fazer a 
chamada e o processo de votação. 

Votação do Projeto de Lei Complementar 
n.º 19/2021, através da Mensagem 
Governamental n.º 168/2021. 

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Adilson Espindula vota SIM. 

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

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Alexandre Xambinho vota SIM. 
Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Bruno Lamas vota 
SIM. 

Capitão Assumção? 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Capitão Assumção vota SIM. 
Deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Carlos Von também vota SIM. 
Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Voto SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Alexandre Quintino vota SIM. 
Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, eu voto SIM e quero aproveitar: o 
ex-deputado amigo nosso Jamir Malini está aqui 
na galeria nos prestigiando. Já o convidei para 
vir aqui ao plenário, mas ele se sente em casa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Dary Pagung vota SIM. 
Delegado Danilo Bahiense? 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Danilo vota SIM. 
Doutor Hércules? (Pausa) 
Doutor Hércules vota SIM. 
Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Emílio Mameri vota SIM. 
Deputado Rafael Favatto. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Rafael Favatto vota SIM. 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Freitas? 
Deputado Freitas vota SIM. 
Gandini? (Pausa) 
Ausente. 
Hudson Leal? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM, presidente. Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Gandini vota SIM. Já 
computado o seu voto agora, Gandini. 

Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente. 
Ministra Iriny Lopes. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto NÃO, 

presidente, e aproveito para pedir a justificação 
de voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. Ministra Iriny Lopes vota 
NÃO. 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luciano Machado? 
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O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
SIM, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Luciano Machado vota SIM. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Marcelo Santos presidindo. 
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM, meu presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Marcos Garcia vota SIM. 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Marcos Madureira vota SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Marcos Madureira vota SIM. 
Pr. Marcos Mansur? 
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Marcos Mansur vota SIM. 
Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Renzo Vasconcelos? 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

Deputado! Deputado! Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Voto 

SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada Raquel Lessa vota 
SIM. 

Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Deputado Sergio Majeski vota SIM. 

Deputado Theodorico Ferraço? 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Theodorico Ferraço vota SIM. 
Deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Seguindo a orientação, senhor presidente, de 
Dary Pagung, líder do Governo nesta Casa de 
Leis, que me pediu, voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Torino Marques vota 
SIM. 

Deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 
SIM, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Vandinho Leite vota 
SIM. 

Vamos proclamar o resultado.  
Vinte e dois votos SIM, um NÃO e uma 

abstenção. 
Neste caso, aprovado. 
À Comissão de Justiça para redação final. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Sergio 
Majeski. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Quero 
agradecer, em nome do deputado Dary Pagung, 
ao pessoal que votou a favor do projeto de 
Governo. Estou fazendo um favor para ele. 

Aproveito para cumprimentar o nosso 
amigo Jamir Malini. Venha aqui, depois, ao 
plenário, Jamir Malini, que foi nosso colega na 
outra Legislatura, foi vice-líder do Governo, uma 
pessoa muito querida por todos nós. É sempre 
bom revê-lo, ex-deputado Jamir Malini. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Quero cumprimentar também 
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meu amigo Jamir Malini, colega que fomos aqui 
nesta Casa e também fora desta Casa. É um 
amigo querido e que faz falta aqui neste 
plenário. 

Convoco, neste momento, a Comissão de 
Justiça para oferecer parecer oral à redação 
final.  

Deputado Fabrício Gandini, nosso 
presidente da CCJ. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou avocar a matéria, dar pela aprovação da 
redação final, e convocar os membros que 
queiram discutir para fazê-lo neste momento. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir a 
matéria, convido o deputado Vandinho Leite 
para fazer o seu voto. (Pausa) 

Está sem áudio, deputado. (Pausa) 
Deputado Vandinho, não estamos te 

ouvindo. 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Acompanho o relatório de V. Ex.ª.  
Ouviu? 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ouvi. 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relatório. 

 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho também o relatório. 
Deputado Rafael Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Rafael 
Favatto, com o relator. 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Tendo maioria na 
Comissão de Justiça, aprovada a redação final. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Coloco em votação o parecer da 
redação final na Comissão de Justiça, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 19. 

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

votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. 

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Com a palavra agora a ministra Iriny 

Lopes para justificação de voto. Com a palavra, 
Iriny! 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Boa tarde, 

presidente, boa tarde a todos os meus colegas, 
todos e todas e todes que nos acompanham 
pelas redes da Assembleia Legislativa, nossos 
servidores dos nossos gabinetes da Assembleia. 

Gostaria de explicar aqui por que fui o 
único voto NÃO a esse projeto que diz respeito a 
alterações em relação ao estatuto e ao 
funcionamento de pequenas e microempresas. 
Isso é uma iniciativa do Governo Federal, 
através do Ministério da Economia, dirigido pelo 
senhor Guedes, que tem sido uma pedra no 
sapato do desenvolvimento e um peso na vida 
do povo trabalhador do nosso país. 

Existem três questões fundamentais para 
que eu não concordasse com a matéria. A 
primeira: exclui do conselho o fórum das 
pequenas e médias e microempresas aqui do 
estado do Espírito Santo, como vai acontecer, 
como lei complementar, em todos os estados. 
Então, ficou um vazio na democracia que 
deveria ter neste processo, que é a voz, a 
opinião dos pequenos e dos microempresários. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 

ordem, deputada Iriny! Permite-me um aparte, 
aliás? 
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A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Pois não. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É porque não cabe aparte em 
justificativa de voto. Deputado Luciano, se 
quiser fazer justificativa, abro aqui para poder 
fazer. Não cabe aparte em justificativa. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Seria, presidente, só para uma orientação. Na 
verdade, a nossa emenda, de minha autoria, 
volta o fórum da micro e pequena empresa para 
o conselho. Idaf e Focampe voltam. Então, 
foram aprovados a Focampe e o Idaf, tá? Só por 
questão de informação, porque foi debatido isso 
na sessão anterior. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Menos mal. 

Desculpa, eu estava acompanhando a reunião 
do Comeces, com o secretário da Educação, e 
acabei perdendo uma parte do debate. Menos 
mal. Parabéns, deputado Luciano, por ter salvo 
pelo menos duas questões. 

Porém, a ausência da Agerh, que é a 
agência que cuida da questão dos recursos 
hídricos, não existe motivo para que ela fique 
fora. Em plena crise hídrica no mundo, ela fica 
fora do conselho. Então, ela se sente tanto, em 
alguns casos, desobrigada; quanto, em outros 
casos, fará uma imensa falta ao ajudar a 
normatização de maneira a instalação de 
empresas respeitarem a proteção dos recursos 
hídricos já escassos que temos aqui. 

Então, eu não teria condições de votar 
nessa matéria por essas razões. Menos mal que 
as duas emendas do deputado Luciano 
conseguem pelo menos manter um mínimo, 
mas os recursos hídricos ficarem fora é 
inadmissível. Portanto, gostaria que todas as 
pessoas entendessem as minhas motivações e 
entendessem o porquê do meu voto. 

Muito obrigada!  
Devolvo a palavra. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Nós que agradecemos, ministra 
Iriny Lopes. 

Antes de passarmos para o segundo item 
da pauta, que é o Projeto de Lei n.º 455/2021, 

gostaria de fazer um registro aqui em nome da 
Mesa Diretora, na qual eu presido esta sessão, e 
dizer que lá em três cidades, Pedro Canário, 
Conceição da Barra e Montanha, tem uma 
ponte sobre o córrego da Estiva, na ES209. Na 
verdade, no município de Pedro Canário, que faz 
uma interseção junto a essas três cidades 
importantes. Uma ponte em estado precário. 
 Uns dois meses ou três meses atrás 
estivemos no município de Conceição da Barra, 
onde a população local, junto com o prefeito 
Mateusinho, nos solicitou uma intervenção 
junto ao Governo do Estado, através do DER, 
para a construção de uma nova ponte. Muito 
precária a atual, inclusive de madeira.  
 Estivemos com o governador e com o 
diretor do DER. Imediatamente, o governador 
determinou ao DER que pudesse iniciar o 
processo licitatório para a construção dessa 
ponte. 
 Então, quero comunicar aos moradores, 
principalmente àqueles que utilizam esse acesso 
– agora precário mais ainda, porque atearam 
fogo, a ponte era de madeira –, que está em 
fase final de licitação e, em breve, estaremos 
apresentando a empresa vencedora do certame, 
que vai construir uma ponte rodoviária, de 
acesso duplo, que vai garantir mais segurança 
para quem ali trafega. E, ao mesmo tempo, 
deputado Freitas, importante obra essa ponte 
rodoviária, que vai promover com mais 
facilidade e segurança o escoamento da 
produção agrícola e também fomentar o 
turismo da região.  

Era isso.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcelo, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Freitas! 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – 

Complementando a fala de V. Ex.ª e 
contribuindo para essa pauta, eu, que moro na 
região, estive, ontem, domingo à tarde, no 
município de Pedro Canário, na localidade da 
ponte, com o prefeito Bruno, de Pedro Canário, 
uma vez que está completamente intransitável 
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aquela ES209 por conta do rompimento dessa 
ponte. Ponte que foi ceifada muito em função 
de vândalos que colocaram fogo naquela ponte. 
E ela, que já estava em estado deplorável, 
acabou não resistindo ao fogo e caindo 
literalmente. E, por isso, estivemos do lado do 
município de Pedro Canário com o prefeito 
Bruno Araújo.  

Trouxemos também essa notícia - e 
fizemos uma filmagem - para o Governo do 
Estado, para o diretor-presidente do DER, o 
Maretto, que não só anuncia que irá publicar o 
edital de licitação daquela ponte, como 
também, esta semana, no dia de amanhã, o 
superintendente do DER, o Eduardo, 
superintendente do Norte/Noroeste, fará uma 
visita para fazer uma intervenção, uma vez que 
para a construção de uma nova ponte já 
precisava fazer um acesso. Então, vai aproveitar 
e ver a possibilidade de fazer esse acesso, de 
adiantar esse acesso, para então licitar a nova 
ponte de concreto e fazer uma ponte de alta 
qualidade na ES209.  

Parabéns a V. Ex.ª por acompanhar de 
perto a nossa região.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Estamos juntos! Muito obrigado, 
deputado Freitas. 

Neste momento, transfiro a condução 
dos trabalhos para o deputado Adilson 
Espindula, que ao meu lado vai ajudar os 
colegas, principalmente no tramitar das 
matérias, sob os olhares da oposição, da 
situação, dos independentes, nesta data de 
hoje.  

Com a palavra, e para que possa assumir 
a sessão, o deputado Adilson Espindula.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Boa tarde a todos! 
Agora, 15h54min.  
Passamos para o item de número dois: 

Discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 455/2021, do deputado Luiz 
Durão, que dispõe sobre a proibição no estado 
do Espírito Santo da divulgação de curso 
preparatório vinculado a concurso de Órgão 
e/ou Poder Público antes da publicação do 

respectivo edital, na forma que especifica. 
Publicado no Ales Digital do dia 23 de agosto de 
2021. Nas Comissões em conjunto de Justiça, de 
Defesa do Consumidor e de Finanças o relator, 
deputado Vandinho Leite, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida, virtual e presencial, do 
dia 13 de setembro de 2021. Prazo até o dia 20 
de setembro. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria.   
 Lembrando, deputado Vandinho, relator, 
que o senhor tem prazo até hoje. O senhor vai 
relatar em conjunto? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Vou 
relatar, vou relatar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Então, passo a palavra ao 
deputado Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Oi, está um pouco 
lenta a internet. Por isso estou com dificuldade, 
deputado. Obrigado. 

Vou passar a palavra para o relator da 
matéria, o deputado Vandinho Leite.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Obrigado, deputado Gandini, presidente. 

Essa reunião é uma reunião conjunta ou 
somente da Comissão de Justiça? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – É conjunta, deputado. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Conjunta das Comissões de Justiça, de Defesa 
do Consumidor e de Finanças. Ok. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Isso aí. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Boa 
tarde, presidente, senhores deputados e 
senhoras deputadas! 

Gostaria de fazer uma reflexão também 
sobre essa matéria, neste momento. Todo meu 
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relatório está aqui preparado e com parecer 
favorável. Mas, diante do que aconteceu com a 
própria Assembleia Legislativa, gostaria, 
combinado com o autor deputado Luiz Durão, 
de propor uma emenda. 
 Deputado Durão, estamos percebendo 
que a própria Assembleia Legislativa está sendo 
vítima do que V. Ex.ª propõe na ementa desse 
projeto. Ou seja, uma empresa que está 
divulgando suposto concurso da Assembleia 
Legislativa, mas esse concurso não está 
autorizado pela Casa. Além de não ter edital, a 
Assembleia, a Mesa Diretora, a Procuradoria da 
Casa está dizendo que já deixou claro que não 
vai ter concurso este ano. 
 A questão é a seguinte: quando essa 
demanda chegou até a Comissão de Defesa do 
Consumidor, o próprio procurador da Casa 
conversou sobre comigo e, imediatamente, 
encaminhei uma denúncia à Delegacia de 
Defesa do Consumidor. Rapidamente, o 
delegado, que faz um excelente trabalho, o 
doutor Eduardo Passamani, me trouxe, um dois 
dias depois, um estudo dizendo que, no Brasil 
como um todo, essas empresas se utilizam de 
informação, muitas vezes, do orçamento ou 
previsões orçamentárias para estarem 
divulgando esses concursos e, claro, preparando 
os alunos, seus clientes, para participarem de 
concursos como esse que está acontecendo na 
Assembleia. E é exatamente isso que vi, 
inclusive, no caso da Assembleia, ou seja, que 
tinha, sim, uma previsão orçamentária. 

Então, o que gostaria de propor a V. Ex.ª, 
deputado Luiz Durão, é que no art. 1º do 
projeto de V. Ex.ª diz o seguinte... Até porque, 
fico preocupado de, às vezes, a gente prejudicar 
alunos que queiram se preparar com 
antecedência para os concursos. Então, no art. 
1º do projeto, diz que: em respeito ao Direito do 
Consumidor, de proteção contra a publicidade 
enganosa e abusiva prevista no inciso IV do art. 
6º, e considerando a proibição de toda 
publicidade enganosa ou abusiva prevista no 
art. 37 da Lei Federal n.º 8.078, de 11 de 
setembro de 1990, que é o Código de Defesa do 
Consumidor, fica proibido no estado do Espírito 
Santo a divulgação de curso preparatório 
vinculado a concurso de órgão ou poder público 

antes da publicação do respectivo edital. Esse é 
o texto de V. Ex.ª. 

Antes de entrar na minha fase do 
relatório, queria propor a V. Ex.ª que a gente 
alterasse essa parte final Art. 1.º, dizendo o 
seguinte: Fica proibido, no estado do Espírito 
Santo, a divulgação de cursos preparatório 
vinculado a concurso antes da publicação do 
respectivo edital ou autorização por escrito do 
órgão e/ou poder público. Por quê? Porque se 
for, realmente, um concurso que vai acontecer... 
O problema desse caso que a gente está vendo 
da Assembleia Legislativa, é que a própria 
Assembleia pede à empresa tirar, porque não 
vai fazer o concurso, e a empresa continua 
mantendo a divulgação. Aí acaba sendo 
realmente propaganda enganosa.  

Mas vamos dizer que uma previsão 
orçamentária da Assembleia, que ela existisse, e 
que a Assembleia fosse mesmo fazer o 
concurso. Antes da publicação do edital, a gente 
teria que tomar um pouco de cuidado, porque 
senão esses cursinhos preparatórios, muito em 
cima da hora, não dá tempo para o aluno se 
preparar. É uma preocupação mais com os 
alunos.  

Acho que no caso dessa empresa, foi 
uma empresa extremamente arrogante, não 
conheço, extremamente arrogante. A 
Assembleia entrou em contato para que eles 
tirassem e eles não tiraram.  

Então, o projeto de V. Ex.ª tem muita 
razão, mas por outro lado também, tem os 
alunos que querem estudar para os concursos. E 
no meu entender, se tiver uma autorização 
expressa do órgão que vai, sim, fazer o concurso 
público, acredito eu que tenha aí um público 
que realmente quer se preparar para esses 
concursos através desses cursinhos. 

Aí eu gostaria de propor essa alteração 
redacional a V. Ex.ª: que fica proibida no estado 
do Espírito Santo a divulgação de cursos 
preparatórios vinculados a concurso antes da 
publicação do respectivo edital ou autorização 
por escrito do órgão e/ou poder público. No 
meu entender, a gente acaba com a 
preocupação, deputado Luiz Durão, de 
propaganda enganosa, que é o objetivo de V. 
Ex.ª aqui.  
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Então, antes mesmo de passar para o 
meu relatório, eu gostaria de ouvir V. Ex.ª sobre 
essa emenda. 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Positivo! Eu 
fiz essa lei porque os pobres coitados, já sem 
emprego, com pouco recurso, lançam como se 
tivesse concurso na Assembleia. E esses 
coitados gastam o dinheiro deles, estudando, 
estudando, estudando e isso não acontece. Nós 
não podemos estar também de acordo com esse 
tipo de coisa, pessoas que ficam aproveitando a 
boa-fé dessas pessoas que fazem concurso. 

Então, eu acredito que essa lei iria 
resolver. Concurso, sempre a Assembleia tem, 
então, quem queira, realmente, se preparar, 
pode se preparar, mas sem enganar o povo que 
tem concurso na Assembleia, enquanto não se 
edite esse concurso. E até em outros órgãos, 
que é comum a gente ver eles fazerem aí curso 
para isso, para aquilo e não vem acontecendo. 

Agora, você queria vincular a quê, para 
poder isso chegar a um denominador comum? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Para 
chegar a um denominador seria o seguinte: 
mantém o texto de V. Ex.ª, quando diz que fica 
proibida no Estado do Espírito Santo a 
divulgação de curso preparatório vinculado a 
concurso (...) antes da publicação do respectivo 
edital. – aqui estou transcrevendo o projeto de 
V. Ex.ª, estou lendo aqui o projeto. 

 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Sim. 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Ou 
autorização por escrito do órgão e/ou poder 
público. O que isso quer dizer? Por exemplo, 
mesmo que ainda não seja lançado o edital, mas 
o órgão, como a Assembleia, por exemplo, diz 
que vai fazer, ou seja, reafirma para a empresa 
que vai fazer o concurso público, aí não vira 
propaganda enganosa. E a minha preocupação é 
quem realmente quer estudar para o concurso, 
essa pessoa, muitas vezes, ficar muito em cima 
da hora, não dá tempo para se preparar. 

Então, é atendendo a V. Ex.ª e 
atendendo a quem queira fazer o concurso, 
desde que não seja propaganda enganosa. Ou 
seja, somente se o órgão autorizar que 

realmente..., só se o órgão afirmar que vai fazer 
o concurso. Ou seja, continua plenamente, o 
mérito de V. Ex.ª, que é proibir propaganda 
enganosa, está totalmente acatada nessa 
sugestão que eu faço neste momento. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Eu 

concordo plenamente. Acho que é uma boa 
sugestão, desde que o órgão dê essa 
autorização, ou comunique por escrito, para que 
não fiquem usando o órgão sem ele realmente 
ter autorizado. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Ok. 

Então eu passo a relatar a matéria, que já está 
sob a minha relatoria, a presidência neste 
momento é do deputado Gandini, e vou para o 
relatório.  

O presente projeto de lei do nobre 
deputado Luiz Durão tem como objetivo proibir 
que cursos preparatórios divulguem e veiculem 
conteúdo programático de concurso de órgão 
e/ou poder público antes da publicação do 
respectivo edital. 

A matéria está neste momento em 
regime de urgência. Desde já, eu sempre digo 
aqui que dentro da fundamentação jurídica, 
essa é uma matéria que, segundo o art. 24 da 
Constituição: compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre 
questões, no inciso V, de produção e consumo. 

Ou seja, no meu entender uma matéria, 
sim, de Direito do Consumidor. 

Eu vou, então, até para a secretaria da 
Casa anotar, a nossa alteração no art. 1.º é a 
parte final, onde está escrito: fica proibida no 
Estado do Espírito Santo a divulgação de curso 
preparatório vinculado a concurso (...) antes da 
publicação do respectivo edital. Eu acrescento: 
ou autorização por escrito do órgão e/ou poder 
público. 

Então, sem muita delonga, ante todo o 
exposto, meu relatório é pela aprovação, com 
emenda oral sugerida, com o principal objetivo 
de acrescentar que, se o órgão autorizar, é 
possível, sim, ter o cursinho. Se o órgão não 
autorizar, fica vedado, como disse claramente a 
matéria, antes da publicação do respectivo 
edital.  
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Então o meu relatório neste momento é 
pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 455/2019, de autoria do deputado 
Luiz Durão, e com a emenda oral sugerida. 

Esse é o meu relatório. 
Em discussão. (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Vandinho? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu? 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou continuar aqui, 
então, só para colocar em discussão. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Desculpa, deputado Gandini. Vou devolver a V. 
Ex.ª, então, com o relatório da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Teve uma falha 
no áudio do Vandinho. A matéria foi aprovada 
com a emenda (Inaudível) e aprovação das 
demais comissões. 

A matéria pode ser discutida em 
Plenário. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher primeiramente na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 

voto com o relator, com a emenda proposta. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? (Pausa) 

Deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

com o relator, meu presidente! É o Marcos 
Garcia. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
com o relator.  

Deputado Marcelo Santos e deputado 
Dr. Rafael Favatto? 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relatório do deputado 
Vandinho Leite. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
Tendo maioria já na Comissão de Justiça, 

eu vou passar à Comissão de Finanças. 
Deputado Freitas, como vota? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – O deputado Freitas vota 
com o relator. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – O deputado Marcos 
Madureira vota com o relator. Engenheiro José 
Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri novamente, na Comissão de Finanças? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Presidente, eu voto favorável, com a emenda 
apresentada pelo deputado Vandinho. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson? 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini, eu 
estou presidindo a sessão. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – O deputado Adilson 
Espindula está presidindo.  
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Dr. Rafael Favatto, novamente, na 
Comissão de Finanças? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relatório do deputado 
Vandinho, com a emenda. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Tendo maioria 
também na Comissão de Finanças, matéria 
aprovada.  

Vamos à Defesa do Consumidor.  
Como vota o deputado Delegado Danilo 

Bahiense? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – O deputado Delegado 
Danilo Bahiense vota com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Deputado Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Tendo em vista que o 
Vandinho foi o relator, nós temos aprovado 
também na Comissão de Defesa do Consumidor, 
com a emenda. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria em Plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovado com emenda.  
À Comissão de Justiça para a redação 
final.  
Convoco a Comissão de Justiça para 

oferecer parecer oral à redação final.  
Deputado Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

Vou avocar a matéria e dar pela 
aprovação da redação final. 

Colocar a matéria em discussão, a 
redação final. (Pausa) 

Não tendo quem queira, deputado 
Vandinho Leite, como vota? (Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator, ou melhor, voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Deputado Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
Nós temos já maioria, mas eu vou 

chamar deputada Janete e deputado Marcelo 
Santos. (Pausa) 

Tendo maioria na Comissão de Justiça, 
redação final aprovada. 

Devolvo à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Em votação a redação final. 
(Pausa) 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Aprovada. 
À Secretaria para a extração dos 

autógrafos.  

 
Passamos para o item 3. 
3 - Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei Complementar n.º 
21/2021, oriundo da Mensagem Governamental 
n.º 195/2021, que reorganiza a estrutura 
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organizacional básica da Fundação de Amparo à 
Pesquisa e Inovação, do Espírito Santo e dá 
outras providências. Publicado no Ales Digital do 
dia 20/08/2021. Pareceres orais em conjunto 
das Comissões de Justiça e de Finanças pela 
constitucionalidade e aprovação do presente 
projeto.  

Na Comissão de Ciência e Tecnologia, o 
relator, deputado Alexandre Xambinho, se 
prevaleceu do prazo regimental para relatar a 
matéria na sessão ordinária híbrida - virtual e 
presencial - do dia 1.º/09/2021. Prazo até o dia 
15/09. Prazo vencido.  

 Convoco, então, a Comissão de Ciência e 
Tecnologia para oferecer parecer oral à matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(ALEXANDRE XAMBINHO – PL) – Presidente, 
deputado Adilson Espindula, passo a relatar a 
presente matéria, que é muito importante para 
a Fapes, que tem papel importante no estado 
do Espírito Santo de pesquisa e inovação de 
fomento. E essa matéria visa a reorganizar a 
estrutura organizacional básica da Fapes dentro 
do estado do Espírito Santo, voltada para o 
avanço da ciência, da tecnologia e da inovação 
hoje dentro do estado, principalmente no 
momento que nós vivemos hoje, no pós-
pandemia que nós podemos dizer da covid-19, 
um avanço da utilização de tecnologias.  

Eu relato a matéria pela aprovação.  
E devolvo a matéria à presidência para 

que ele possa colher os votos dos membros da 
Comissão de Ciência e Tecnologia. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo orador inscrito, encerrada 

a discussão. (Pausa) 
Ok. 
Passo a colher, então, os votos na 

Comissão de Ciência e Tecnologia. 
Deputada Janete de Sá, como vota? 

(Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputado Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Com o 
relator.  

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Convoco o suplente, 
deputado Delegado Danilo Bahiense? (Pausa) 

Deputado Danilo Bahiense vota com o 
relator. 

Deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – E deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Aprovado na comissão.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo orador inscrito, encerrada 

a discussão. (Pausa) 
Em votação. (Pausa) 
Informo que a votação é nominal por se 

tratar de projeto de lei complementar.  
Os deputados e deputadas que votarem 

SIM aprovam a matéria; os que votarem NÃO 
rejeitam a matéria.  

 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, na condição de vice-líder do 
Governo, gostaria de encaminhar a base pela 
aprovação da matéria.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – O vice-líder do Governo, 
deputado Marcos Garcia, indica voto SIM. 
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto SIM, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Alexandre 
Xambinho vota SIM.  

Como vota o deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 

SIM.  
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Bruno Lamas 
vota SIM. 

Como vota o deputado Capitão 
Assumção? 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) - Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Capitão 
Assumção vota SIM. 

Como vota o deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

NÃO, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Carlos Von vota 
NÃO. 

Como vota o deputado Coronel 
Alexandre Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Excelência, eu voto SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Coronel 
Alexandre Quintinho vota SIM.  

Como vota o deputado líder do Governo, 
Dary Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) - Voto SIM, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Dary Pagung 
vota SIM. 

Como vota o deputado Delegado Danilo 
Bahiense? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Voto SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Delegado Danilo 
Bahiense vota SIM. 

Como vota o deputado Doutor Hércules? 
(Pausa) 

O deputado Doutor Hércules vota SIM. 
Como vota o deputado Dr. Emílio 

Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto SIM, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri vota SIM.  

Como vota o deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto vota SIM. 

Como vota o deputado Engenheiro José 
Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Conforme orientação do brilhante vice-líder, 
vou votar SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Engenheiro José 
Esmeraldo vota SIM. 

Como vota o deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) - Voto SIM, meu 

nobre amigo deputado Adilson Espindula.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Freitas vota SIM. 

Como vota o deputado Gandini? 
 

O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 
SIM, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini vota 
SIM. 

Como vota o deputado Hudson Leal? 
(Pausa) 

Deputado Hudson Leal, ausente.  
Como vota a deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM. 
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputada Iriny Lopes vota 
SIM.  

Como vota a deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Deputada Janete de Sá, ausente. 
Como vota o deputado Luciano 

Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Luciano 
Machado vota SIM. 

Como vota o deputado Luiz Durão? 
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Voto SIM. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Luiz Durão vota 
SIM. 

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos, ausente. 
Como vota o deputado vice-líder do 

Governo, Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM, meu presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Marcos Garcia 
vota SIM. 

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 

 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) - SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Marcos 
Madureira vota SIM. 

Como vota o deputado Pr. Marcos 
Mansur? 

 

O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Voto SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – O deputado Pr. Marcos 
Mansur vota SIM. 

Deputada Raquel Lessa? 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Voto 
SIM, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputada Raquel Lessa 
vota SIM. 

Como vota o deputado Renzo 
Vasconcelos? (Pausa) 

Deputado Renzo Vasconcelos, ausente. 
Como vota o deputado Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Voto 

SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Sergio Majeski 
vota SIM. 

Como vota o deputado Theodorico 
Ferraço? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) - 

Voto SIM, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Theodorico 
Ferraço vota SIM. 

Como vota o deputado Torino Marques? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, voto SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Torino Marques 
vota SIM. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Voto 
SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Vandinho Leite 
vota SIM. 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Posso 
justificar, presidente?  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Aguardo o registro dos 
votos. (Pausa) 
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Vinte e quatro votos SIM; um voto NÃO; 
e uma abstenção. 

Só conferindo, vinte e quatro SIM... 
(Pausa)  

Retificando o placar da votação. Vinte e 
três votos SIM; um voto NÃO; uma abstenção.  

Fica aprovado.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
Deputado Bruno Lamas.  
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Senhor 
presidente, eu justifico meu voto SIM 
acreditando na importância da pesquisa, da 
ciência, da tecnologia, como foi feito no relato 
do deputado Xambinho; e acreditando que 
nosso estado tem essa vocação. Temos um 
Fundo Soberano, temos gás, petróleo. Esse é um 
projeto que votei com convicção.  

Quero aproveitar a oportunidade, 
presidente, e fazer aqui um registro que passou, 
no inicio da sessão. A literatura capixaba perdeu 
hoje um de seus ilustres filhos: Cimar Pinheiro, 
senhor presidente, morreu vítima de câncer, 
morador lá de Dores do Rio Preto. Escritor, 
historiador, ambientalista. Sabemos o quanto 
Caparaó tem evoluído, e, com certeza, o senhor 
Cimar Pinheiro trabalhou muito para isso.  

Então, fica aqui nosso registro, nossos 
sentimentos à família, aos amigos, neste 
momento tão delicado, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – (PTB) – Ok, deputado.  

Eu até sugiro que, após iniciarmos a fase 
das Comunicações, nós vamos fazer um minuto 
de silêncio.  

Passamos para o item de n.º 4.  
 

4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 439/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que dispõe 
sobre a obrigatoriedade de colocação de placa 
informativa com informação acerca das cores de 
bengalas utilizadas por pessoas com deficiência 
visual, nos estabelecimentos comerciais do 
estado do Espírito Santo. Publicado no Ales 
Digital do dia 17/08/2021. Nas Comissões, em 
conjunto, de Justiça, de Cidadania e de Finanças 
o relator, deputado Gandini, se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida - virtual e presencial - 
do dia 1.º de setembro de 2021. Prazo vencido. 
Existe emenda anexada ao projeto, de autoria 
do deputado Doutor Hércules, para ser 
analisada pelas comissões parlamentares.  

Convoco as Comissões em conjunto, de 
Justiça, de Cidadania e de Finanças para 
oferecer parecer oral à matéria e à emenda.  

Deputado Gandini.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou avocar, senhor 
presidente. Na realidade é comigo a relatoria. 
Vou manter a relatoria.  

A gente verificou a emenda do deputado 
Doutor Hércules, que acrescentou ao projeto, já 
em acordo, na realidade, com o autor da 
matéria, até porque em seu gabinete há uma 
pessoa cega, e que contribuiu com a matéria. E 
eu gostaria de incorporar a emenda, que foi 
feita pelo deputado, à matéria.  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, pela ordem! 
Presidente Gandini, pela ordem! Autor da 
matéria, Danilo Bahiense. 

V. Ex.ª pode ler a emenda do Doutor 
Hércules, por favor? Só para conferir se bate 
aqui, com que estamos em mãos.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – É o parágrafo único.  
 

Parágrafo único - A placa 
deverá medir 21(vinte e 
um) centímetros por 27 
centímetros (...) e deverá 
conter as seguintes 
inscrições e figuras 
demonstrativas: 
 

Aí, possivelmente, na demonstração, 
tem as figuras.  

 
§ 2.º O deficiente visual 

deverá ter acesso sem 
restrições ao 
estabelecimento 
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comercial, mesmo sem 
utilização das bengalas 
nas referidas cores 
descritas (...) a seguir:  
 

E aí define as cores.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente Gandini, a direção lá 
de Redação, já confirmou aqui, conversou e 
combinou com o Doutor Hércules, que ficaria o 
seguinte, no art. 1.º §2.º:  

 
§ 2.º O deficiente visual 
deverá ter livre acesso sem 
restrições ao 
estabelecimento 
comercial, mesmo sem 
utilização das bengalas 
nas referidas cores 
descritas no §1.º.  

 
 Isso que foi combinado com o Doutor 

Hércules. E no sistema está errado. O 
Marquinho está nos informando aqui. Se V. Ex.ª 
quiser, eu repito.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu só não entendi. A 
primeira parte não seria contemplada, então, 
né? A placa deverá medir... Não tem.? Saiu isso, 
né?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Não, não. A sugerida aqui, que 
já foi combinado, inclusive, com Doutor 
Hércules, ficaria:  

 
§ 2.º O deficiente visual 
deverá ter livre acesso sem 
restrições ao 
estabelecimento 
comercial, mesmo sem 
utilização das bengalas 
nas referidas cores 
descritas no §1.º.  

 
Essa que está valendo. A outra do 

sistema eu gostaria que V. Ex.ª retirasse. 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 Eu vou pedir ao deputado Doutor 
Hércules se ele mantém ou acata, porque, aí, eu 
vou ter que tomar uma decisão se o deputado 
Doutor Hércules mantiver o entendimento ou 
não. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, eu estou de acordo com o que foi 
proposto pelo deputado Danilo. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
Então, vamos seguir no acordo feito 

entre quem emendou e o autor da proposta, 
apenas com o §2.º, conforme a leitura que foi 
feita pelo deputado Danilo Bahiense, autor da 
matéria. 
 Eu vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação com a emenda da matéria nas 
Comissões de Justiça e aprovação de Finanças e 
Cidadania. 
 Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos, inicialmente, da Comissão de 
Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa)  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto com o relator. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Gandini, eu acompanho o relatório. Vandinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vandinho. 
 Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos e deputado Dr. Rafael Favatto. 
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 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem!  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado na 
Comissão de Justiça. 
 Tendo em vista que terminamos na 
Justiça, deputado Doutor Hércules pediu pela 
ordem. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Deputado e presidente Gandini, só para 
informar que eu concordo que seja em 
conjunto, porque antes eu pedi em separado, 
porque eu queria apresentar emenda. Como a 
emenda já foi apresentada e acatada, eu 
devolvo, então, e que, neste momento, se faça 
em conjunto. 
 Obrigado, presidente Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 Eu só estava seguindo aqui a orientação, 
que já estava como se tivesse em conjunto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Gandini, Cidadania é a 
próxima. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Comissão de 
Cidadania. 
 Deputado Luciano Machado? (Pausa)  
 Está sem áudio, deputado. (Pausa) 
 Deputado Luciano, está sem áudio. 
(Pausa)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Faz um joinha, deputado 
Luciano. 

 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Concordo com o relator. 

 

  O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Agora deu para 
ouvir. 

 Deputado Bruno Lamas? (Pausa)  
 Deputada Iriny Lopes? 

 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 
o relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho?  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 Tendo maioria na Comissão de 
Cidadania, aprovado. 

 

 Vamos à Comissão de Finanças. 
 Deputado Freitas, como vota? (Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 Deputado Marcos Madureira? 

 

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

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa)  
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? (Pausa)  
 Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Bruno 
Lamas? (Pausa)  
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 Deputado Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 Então, tendo cinco deputados, maioria 
na Comissão de Finanças, também aprovado 
com a emenda. 
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Deputado, só falta a 
Comissão de Saúde agora. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ah, tem Saúde 
também? Desculpe. Eu não li. 
 Comissão de Saúde. 
 Como vota o deputado Doutor Hércules? 
(Pausa)  

 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Deputado, Doutor Hércules 
vota com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado à 
unanimidade na Comissão de Saúde. 
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria com a emenda. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Ok. 

 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir e 
antes de colocar em votação, eu gostaria de 
ouvir o vice-líder do Governo, Marcos Garcia, 
para orientar a base governista, a oposição e os 
independentes. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Ok, 
presidente, muito obrigado! Vamos encaminhar 
aqui a todos os deputados e deputadas, 
principalmente a base do Governo, pela 
aprovação da matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Com a emenda. 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Desculpe, 
presidente, com a emenda. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Em votação. 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado, com emendas. 
À Comissão de Justiça, para a redação 

final. 
Convoco a Comissão de Justiça para 

oferecer parecer oral à redação final. 
Com a palavra o deputado Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Vou avocar a 
matéria, em relação à redação final, dar pela 
aprovação da mesma, acolhendo a emenda do 
deputado Doutor Hércules, e colocar a matéria 
em discussão. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Vandinho Leite? Deputado Dr. 
Emílio Mameri? 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 

acompanho o relatório. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho relatório também. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? Deputado Marcos Garcia? 
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O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - 
Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Marcelo Santos e 
deputado Dr. Rafael Favatto. 

Tendo já a maioria na comissão, devolvo 
à Mesa... 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Rafael 
também com o relator. 

Aprovada a redação final. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Em votação a redação final. 
Os deputados que aprovam, 

permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Passamos para o item de n.º 5. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, pela ordem! Só para 
justificar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA - PTB) – Ok. Com a palavra o autor 
do projeto, deputado Delegado Danilo Bahiense, 
para justificar voto. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente Adilson, quero aqui 
neste momento agradecer aos nossos pares, 
agradecer ao vice-líder do Governo por haver 
apoiado essa matéria muito importante porque, 
realmente, às vezes, nós queremos ajudar 
determinadas pessoas portadoras de deficiência 
e não sabemos como. 

Eu estive conversando até com médicos 
aqui na Assembleia que não sabiam o que 
representaria ou o que representa as cores das 
bengalas dos deficientes. A bengala branca 
indica que o cidadão é um deficiente visual 
total; a bengala verde indica que essa pessoa é 

portadora de uma deficiência visual, mas ela 
enxerga alguma coisa, mesmo que seja muito 
pouco, mas ela enxerga; já a bengala branca 
com vermelho, indica que essa pessoa, além de 
ser deficiente visual, ou seja, cega, ela ainda é 
deficiente auditiva, ou seja, surda. 

Então é muito importante que as 
pessoas saibam que essas pessoas precisam de 
ajuda e precisam de inclusão na sociedade. 

Muito obrigado a todos! Que Deus 
continue nos abençoando! 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, pela ordem! 
Eu quero parabenizar o deputado 

Delegado Danilo Bahiense por esse importante 
projeto que o senhor encaminhou aqui nesta 
Casa de Leis. Parabéns, deputado! Com certeza, 
vai transformar a vida de muitas pessoas. Esse 
projeto está sendo muito aguardado aqui na 
Assembleia Legislativa. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Muito obrigado! E agradecer 
também ao Doutor Hércules, que veio 
abrilhantar esse projeto com essa emenda que 
foi aprovada nesta data. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA - PTB) – Passamos para o item de 
n.º 5, Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 361/2021, do deputado Dr. 
Emílio Mameri, que institui a Política Estadual 
para a População Migrante, dispõe sobre seus 
objetivos, princípios, diretrizes e ações 
prioritárias no Estado do Espírito Santo. 
Publicado no Ales Digital do dia 20/07/2021.  

Na Comissão de Justiça o relator, 
deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial, do dia 
01/09/2021. Prazo encerrado.  

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
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vou avocar essa matéria. Matéria 
superimportante, um tema superatual. A gente 
está vendo aí mais fluxos migratórios 
acontecendo, devido à guerra, devido a 
inúmeros outros tipos de calamidades. E o 
deputado Dr. Emílio Mameri acerta quando vem 
tratar sobre o tema. 

Eu vou, apesar de haver divergências em 
relação à possibilidade de nós legislarmos sobre 
o assunto, nós temos clareza que há um vácuo 
legal e (Inaudível) de a gente legislar de forma 
complementar à União sobre esse assunto.  
 Esse é o nosso entendimento. Vamos 
relatar pela constitucionalidade e aprovação da 
matéria. Na realidade, é só pela 
constitucionalidade, no caso não está em 
conjunto.  
 E colocar a matéria em discussão. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini, pela 
ordem!  

 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Oi, deputado 
presidente! 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Deputado Gandini, eu quero discutir. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Eu gostaria de sugerir ao 
deputado Gandini se nós possamos fazer em 
conjunto com a Comissão de Justiça, Cidadania 
e Finanças, se os presidentes concordarem.  
   
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Por mim, não tem 
problema.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Luciano 
Machado, podemos fazer em conjunto? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
favorável, presidente Adilson.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok.  
 Deputado Freitas. (Pausa) 

 Na Comissão de Finanças o Freitas está 
ausente e o deputado Marcelo Santos também.  
 Eu pergunto ao deputado Marcos 
Madureira se ele concorda fazer em conjunto. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok, deputado. Muito 
obrigado.  
 Devolvo a palavra ao deputado Gandini, 
em conjunto.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Deputado Gandini, quero discutir a matéria.  

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Antes, só para eu 
fazer a emenda aqui ao relatório.  

Eu também dou pela aprovação das 
matérias nas comissões de mérito, tendo em 
vista, como eu já disse, a importância da 
matéria com relação, principalmente, à 
Comissão de Cidadania e Direitos Humanos. A 
gente sabe o quanto é importante essa matéria.  
 E como se trata de uma política de 
diretrizes, inicialmente não há por parte 
Governo do Estado, antes de ele propor um 
programa, nenhum aporte de recursos.  
 Então, eu vou dar pela aprovação da 
matéria e colocar agora em conjunto a matéria 
em discussão.  
 Deputado Dr. Emílio Mameri para 
discutir a matéria.  

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei n.º 361/2021. Precisamos cuidar 
de pessoas, de todas elas. O Projeto de Lei n.º 
361/2021, institui a Política Estadual para a 
População Migrante, dispõe sobre seus 
objetivos, princípios, diretrizes e ações 
prioritárias no Estado do Espírito Santo. 
 Estamos falando de mobilidade humana 
internacional, assunto que vem ganhando 
evidência na agenda política de muitos países, 
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agora com mais visibilidade pelas notícias 
internacionais, mas que sempre ocorreu.  
 O Brasil não é diferente, especialmente 
considerando os desdobramentos dos 
cenários dos países latino-americanos. E a 
temática migratória tem sido abordada na 
legislação brasileira. No cenário nacional, a Lei 
n.º 13.445, de 24 de maio de 2017, trouxe 
importantes avanços, dentre eles a liberdade de 
acesso a direitos sociais básicos, tais como 
saúde, educação, moradia, trabalho digno, entre 
outros.  
 Mas ainda é preciso avançar no âmbito 
das políticas públicas estaduais e municipais. 
Cada vez mais essas populações representam 
um contingente expressivo em nossas cidades, 
em nosso estado.  
 É importante favorecer que essas 
pessoas tenham inclusão social no trabalho e o 
acesso a uma vida digna. São questões que 
facilitam a integração para favorecer a região na 
qual se estabelece. Os imigrantes também são 
profissionais, representam mão-de-obra, geram 
empregos, consomem e pagam tributos, 
sobretudo com o trabalho regularizado.  

Estamos falando em direitos 
constitucionais básicos, como direito à vida, à 
liberdade, à igualdade, à segurança, à 
propriedade e direitos sociais: a educação, a 
saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o 
transporte, o lazer, a segurança, a previdência 
social, a proteção à maternidade e à infância e a 
assistência aos desamparados.  

No nosso estado existe uma rede de 
apoio a migrantes, que reúne instituições 
estaduais nacionais e internacionais para dar 
apoio aos migrantes auxiliando a acessar os 
mais variados serviços públicos na tentativa de 
ampará-los na garantia de melhores condições 
de vida.  
 Esse grupo nos procurou no gabinete e 
vimos debatendo e nos aprofundando nesse 
assunto, o que fez surgir uma proposta de 
cunho humanitário, a política estadual para a 
população migrante, Projeto de Lei n.º 
361/2021, que está neste momento tramitando 
na Casa. Porque tem o Poder Legislativo o dever 
e o poder de formular medidas públicas para 
efetivação de direitos sociais. 

 A lei federal é geral, mas não cuida das 
questões, (Inaudível) que temos vocação no 
acolhimento, devemos considerar os mais 
importantes pontos a serem propostos e 
implementá-los para a execução de políticas 
públicas que promovam a plena e respeitosa 
integração dos migrantes à sociedade capixaba.  
 Nos últimos tempos temos 
acompanhado com tristeza os acontecimentos 
no Afeganistão, de onde muitos cidadãos 
fogem. Eles fogem da violência, da fome, da 
perseguição e deixam suas terras com a 
esperança de que uma pátria se torne amiga. 
Olho com carinho especial para essa população, 
e acreditamos ser esse um debate importante 
nessa Casa de Leis.  

Essa é a discussão sobre a matéria, é 
extremamente importante. Eu peço aos nossos 
pares que avaliem e que votem aprovando esse 
projeto de lei que vai trazer muitos benefícios a 
toda essa população que tanto necessita do 
nosso apoio. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A matéria continua 
podendo ser discutida. (Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos inicialmente da Comissão de 
Justiça.  

Como vota deputado Vandinho Leite?  
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório. 

 

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 Marcos 
Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto?  
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O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá e deputado Marcelo Santos? (Pausa) 

Tendo maioria na Comissão de Justiça, a 
matéria fica aprovada.  

Vamos à Comissão de Cidadania. 
(Inaudível) 

Está sem áudio, deputado Luciano 
Machado. (Pausa) 

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

o relator, presidente Gandini. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Bruno 
Lamas? (Pausa)  

Deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto com o 

relator e parabenizo a iniciativa do deputado, do 
nosso companheiro deputado que apresentou o 
projeto. Muito importante projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa)  

Precisa de mais um voto.  
Deputado Dary Pagung? (Pausa)  
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa)  
Deputada Raquel Lessa? (Pausa)  
Nesse caso eu fico na dúvida, senhor 

presidente... 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini, o 
senhor pode passar para a próxima comissão. 
Mesmo tendo quorum.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Finanças.  
Deputado Freitas, como vota, deputado 

Marcelo Santos, deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator.  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo?(Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? (Pausa)  
 Adilson Espindula está presidindo. 
Deputado Dr. Rafael Favatto?  

 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relatório de V. Ex.ª.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho? (Pausa) 
 Deputado Bruno Lamas? (Pausa)  

 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relatório de V. Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Xambinho! 
Se V. Ex.ª pudesse também somar o seu voto na 
Comissão de Cidadania. É possível? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Ok. É possível, nobre... 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, deu quorum 
na Comissão de Cidadania, com maioria, 
aprovado também na Comissão de Cidadania. 

Vamos ao voto do deputado, agora, na 
Comissão de Finanças, do deputado Luciano 
Machado, para encerrar. (Pausa) 

Deputado Luciano Machado? Comissão 
de Finanças. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Ei 
Gandini! A favor. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 

Então, aprovado na Comissão de 
Finanças e nas demais comissões pertinentes, 
devolvo à Mesa, para prosseguir a matéria. 
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O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado Gandini, só 
confirmar aqui para mim, que o projeto, nas 
comissões, foi aprovado sem emendas, não é? 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Sem emendas. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, antes 
de colocar a matéria em votação, vou passar 
para o nosso vice-líder do Governo, deputado 
Marcos Garcia, para que ele possa orientar a 
base governista e também a oposição e os 
independentes. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Obrigado, presidente.  

Entendendo a grandeza e a importância 
desse grande projeto de lei apresentado aqui 
pelo deputado Emílio Mameri, também já 
parabenizando o deputado por esse projeto, eu 
vou encaminhar a base pela aprovação desta 
matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Em votação. 

Os deputados que aprovam, 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Parabenizar nosso vice-líder, está 

conseguindo voto de todo mundo hoje: da 
oposição, dos independentes, da base 
governista. E olha que não é fácil de conseguir 
um voto do Capitão Assumção.  

Passamos para o item de n.º 6. 
6. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 19/2021, 
do deputado Luiz Durão, Vandinho Leite e da 
Mesa Diretora,  que altera a Resolução n.º 
2.555, de 28 de maio de 2008, que criou o 
Procon-Assembleia (Com o objetivo de 
contribuir na fiscalização do cumprimento da 
legislação consumerista e em defesa dos 
direitos dos consumidores do Estado do Espírito 

Santo, o Procon-Assembleia, pelo menos a cada 
03 (três) meses por ano, realizará visitas a 
estabelecimentos comerciais e adotará as 
medidas administrativas e legais cabíveis em 
face de infrações porventura constatadas). 

Publicado no Ales Digital do dia 
13/09/2021. Na Comissão de Justiça o relator, 
deputado Dr. Emílio Mameri, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida, virtual e presencial do 
dia 15/09/2021. O deputado tem prazo até o dia 
22 de setembro de 2021.  

Pergunto ao deputado Dr. Emílio Mameri 
se ele vai manter o prazo ou vai relatar a 
matéria? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) - Eu 
vou me prevalecer do prazo regimental. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – É regimental. 

Agora são 16h48min. 
Neste momento passamos à fase das 

Comunicações. 
Com a palavra o ilustre deputado Capitão 

Assumção. 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Nós imaginávamos que 
estávamos numa república, não é? Quinta-feira, 
o presidente Bolsonaro estava transmitindo pela 
rede, na internet, pelo Youtube, pelo Facebook, 
pelo Instagram. E a live transcorria 
normalmente, quando, de repente, ele falou de 
um remédio que está curando muita gente, e 
quando ele falou o nome do remédio, que foi a 
ivermectina, a live do presidente saiu do ar.  

A gente percebe que as Big Techs, como 
são chamadas essas empresas da internet, como 
YouTube, como o Facebook, como o Instagram e 
como o Twitter, estão cada vez mais no mundo 
inteiro tomando conta e ditando normas sobre 
o que nós devemos achar ou deixar de achar.  

A opinião nossa tem que ser respeitada!  
Ele estava dando um exemplo do que 

acontece com algumas pessoas e, inclusive, com 
ele, e que acontece com muita gente. Qual é a 
dificuldade de se falar em tratamento precoce? 

Aqui no Espírito Santo nós estamos 
caminhando para a terceira dose da Coronavac. 
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Pergunte aos brasileiros e aos capixabas 
quantos não estão usando remédios preventivos 
para a covid-19 e suas variantes. Essa doença vai 
existir o resto da vida e nós vamos ter que ficar 
procurando a cada tempo vacinas que ainda não 
concluíram seus estudos e por medida 
emergencial da Anvisa estão sendo aplicadas em 
nosso território?  

Pior do que isso é o cerceamento das 
opiniões das pessoas. Não é porque era a live do 
presidente, não. Poderia ser qualquer pessoa!  
 Na sexta-feira eu fiz um exemplo disso. 
Gravei um pequeno vídeo mostrando o remédio 
e dizendo: Por causa desse remédio aqui a live 
do presidente caiu. O deputado Torino Marques 
chegou a comentar no nosso vídeo lá no 
Instagram, o deputado Danilo Bahiense. Eu fui 
fazendo print. Eu já sabia o que ia acontecer.  

Pode ficar à vontade, deputado Torino 
Marques! 
 
 O Sr. Torino Marques – (PSL) – Pela 
ordem, Capitão Assumção! O que eu coloquei 
foi: Tomei, tomo e tomarei ivermectina. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Pois é! Tem gente que toma 
remédio pior do que isso. Tem gente que usa 
até droga para poder dizer que é um remédio.  

As pessoas precisam ser respeitadas! 
Daqui a pouco a gente vai dizer que nunca 
existiu aquela vontade do cidadão de tomar o 
seu próprio remédio caseiro. Quem não tem em 
casa um Tylenol? Quem não tem em casa 
qualquer tipo de remédio? Até mesmo um 
antibiótico, mesmo que você não seja médico? 
Você talvez conheça um pouquinho do seu 
corpo e saiba como ele funciona e no meio da 
madrugada você vai buscar por socorro médico?  

Vamos voltar ao cerceamento da 
liberdade. Quando eu publiquei falando sobre a 
live do presidente Bolsonaro, que caiu, tirei o 
print de cem comentários, tirei o print de 
duzentos comentários, tirei o print de trezentos 
comentários, tirei o print de quatrocentos 
comentários, tirei o print de quinhentos 
comentários. Quando deu seis horas do dia 
seguinte, mil e seiscentos comentários. Aí eu 
gravei o espelhamento do meu celular 

mostrando a quantidade de compartilhamentos, 
a quantidade de comentários e alguns 
comentários. Porque eu sabia que a Big Tech 
chamada Instagram iria retirar o meu vídeo do 
ar.  

Mas foram piores do que isso. Foram 
piores do que isso! Não me fizeram uma 
notificação pelo menos dizendo por que o meu 
vídeo estava saindo do ar. Não demorou cerca 
de meia hora para que o meu vídeo saísse do ar 
inexplicavelmente.  

O que está acontecendo comigo está 
acontecendo com você também. Essas Big Techs 
Youtube, Twitter, Instagram e Facebook estão 
cerceando a sua livre manifestação do 
pensamento.  

Nós já estamos procurando o caminho 
da Justiça para que, no caso, o Instagram ponha 
de volta no meu canal esse vídeo, que é de 
suma importância: o relato que está ali de mais 
de mil e seiscentas pessoas que dão a notícia de 
como estão se tratando através da ivermectina. 
O relato do deputado Torino Marques está lá 
registrado e de mais mil, quinhentas e noventa e 
nove pessoas.  

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Antes de eu convidar o 
próximo orador inscrito, conforme 
requerimento do deputado Bruno Lamas, nós 
vamos conceder um minuto de silêncio. 

 
(A Casa presta a homenagem)   
 

 Com a palavra o ilustre deputado Carlos 
Von. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, senhoras e senhores deputados, 
todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia: uma boa tarde a todos!  

Quero parabenizar o deputado Capitão 
Assumção pelas palavras. Como dizia o primeiro 
presidente americano George Washington, 
estadista: Basta uma geração abrir mão de sua 
liberdade, e nós a perderemos para sempre. 
Então, a liberdade precisa ser uma luta 
constante de todos nós.  
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Mas o que eu queria trazer a esta tribuna 
hoje: ontem Guarapari completou cento e trinta 
anos de emancipação política, a minha cidade, a 
cidade em que eu vivo, a cidade que eu amo. E 
quatrocentos e sessenta e seis anos de uma 
linda história.  

O mundo conhece as famosas e 
exuberantes praias de Guarapari. São mais de 
cinquenta. Praias pequenas, praias grandes, 
praias desertas, praias urbanizadas, praias para 
todos os gostos.  

Está tramitando nesta Casa um projeto 
de lei de minha autoria que declara Guarapari a 
Capital do Turismo do Espírito Santo. Isso não é 
demérito para nenhuma outra cidade do nosso 
estado, cidades que têm grande potencial 
turístico, mas, sem dúvida, Guarapari é 
merecedor, sim, desse título porque, além das 
belas praias que nós temos – está aqui o meu 
colega deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
também tem Guarapari como sua casa, tem 
propriedade em Guarapari, está sempre lá, ama 
a cidade de Guarapari –, Guarapari tem a maior 
biodiversidade marinha do Brasil.  

Também está tramitando aqui nesta 
Casa um projeto de lei de minha autoria que 
declara Guarapari a Capital da Biodiversidade 
Marinha do Espírito Santo. Deveria ser do Brasil, 
porque Guarapari tem a maior biodiversidade 
marinha de peixes recifais do Brasil.  

E quem nunca ouvir falar das famosas 
areias monazíticas de Guarapari também? 
Areias que curam e previnem diversas doenças. 
O menor índice de câncer de mama do Espírito 
Santo e pode ser que seja do Brasil é em 
Guarapari, exatamente pelos efeitos medicinais 
das areias monazíticas. Eu conheço diversas 
pessoas também que se curaram, 
principalmente de doenças reumáticas, de 
alergias, tomando banho de areia na cidade de 
Guarapari. Então, eu considero as areias 
monazíticas de Guarapari a maior riqueza, não 
do Espírito Santo, mas uma das maiores 
riquezas que nós temos no mundo. 
Infelizmente, muito pouco explorada.  

Além das belas praias, da biodiversidade 
marinha, das areias monazíticas, Guarapari 
também tem uma linda história. Eu costumo 
dizer que Guarapari conta a história do Brasil, 

porque primeiro chegaram lá os índios. É um 
erro dizer que os portugueses descobriram o 
nosso país, porque os índios chegaram aqui 
muito antes dos portugueses. Talvez a palavra 
certa seria conquistar o nosso país. Mas 
primeiro chegaram os índios a Guarapari, não se 
sabe exatamente quando. Mas no séc. XVI 
depois chegaram os jesuítas. Infelizmente, 
também tivemos fazendas com escravos em 
Guarapari. Mas, infelizmente, faz parte da nossa 
história, isso aí aconteceu em Guarapari 
também. Depois a colonização europeia chegou 
a Guarapari, às montanhas de Guarapari, 
principalmente ali na região de Buenos Aires, 
Todos os Santos, Santa Luzia. Assim, são várias 
as comunidades rurais de Guarapari, Rio Claro, 
que receberam imigrantes europeus.  

Hoje a cidade de Guarapari é feita, é 
construída a várias mãos, principalmente nas 
mãos dos artesãos, dos pequenos empresários, 
dos pescadores da nossa cidade, que 
conseguem construir uma cidade, apesar de 
todas as dificuldades que ela vem sofrendo, 
porque, atrás daquela bela orla, existe, sim, uma 
periferia que, infelizmente, sofre. Não era para 
sofrer porque, com tantas riquezas e tantas 
belezas que nós temos em Guarapari, era para 
estar toda a população usufruindo disso e 
vivendo muito bem. Deus foi muito generoso, 
mas, infelizmente, o homem consegue 
realmente destruir parte disso que foi oferecido 
à nossa cidade e à nossa população.   

Então, quero aqui dizer, meus parabéns, 
Guarapari, pelos seus 130 anos de emancipação 
política e 466 anos de uma linda história! 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) - Com a palavra o Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Delegado 

Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Boa tarde, presidente Adilson 
Espindula; boa tarde, deputados e deputadas; 
todos que nos assistem pela TV Assembleia e 
aos servidores desta Casa. 
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Inicialmente, eu quero parabenizar as 
palavras do nosso amigo, deputado Capitão 
Assumção. Viu, Carlos Von, eu também fiz o 
tratamento precoce! A minha irmã, de oitenta e 
oito anos, também fez, e a covid passou como 
uma gripe; o meu irmão, de oitenta e sete; o 
outro de oitenta e cinco; meus cinco filhos 
tiveram covid e passaram tranquilamente, 
porque fizeram o tratamento precoce. 

Parabenizar também o Carlos Von, pelo o 
que foi dito no seu discurso com relação à 
Cidade Saúde. Estamos juntos! Eu amo aquela 
cidade. E estamos juntos lá em Guarapari. 

Deputado Theodorico Ferraço, no dia 15 
deste mês, mais uma tragédia lá em Barra do 
Itapemirim. Uma senhora, Charlene de Lenis 
Gonçalves, 40 anos, e sua filha, Ysaquiele Júnia 
Gonçalves de Araújo, de 11 anos, foram 
assassinadas a facadas. O ex-companheiro da 
Charlene, o cidadão Michael Prates Garcia, de 
31 anos, acabou assassinando a ex-companheira 
e a enteada. Um fato lamentável! 

Mas a família, deputado Theodorico, 
teve de passar por mais um constrangimento. 
Chegando o corpo ao Departamento Médico 
Legal, de escopa, ao SML de Cachoeiro de 
Itapemirim, no dia 15, não havia médico. Dois 
dias sem médico, Torino Marques. Somente no 
dia 17. As duas foram assassinadas no dia 15, 
somente no dia 17, à noite, é que os corpos 
foram liberados e levados lacrados, os caixões 
lacrados, direto para o sepultamento.  

Desde o primeiro dia, Theodorico 
Ferraço, deste mandato, eu venho cobrando do 
Governo do Estado que a população capixaba 
precisa ser respeitada pelo Governo do Estado. 
Já tivemos fato lamentável aqui em Colatina, 
onde um pai que perdeu o filho foi obrigado a 
vestir uma roupa de auxiliar de perícia médico-
legal para auxiliar na necropsia de seu filho, o 
que é lamentável! Sofrimento dobrado, Torino, 
e levará para o resto da vida essa imagem dele, 
o pai, ajudando fazer a necropsia do próprio 
filho.  

Então, eu conclamo mais uma vez ao 
Governo do Estado: dê uma atenção à Polícia 
Civil, que está sucateada, ao Departamento 
Médico Legal e aos SMLs. Porque existem vários 
finais de semana em que nós não temos 

médicos legistas em nenhum dos SMLs, e os 
corpos têm que ser congelados ou trazidos para 
Vitória.  

No caso dessa senhora e sua filha, dois 
dias sem legista em Cachoeira de Itapemirim. 
Uma cidade importante, cujo SML atende toda a 
região Sul do estado do Espírito Santo. 

Pois não, deputado Theodorico. 

 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – 

Deputado Danilo, parabéns pelas suas palavras! 
Realmente, o que V. Ex.ª está falando é uma 
verdade superverdadeira. Esse crime que houve 
aqui em Marataízes, dois dias mãe e filha 
ficaram esperando a autopsia; a família 
chorando, sentados, inclusive no chão, na rua, 
para que o corpo fosse liberado.  

Eu quero me unir a V. Ex.ª, deputado 
Danilo, porque em todos os momentos que V. 
Ex.ª usou esta Casa, tem pedido providências 
com educação, com respeito. Lá na comissão 
mesmo, de Segurança, nós já fizemos essas 
reivindicações.  

Então, deputado Danilo, eu me uno a V. 
Ex.ª para proclamar: Governo do Estado, ouça a 
voz do Danilo Bahiense! Ouça a voz, porque ele 
não pode continuar pregando no deserto. É 
preciso de uma providência, é preciso que o 
Governo abra os seus olhos, os seus ouvidos. 
Chame o deputado Danilo para conversar, para 
discutir! O deputado Danilo tem soluções 
urgentes, como tem status de emergência no 
estado, até para fazer compras sem licitação.  
Então, é necessário que haja um pouco de 
humildade por parte do Governo do Estado.  

Dirijo-me, neste momento, ao 
governador do Estado. Sou independente, tenho 
a minha conduta pessoal de deputado, mas, por 
favor, senhor governador, convide o deputado 
Danilo, encontre uma solução, porque esse 
problema já está vergonhoso em todo o 
território capixaba.  

  
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Muito obrigado, deputado 
Theodorico Ferraço!  

É lamentável que a família não possa ter 
velado essa mãe e filha. Elas tiveram que ser 
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sepultadas de imediato, porque passaram dois 
dias lá, no SML. 

Deputado Theodorico, soluções nós 
temos. Inclusive, já levei pessoalmente ao 
gabinete do governador, não somente para 
resolver o problema das mortes violentas no 
estado do Espírito Santo, mas também as 
mortes naturais, cujos deslocamentos, por 
exemplo, no caso de Mucurici, em morte 
natural, a família tem que se deslocar até Bento 
Ferreira, aqui em Vitória, custeando do próprio 
bolso. 

O segundo assunto, deputado Adilson 
Espindula, que eu queria falar rapidamente, é 
com relação ao teleflagrante. Nós já fomos 
contra porque não houve nenhuma discussão 
com esta Casa, com a Comissão de Segurança. O 
Governo do Estado implantou o teleflagrante 
aqui, no estado do Espírito Santo, já está em 
funcionamento, inclusive com relação à Aracruz, 
com relação à Guarapari, e já tivemos um 
resultado negativo.  
  No dia 15/09 um cidadão foi preso em 
Guarapari, deputado Carlos Von, por haver 
furtado um capacete. Ele foi levado para a 
Regional. Lá não havia delegado, porque o 
delegado estava em Vitória, fazendo um 
flagrante à distancia, o teleflagrante. E esse 
cidadão acabou tirando sua própria vida dentro 
da cela daquela Regional.  

Eu conclamo ao Governo do Estado que, 
em vez de colocar em funcionamento o 
teleflagrante, que coloque os servidores da 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo. Não 
vamos retroceder.  

Eu, enquanto superintendente de Policia 
Civil no interior, de 2011 a 2014, ampliei lá, 
obviamente com nossos pares, ampliamos os 
plantões no estado do Espírito Santo, deputado 
Theodorico. E está havendo um retrocesso. Ou 
seja, o delegado, em Vitória, para fazer um 
flagrante lá do Sul do estado, ou um delegado 
de Vitória fazer um flagrante lá em Santa Cruz. 
Isso vai dar muito problema, e muitos dos 
nossos policiais acabarão sendo 
responsabilizados por abuso de autoridade ou 
por outros crimes. 

Muito obrigado, presidente! Retorno a 
palavra a V. Ex.ª.  

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Doutor Hércules.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente, querido deputado Adilson 
Espindula, deputados aqui no plenário, 
deputado Carlos Von, deputado Torino, 
deputado Capitão Assumção e deputado Danilo 
Bahiense, cumprimento todos aqui e também os 
que estão no sistema virtual. Nosso abraço 
também a todos os servidores da Casa, 
especialmente, agora, a Gisele, que está 
fazendo nossa transmissão em sinais de Libras, 
mostrando a importância da inclusão, e também 
a Eliana, que está ali sentada ao lado, também 
fazendo a transmissão da nossa fala.  

Vou aproveitar e mostrar aqui. Dê um 
take, por gentileza! Já que estamos falando em 
sinais de Libras. Por gentileza! 

No dia 30, uma quinta-feira, às 19h, nós 
faremos aqui uma sessão especial, 
naturalmente para mostrar a importância da 
inclusão. Sessão especial sobre o trabalho 
realizado pela comunidade surda capixaba.  

Então, é preciso que, cada vez mais, nós 
façamos a inclusão.  

Quero mostrar ali na tela, que fizemos a 
inauguração do Núcleo Otacílio Coser. Estamos 
ali mostrando a equipe da Apades e usuários. 
Esse Núcleo está sendo dirigido pelo meu amigo 
Carlos Ajur, da União dos Cegos, de Vila Velha, 
junto com Mirian e Fernanda, auxiliares de 
Carlos Ajur. 
 Aí o pessoal da Amaes. Estamos ali com o 
Frei Djalmo, que veio, a nosso pedido, dar 
benção no espaço; com Pollyana Paraguassú; 
também a Heloísa, da Amaes; e Carlos Ajur, que 
está, neste momento, no Núcleo atendendo as 
pessoas. 

Aí é o filho do nosso querido 
homenageado, Otacílio Coser, e o neto de 
Otacílio Coser também. Os dois ali atrás, na 
foto, com o Otacílio, o meu saudoso amigo, cujo 
espaço leva o nome dele. 
 Tem mais alguma foto? (Pausa)  
 Aí ainda com Carlos Ajur, com o filho e 
neto do Otacílio, e a placa na entrada do 
espaço. Se tiver mais, pode passar. (Pausa)  
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 É a mesma foto. Não tem mais, não. 
Acabou. 
 Muito obrigado.  
 Setembro é o mês da visibilidade da 
comunidade surda brasileira, conhecido como 
Setembro Azul. O mês é marcado por diversos 
eventos voltados para a conscientização sobre a 
acessibilidade e a comemoração das conquistas 
obtidas - que são muito poucas - pela 
comunidade surda. 

Quer fazer uma foto? 
Vou mostrar para você agora fazer uma 

foto. (Pausa)  
Beleza. A nossa fotógrafa! A melhor 

fotógrafa que temos aqui na Assembleia. 
Obrigado. 
A cor azul possui um significado que para 

muitos pode ser triste, mas também pode ser 
encarada como um símbolo de orgulho e de 
resistência da comunidade surda. A simbologia 
vem da Segunda Guerra Mundial, quando, 
durante a tentativa dos nazistas de livrar o 
mundo daqueles considerados "inferiores", 
todas as pessoas com deficiência eram 
identificadas por uma faixa azul no braço, o que 
incluía a população surda. Essas pessoas eram, 
então, encaminhadas a instituições na 
Alemanha e na Áustria, onde eram executadas. 
O programa responsável pela morte de cerca de 
vinte mil pessoas deficientes entre 1940 e 1945 
era denominado T4, ou eutanásia. Esse povo era 
executado. Infelizmente, essa história é triste.  

Presidente, para encerrar, peço um 
minuto mais.  

A luta pela inclusão e visibilidade da 
comunidade surda é representada pelo 
Setembro Azul, mas é também uma prática 
diária. Todos os dias, pessoas surdas sofrem 
preconceito e exclusão por parte daqueles que 
não compreendem o que significa ser surdo. O 
real deficiente não é aquele que não ouve, mas 
aquele que se recusa a escutar e compreender o 
próximo. 

Então, na verdade, essa luta nossa pela 
inclusão vai, cada vez, se Deus quiser e Ele quer, 
se avolumar, e vamos ter muitas conquistas, 
muita inclusão e muita igualdade, no nosso 
estado, para esse povo que é esquecido e 
excluído. 

Agradeço ao presidente Erick Musso por 
essa compreensão de atender alguns pedidos 
que fizemos aqui. Quando chegamos aqui, não 
tinha banheiro acessível, não tinha faixa tátil, 
não tinha também as sessões transmitidas em 
sinais de Libra; e essas são algumas conquistas 
que temos. Mas o Núcleo é uma grande 
conquista e, com certeza, estaremos ali 
capacitando as associações para que sejam 
vistas, para que tenham acesso àquilo que têm 
direito pela lei, e a lei muitas vezes nega essa 
condição. 

Então, mais uma vez, presidente, só para 
encerrar, mostrar mais uma vez o cartaz. Não se 
esqueça, dia 30! Se você não puder vir à 
Assembleia, acompanhe pelas minhas redes 
sociais esta sessão que será transmitida 
também. 

Obrigado, presidente Adilson Espindula, 
lá da nossa querida Santa Maria de Jetibá. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Obrigado, deputado 
Doutor Hércules. 

Com a palavra o deputado Dr. Emílio 
Mameri. (Pausa) 

Deputado Dr. Rafael Favatto. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Boa tarde a todos! 

Presidente, estava com um probleminha 
no som. Vou falar. 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – V. Ex.ª está com a palavra, 
deputado Dr. Emílio. 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Muito obrigado, presidente! 

Hoje tivemos uma indicação nossa ao 
Governo do Estado sobre a importância de 
adotar medidas necessárias para os profissionais 
da saúde, de modo geral, serem imunizados. Os 
que foram imunizados com a segunda dose da 
vacina em 2021, que recebam a terceira dose da 
vacina de imunização contra a covid-19. Isso 
engloba todos os profissionais da saúde, é 
importante. 

Sabemos que o que previne essa doença 
é a vacinação, e nunca nenhuma pandemia foi 
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resolvida ou controlada sem acompanhar o 
desenvolvimento da ciência, essa é a realidade. 
Não tem tratamento precoce. Os resultados que 
se fala de tratamento precoce é o percentual 
que iria ficar bom independente de tomar 
remédio ou não. Muito pelo contrário, às vezes, 
medicamentos mal indicados podem causar 
arritmias cardíacas e problemas outros que 
podem levar a óbito. 

Então, venho falando sobre a ciência, a 
importância de seguir a ciência. As vacinas são 
todas boas. Evidentemente, nenhuma delas dá 
cem por cento de proteção. Mas, a evidência 
científica, o valor da vacinação aparece com a 
diminuição significativa de letalidade e 
mortalidade no nosso país. Então, coincidiu com 
a aplicação das vacinas a diminuição do número 
de óbitos no mundo inteiro, e no Brasil não é 
diferente, no Espírito Santo não é diferente. 
Precisamos, sim, focar na vacinação. 

Essa polêmica política... Não gosto de 
entrar nisso, se é mérito de A ou de B. O 
importante, como profissional da saúde que 
sou, como pesquisador, ex-professor da 
Universidade Federal do Espírito Santo, onde 
trabalhei durante trinta e oito anos, é que 
sabemos que temos que seguir as evidências 
científicas. Esses medicamentos seriam ótimos, 
estamos aqui na torcida para que tenhamos, 
sim, medicamentos que possam nos ajudar. Mas 
sabemos que nenhum deles tem efeito efetivo. 
E na ânsia de tentar proteger as pessoas, muitos 
profissionais, até por não conhecerem a doença, 
a doença é nova, uma doença que chegou ao 
mundo de maneira rápida e com uma 
disseminação muito intensa, começaram a 
opinar sobre projetos de tratamento A, B ou C. 
Mas, enfatizo e queria que as pessoas 
entendessem que temos que vacinar e que 
todas as vacinas são boas. O mundo inteiro está 
vacinando, os resultados são efetivos, e vamos 
controlar, sim, essa terrível doença. Mas, vamos 
controlar com a vacinação.  

Sabemos que existem inúmeras vacinas 
que são aplicadas três vezes para que a pessoa 
possa ter imunidade suficiente. Então, não é 
surpresa para nenhum pesquisador saber que a 
vacinação do coronavírus, os SARS2, que é o que 
gera a covid-19, em alguns casos é necessária a 

aplicação da terceira dose, principalmente em 
idosos. E, do ponto de vista prático, eu, 
pessoalmente, acho que deve ser feita em toda 
a população de risco para o benefício de toda a 
nossa imensa população, principalmente 
aqueles que estão na linha de frente, e, aí incluo 
todos os profissionais da saúde - médicos, 
dentistas, enfermeiros, fisioterapeutas e todas 
as pessoas que estão envolvidas no cuidado 
dessas pessoas. 

Então, meu pronunciamento, neste 
momento, é para enfatizar a importância da 
vacinação. Sabemos que todos os esforços estão 
sendo feitos. Temos uma perspectiva grande de 
estarmos com nossa população vacinada até o 
final do ano. Isso é uma realidade. Mas não 
vamos resolver e não vamos conseguir avanços 
se nós não entendermos e orientarmos a nossa 
população. Nós somos líderes, deputados. Nós 
temos que mostrar a importância daquilo que é 
real, daquilo que é científico para toda a 
população. 

Então, mais uma vez, eu peço ao 
governador do Estado, secretário de Saúde, 
secretário Nésio, que avaliem bem essa 
indicação, que foi aprovada pelos trinta 
deputados, e eu agradeço muito aqui a 
aprovação dessa indicação, porque é uma 
indicação que traz uma proteção às pessoas e, 
em última análise, é a que realmente salva 
vidas, coisa que nós precisamos neste momento 
de crise, de pandemia em que vivemos, onde as 
pessoas estão desesperadas. Muitos entes 
queridos foram perdidos, amigos, familiares, e 
nós temos a possibilidade de controle e, mais 
uma vez, repetindo, o controle passa pela 
vacinação. 

Senhor presidente, muito obrigado! 
Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Dr. Rafael Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Adilson Espindula! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Pois não, deputado. 
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O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Boa tarde! Eu quero declinar do 
uso da palavra hoje. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok. Com a palavra o 
deputado Engenheiro José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Boa tarde, senhor presidente, senhores 
deputados, deputadas! 

Primeiramente eu queria fazer uma 
saudação especial ao nosso amigo prefeito de 
Vila Velha, Arnaldinho Borgo. Um jovem 
talentoso que vem comandando os destinos de 
Vila Velha muito bem, apesar das dificuldades 
que tem enfrentado. Parabéns pelo seu 
aniversário de trinta e oito anos. Um jovem de 
trinta e oito anos. É uma satisfação enorme 
poder falar aqui em seu nome. 

Mas, senhor presidente, senhores 
deputados e deputadas, público que nos assiste 
através da TV Assembleia por meio do canal 
digital aberto 3.2, internautas do site da 
Assembleia e do canal do YouTube, boa tarde! 

Hoje vou me reportar sobre um 
município localizado na Região Noroeste do 
Espírito Santo: São Gabriel da Palha. Na última 
sexta-feira, 17 de setembro, estive no município 
para entrega de ambulância, inauguração e 
anúncio de novos investimentos do Governo do 
Estado, na presença do governador Renato 
Casagrande, prefeito Tiago Rocha e o 
comandante do Corpo de Bombeiros, coronel 
Cerqueira, e tantos outros. 

Inauguramos o Posto Avançado do Corpo 
de Bombeiros Militar, que é o quarto posto a ser 
instaurado pelo Governo do Estado. Também 
inauguramos a base Samu 192, que ofertará 
atendimento vinte e quatro horas aos 
gabrielenses. 

Realizamos a assinatura para o repasse 
de recursos para reforma do Cras, construção 
do Creas e convênio para regularização fundiária 
de trezentas e quarenta e duas unidades 
habitacionais do bairro João Colombi. 

Agradeço ao governador Renato por 
levar essas benfeitorias ao município, ao 
brilhante prefeito, jovem prefeito Tiago Rocha e 

sua esposa Marcella Rossoni, secretária de Ação 
Social, que faz um trabalho brilhante. Estão 
desempenhando um excelente trabalho à frente 
do município.  

Obrigado, Tiago, pela oportunidade de 
conhecer o seu município, contribuir com as 
demandas e os desafios da sua administração. 
Pode ter certeza, meu amigo Tiago, prefeito 
Tiago, nós estamos juntos. E não é juntos de faz 
de conta não; é juntos até a próxima. E você 
sabe quando eu me refiro à próxima.  
 Após a solenidade de entrega em São 
Gabriel da Palha, estive em Baixo Guandu onde 
fui recebido pelo prefeito Lastênio, na 
prefeitura municipal. Nessa ocasião, tive a 
oportunidade de conhecer as principais 
demandas de seu município e os desafios que a 
sua administração tem vivenciado ultimamente 
com a falta de estrutura nas escolas.  

E aqui vai o meu pedido ao secretário de 
Educação Vitor de Ângelo, que é um brilhante 
secretário: olhe pela escola de segundo grau lá 
na região de Baixo Guandu. Essa é a única escola 
que tem. Essa escola está desativada, Vitor. Não 
deixe de partir para cima, porque o povo de 
Baixo Guandu merece todo o nosso respeito e 
toda a nossa consideração.  

Falta de estrutura, de infraestrutura nas 
escolas da rede pública municipal. Está tudo 
sucateado! O prefeito Lastênio pegou essas 
escolas sucateadas. São, se não me falha a 
memória, trinta escolas, se não me falha a 
memória, do ensino médio. E essa escola 
importantíssima, que é a escola de segundo 
grau. O povo de Baixo Guandu não merece isso. 
Precisando ser reformada urgentemente para 
receber alunos que retornam para as aulas em 
regime presencial.  

Um dado importante é que o município 
conta com uma única escola da rede pública 
estadual, que no momento se encontra 
interditada. A escola de segundo grau, isso é 
uma vergonha, encontra-se interditada. E eu 
tenho certeza que o secretário de Educação, 
nosso amigo Vitor de Ângelo, vai mandar no 
local. Está interditada Vitor. Isso é um absurdo! 
Vou levar a situação para ser discutida na 
Assembleia Legislativa. Estou fazendo a minha 
fala e vou continuar fazendo.  
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Estiveram comigo o vereador Edmar 
Preto e o servidor do município Neucimar.  

Minha visita ao prefeito Lastênio foi com 
o objetivo de ajudar a sua administração. 
Assumi o compromisso de viabilizar uma 
academia popular, inoxidável, para Baixo 
Guandu, com recursos que serão 
disponibilizados por meio de emenda 
parlamentar de minha autoria. Essa academia, 
que custa noventa mil reais, possibilitará que 
dezessete pessoas ao mesmo tempo pratiquem 
exercícios. É uma academia inoxidável, que o 
nosso prefeito Lastênio vai implantar na praça. E 
eu tenho certeza de que vai ser em uma praça 
onde as pessoas vão poder fazer os seus 
exercícios, mas com uma estrutura de primeiro 
mundo.  

E vamos dar cobertura. Vamos trabalhar 
em prol do segundo grau, ou seja, vamos 
trabalhar em função dessa escola que está 
interditada. E as demais também, a maioria das 
escolas de primeiro grau estão interditadas.  

E aqui, Lastênio, pode ter certeza, você 
que foi um contemporâneo do meu irmão 
Wilson, que é um cara, é uma pessoa 
responsável, competente, honesto e que está 
tendo dificuldade, nós vamos trazer você agora 
aqui para a área da educação para que eles 
vejam com mais precisão e ajudem o prefeito. 
Na verdade, não é nem ajudar o prefeito, é 
ajudar Baixo Guandu. Baixo Guandu merece 
todo o nosso respeito.  

Essa escola José Damasceno Filho. 
Repito: José Damasceno Filho, é a escola que 
está interditada. A escola do Estado. Repito: 
Escola José Damasceno Filho, escola do Estado. 
Escola de segundo grau, em Baixo Guandu, que 
está interditada. É necessário que aquela 
população não fique sem o aprendizado, e o 
deputado José Esmeraldo entrou foi para dar 
resultado. Aqui não tem conversa fiada nem 
papo furado, não.  
 Então, podem ter certeza, os senhores aí 
de Baixo Guandu, de que vai ter agora um 
deputado aguerrido, um deputado que 
realmente tem responsabilidade com seu 
mandato e com certeza vai fazer a diferença 
para que essa escola, José Damasceno Filho, ela 
seja desinterditada e que dê condições e 

qualidade de vida para os nossos amigos, filhos 
e filhas dos trabalhadores de Baixo Guandu. E as 
escolas de primeiro grau,... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado, o senhor pode 
concluir? 
 

 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
...que são da competência do município, que 
foram todas sucateadas, essa foi a informação 
que eu tive do prefeito, e eu acredito e confio 
na fala do prefeito, elas têm que ser reativadas. 
É inadmissível um município tão importante 
como Baixo Guandu, hoje você chega lá e os 
alunos não têm como estudar.  

Então, fica aqui o nosso apelo, 
primeiramente ao Estado, como deputado 
estadual, e segundamente ajudar ao nosso 
amigo Lastênio, para que ele possa fazer uma 
administração de primeiro mundo.  

Muito obrigado e vou voltar ao tema. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Freitas. (Pausa)  
 Deputado Gandini. (Pausa)  
 Deputado Hudson Leal. (Pausa)  
 Com a palavra deputada Iriny Lopes. 
  

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
demais colegas, todos e todas que acompanham 
esta sessão. Eu gostaria no dia hoje de prestar 
aqui as minhas homenagens a um dos maiores 
brasileiros da nossa história. Nós estamos neste 
ano comemorando os cem anos de Paulo Freire, 
um nordestino que se formou advogado, mas 
que dedicou a sua vida a pensar a educação.  

Mas não a pensar a educação só do 
ponto de vista da alfabetização. Ele pensou a 
educação para formar cidadãos e cidadãs livres, 
conscientes, donos de sua história, que 
consigam sempre se situar dentro do contexto 
que estão vivendo. Cidadãos e cidadãs que 
consigam a sua liberdade, a sua 
autodeterminação e não se permitam ser 
usados como mera mão de obra para 
enriquecimento de meia dúzia de pessoas. 

Esse sentimento de libertação, de 
valorização humana, de amor incondicional às 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003300320031003A00540052004100, Documento 

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



112 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, sexta-feira, 24 de setembro de 2021 

 

pessoas fez de Paulo Freire um dos educadores 
mais conhecidos, mais estudados, mais 
premiados no mundo todo.  

Ano passado, nós tivemos uma tentativa 
estapafúrdia desse desgoverno que dirige o 
nosso país hoje de tentar tirar de Paulo Freire a 
sua indicação de patrono da educação brasileira. 

No Governo de Juscelino Kubitschek, 
Paulo Freire tinha uma tarefa importantíssima, 
que era desenvolver, e teria desenvolvido se 
não tivéssemos tido a Ditadura Militar, o Golpe 
de 1964,  uma sangrenta ditadura que matou, 
que mandou embora, que desapareceu com 
homens, mulheres e até com crianças. 

Paulo Freire comandava uma equipe que 
faria um papel fundamental para o nosso país: o 
combate ao analfabetismo. Mas não apenas a 
pessoa analfabeta, porque ela não sabe ler e 
escrever, mas a pessoa analfabeta que não sabe 
compreender o mundo em que ela vive; ela não 
sabe se colocar no mundo em que ela vive; que 
ela se permite ser usada; que ela repete uma 
ladainha criada pela elite, de que a exploração é 
assim mesmo, sempre teve e sempre terá.  

Não! A exploração das pessoas pelas 
pessoas não é natural! Nós viemos do mesmo 
lugar e para o mesmo lugar voltaremos. Então, 
não há o que justifique nós termos uma vida 
diferente. Todos temos direito a oportunidades, 
a comer, a ganhar o nosso dinheiro, a ter um 
teto onde nos abrigar com a nossa família, a ter 
dignidade. 

Então, assim, esta semana, este ano todo 
nós estamos falando da teoria freiriana, que é a 
teoria libertária, mas o dia de ontem, que foi o 
seu aniversário, foi um dia especial. 

Eu encerro dizendo que me considero 
uma pessoa muito abençoada, me considero 
uma pessoa privilegiada pela vida. O meu 
trabalho me propiciou muitas coisas 
maravilhosas, entre elas foi ter convivido com 
Paulo Freire, quando ele foi secretário de 
Educação da nossa querida Luiza Erundina, 
quando ela ganhou a Prefeitura de São Paulo. 
Então, assim, tive essa honra de ver aquela 
lucidez, de conviver por pouco tempo, mas 
conviver, ouvir, beber daquele conhecimento, e 
daquele amor, e daquele sorriso e daquela fé 
inabalável da nossa condição de mudar o 

mundo para melhor, a partir de uma educação 
libertadora. 

Então, hoje, as minhas homenagens são 
para o nosso eterno e inesquecível Paulo Freire. 

Muito obrigada, senhor presidente.  
Devolvo a palavra à Mesa. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra deputada 
Janete de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Boa 
tarde, senhor presidente, nobres colegas que 
ainda se encontram nesta sessão, público que 
nos assiste, servidores da Assembleia, enfim, 
todos. 

Quero tratar de duas questões hoje. A 
primeira delas é um fato importante, uma data 
histórica, que nossa Academia Espírito-Santense 
de Letras vai estar celebrando hoje seus cem 
anos de existência, e vai estar tento uma 
solenidade, às 19h, no salão São Tiago, no 
Palácio Anchieta, para a qual eu quero convidar 
as pessoas, claro que respeitando todos os 
protocolos de afastamento, de uso de máscara, 
por conta de ainda estarmos na pandemia, a 
pandemia não passou. Mas esse é um momento 
muito importante, vai ser no salão São Tiago, às 
19h, na Cidade Alta, no Centro de Vitória. 

A Academia Espírito-Santense de Letras, 
atualmente presidida pela professora Ester 
Abreu Vieira de Oliveira, exerce um papel 
prioritário na preservação da cultura e da 
literatura de nosso estado. A Academia Espírito-
Santense de Letras também tem como 
finalidade incentivar a cultura, promover a 
criação de associações culturais, divulgar e 
incentivar a leitura e a criação de bibliotecas, 
promover concursos, enfim, manter esses 
concursos literários, manter o intercâmbio com 
outas associações, participar de projetos que 
visam à integração cultural e realizar pesquisas 
com vista ao desenvolvimento literário do 
Espírito Santo.  

Dentre as personalidades que fazem 
parte da Academia, destacam-se juristas, 
professores, jornalistas, além de políticos, 
militares, religiosos, servidores públicos, 
empresários e profissionais liberais, todos que 
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tenham interesse pela cultura e pela literatura. 
Além de destaque para os acadêmicos célebres, 
que dão nome às ruas da capital, como 
Jerônimo Monteiro, João Clímaco, Graciano 
Neves e Aristóbulo Barbosa Leão.  

Então fica aqui o meu carinho e minha 
homenagem aos cem anos de existência de 
nossa querida Academia Espírito-Santense de 
Letras. 

O outro fato é um fato triste. Falamos de 
uma coisa importante, de uma coisa histórica, 
de uma coisa alegre, mas nós abrimos o jornal e 
mais mortes de mulheres no Espírito Santo. Isso 
é toda semana, isso é quase todo dia e aos finais 
de semana isso se agrava. Até quando nós 
vamos continuar assistindo a essa matança de 
mulheres no Espírito Santo?  

Nós, mulheres, precisamos fazer alguma 
coisa. Estive conversando com o Lapvim, que é o 
laboratório da Universidade Federal do Espírito 
Santo, que estuda esse caso e tantos outros, e 
nós estamos buscando uma reunião com a 
Beatriz, que é uma acadêmica, e com outras 
mulheres que são professoras da Universidade 
Federal do Espírito Santo, que tem a Ethel, a 
Brunella, e tantas outras que não quero 
esquecer aqui o nome.  

A gente está se juntando para a gente 
fazer uma reunião dia 5, agora, de outubro para 
tratar desse assunto, porque a gente já não 
aguenta mais. Todo dia é morte de mulheres, é 
uma matança, e nós mulheres estamos caladas 
e os homens de bem estão calados.  

Eu não me calo! Eu não me calo e não 
vou me calar nesta Casa, por nada neste mundo, 
por conta dessa crueldade, dessa violência, 
dessa matança de mulheres no Espírito Santo e 
no nosso país, mas especialmente aqui, que sou 
uma representante pública.  

Registrarmos mais dois homicídios 
dolosos com vítimas do sexo feminino neste 
final de semana. Um aconteceu em Linhares, no 
bairro Interlagos. Linhares está muito violento. 
A vítima é Mayara dos Santos, de trinta anos 
apenas. Três indivíduos botaram uma touca 
ninja e adentraram na residência e fizeram 
vários disparos de fogo. Tinham quatro pessoas 
que estavam dentro da residência e foram 
atingidas. Mayara faleceu no local. Ela tinha 

uma criança, que também está machucada e foi 
para o hospital. Teve um homem também que 
faleceu no local, ou seja, foi uma verdadeira 
chacina nesse ambiente, onde as pessoas 
estavam comendo e bebendo em um quintal.  

Os disparos atingiram essas quatro 
pessoas, e a Mayara faleceu já no local. Ela foi 
socorrida por populares, levada ao hospital, mas 
viram que ela deu entrada no hospital já em 
morte, porque tinha falecido ali no próprio local 
do episódio.  

E também teve mais duas vítimas do 
sexo masculino e uma do sexo feminino, cuja 
autoria e motivação não foram informadas 
ainda. Ou seja, quatro pessoas estavam neste 
local e todas, pelo que eu estou vendo aqui 
agora melhor, morreram em decorrência desse 
episódio lá em Interlagos, como se fosse uma 
chacina mesmo. Algo que era para liquidar com 
todo mundo.  

E em Braço do Rio, Conceição da Barra, 
sim, eram três pessoas. A vítima foi Kêmilly 
Santos do Sacramento, de vinte e nove anos. 
Três indivíduos também armados invadiram a 
casa dela e começaram a atirar, mataram ela na 
hora e mataram um homem. Uma criança de 
doze anos foi socorrida, porém a mulher e o 
homem faleceram no local. E a criança está em 
estado grave no hospital. Também não foi 
informada a motivação para esse crime.  

Para vocês terem uma ideia, nós vemos 
avolumar a cada dia o nível de crimes contra as 
mulheres no estado. Em setembro, foram 
setenta e seis homicídios no Espírito Santo. No 
mesmo período do ano passado, foram setenta 
e dois, ou seja, está crescendo. Setenta e dois 
no mesmo período e setenta e seis até o 
período agora, de homicídios. Feminicídios 
foram vinte e quatro que já aconteceram este 
ano. E, em todo o ano passado, aconteceram 
vinte e seis. Nós estamos ainda no mês de 
setembro e já aconteceram vinte e quatro 
feminicídios este ano.  

Feminicídio é aquele crime por razão da 
condição do sexo feminino muitas vezes por 
alguém do ambiente familiar, do ambiente 
conjugal ou de relação com aquela pessoa, com 
aquela mulher. E essa pena é agravada. Essa 
punição equipara a um caso de aplicação de 
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homicídio qualificado, onde a pena é uma pena 
mais severa. Foi o que aconteceu com o marido 
da Milena e o sogro, que tiveram a pena 
máxima de trinta anos de reclusão no seu 
julgamento, porque cabe, no caso de 
feminicídio, essa pena.  

O Código Penal estabelece uma pena de 
reclusão de doze a trinta anos para o homicídio 

contra a mulher por razões de ser afetas ao 
sexo feminino, que é o chamado feminicídio.  

Então, aqui vocês vejam que, mesmo a 
pena sendo uma pena rigorosa, sendo uma 
pena mais agravada porque se equipara ao 
homicídio qualificado, mesmo assim isso não 
tem sido o fator para barrar essas mortes de 
mulheres que estão acontecendo no Espírito 
Santo e ainda por questão de feminicídio. 

Esses números que falei aqui: vinte e 
quatro feminicídios no Espírito Santo este ano, 
até este ano, até agora o mês de setembro, 
até esta data do dia 20, são casos 
confirmados, são casos já confirmados pela 
nossa Secretaria de Segurança Pública.  

É preciso fazer mais. Eu sei que o 
Estado tem feito, tem tomado muitas atitudes 
no sentido de coibir esse crime, no sentido de 
educar, fazer um processo educativo, mas é 
preciso fazer muito mais. É preciso esse 
assunto ser abordado na grade curricular, nas 
matérias transversais, na escola, que é o local 
onde os jovens, os adolescentes, as crianças, 
os meninos e meninas podem estar 
debatendo essa questão e estar criando uma 
nova concepção. É mudança de concepção.  

O machismo está tão arraigado na 
nossa sociedade que é preciso uma mudança 
de concepção, que passa por um trabalho na 
família, mas especialmente na escola, porque 
essa mãe também vem de uma criação 
machista e ela acaba passando para o seu 
filho essa formação machista.  

Na escola, nós também temos vários 
profissionais que também vêm dessa criação 
machista. Então, precisa haver todo um 
processo educativo, todo um trabalho com a 
equipe de Governo que está na frente da 
Educação, à frente da Assistência, à frente de 

nossas Polícias, à frente da Defensoria 
Pública,... 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputada, a senhora pode 
concluir? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – ... nas 

delegacias, para que haja uma discussão sobre 
uma nova forma de estarmos lidando com essa 
questão, de estarmos lidando com essa 
temática.  

Mas especialmente eu acredito na 
educação nesse processo educativo, deputado 
Ferraço, caso contrário, nós vamos continuar 
perdendo as nossas mulheres, perdendo as 
nossas mulheres para o machismo, para a 
violência, para a falta de diálogo. Isso é muito 
triste. Isso é muito duro, especialmente para 
nós, que somos legisladores e que estamos 
neste espaço, colocados pelas pessoas, neste 
espaço de representação para poder estar 
dando voz a essas mulheres, para estar tratando 
políticas que façam equidade, que façam com 
que essas mulheres possam se libertar 
economicamente, dando condição a ela de uma 
educação, de uma qualificação, de uma 
oportunidade e encorajamento para ela 
denunciar, para que ela possa se livrar dessa 
condição de jugo, dessa condição de dominação 
e dessa condição de violência que acaba 
culminando na morte de muitas, como foi o 
caso da Milena Gottardi, que, felizmente, o 
marido teve a pena máxima decretada pelo júri, 
decretada pelo juiz, junto com seu pai, outro 
criminoso, que devia estar orientando seu filho, 
no entanto, ajudou a tramar o crime de uma 
médica inocente, importantíssima para o nosso 
estado e para as nossas crianças, mas que hoje 
dá nome à Procuradoria da Mulher, dá nome à 
ala infantil do HPM, mas dá nome porque não 
está mais junto conosco. 
 Não era esse lugar que nós queríamos 
para a Milena Gottardi, nós queríamos Milena 
aqui... 
 

 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputada, a senhora pode 
concluir, por favor. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Ajudando as crianças que precisavam dela por 
conta do câncer. 

Um abraço grande a todos! 
Vamos nos unir! Eu quero pedir a esta 

Casa, aos homens de bem, que a gente se una 
em favor das mulheres e dê um basta à matança 
de mulheres do Espírito Santo por homicídio e 
por feminicídio.  

Obrigada! Uma boa tarde para todos! 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – Pela 

ordem, senhor presidente! 
Agora, faltando dez minutos para as seis.  
Gostaria de pedir a V. Ex.ª colocar em 

votação a prorrogação da sessão, para que 
todos os deputados tenham direito à fala, já que 
se encerra daqui a dez minutos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok! Deixa eu convidar o 
próximo orador primeiro. Depois eu coloco o 
pedido de V. Ex.ª em votação.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu quero 

reforçar o pedido do deputado Torino, e 
concordo com ele. Já deixo aqui o meu voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Luciano Machado. (Pausa) 

Com a palavra o deputado Luiz Durão. 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos. (Pausa) 
Deputado Marcos Garcia. (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira. (Pausa) 
Deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. (Pausa) 
Eu vou colocar em votação, neste 

momento, o pedido do deputado Torino 
Marques. 

Os senhores e as senhoras deputadas 
que concordam permaneçam como estão. 
(Pausa) 

Aprovado.  
Deputado Sergio Majeki. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Deputado Adilson! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Ok! V. Ex.ª está com a 
palavra, deputado Sergio.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Obrigado! 

Hoje eu gostaria de falar sobre dois 
assuntos. Um é essa questão da paralisação dos 
ônibus, que tem ocorrido com certa frequência 
e que é algo que precisa ficar solucionado. Hoje, 
pela manhã, houve novamente uma paralisação, 
sobretudo dos funcionários da empresa 
Metropolitana, que faz parte de um consórcio 
maior. E, segundo, nós recebemos informação 
de funcionários dessa empresa, que tem uma 
parte desses funcionários ou todos eles que 
estão com os seus salários atrasados faz meses, 
profissionais que não receberam décimo 
terceiro, que não receberam férias. E tem essa 
questão dos trocadores ainda, que não foi 
solucionada. Então nós precisamos que a Ceturb 
e o Governo do Estado junto a essas empresas 
resolvam efetivamente isso. E há uma conversa 
enviesada, quase sempre, como se os 
cobradores estivessem exagerando e tudo mais. 
E não é bem assim. Então o Governo do Estado 
precisa de uma solução. E que os acordos feitos 
lá atrás com os cobradores de ônibus sejam 
cumpridos.  

E aqui nós temos duas questões, o atraso 
do pagamento dessa empresa, que gerou mais 
uma vez uma paralisação hoje, pela manhã, aqui 
na Grande Vitória; e a questão dos cobradores. 
Isso precisa urgentemente ser visto pelo 
Governo do Estado. 

E nós prestamos aqui a nossa 
solidariedade aos cobradores, aos motoristas, 
enfim, a todas essas pessoas que estão 
padecendo dessa falta de salário por parte da 
empresa Metropolitana, que é de um consórcio 
maior, inclusive, e o Governo precisa agir nisso. 
A Ceturb tem a obrigação de agir nisso e 
proteger os direitos desses trabalhadores.  

A outra questão, e hoje acho que alguns 
deputados já se manifestaram sobre isso, é a 
questão da violência aqui no Espírito Santo. É 
uma coisa que já extrapolou os limites.  
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Nós vimos, na semana passada, aqui em 
Vitória, a situação, sobretudo no bairro 
Andorinha, com tiroteios, inclusive alvejou a 
Escola Izaura Marques, naquela região; depois, 
no outro dia, até notícias de bomba, de 
bandidos atirando bombas contra carros da 
Polícia e coisas desse tipo. Então, assim, a 
questão da segurança pública aqui no estado é 
grave. E se a gente pega os jornais, a gente tem 
visto o aumento do número de assassinatos no 
interior do estado, até em municípios como 
Linhares, por exemplo, e outros, o aumento de 
roubos em vários municípios do interior do 
estado, inclusive em Santa Maria de Jetibá, 
também. E nós continuamos com o problema da 
falta de policiamento e da falta de policiais. 

Quantas vezes nós já falamos aqui da 
questão do grande déficit que tem da Polícia 
Militar, e hoje, mais uma vez, o deputado Danilo 
Bahiense falou da questão da Polícia Civil, essa 
questão agora de fazer ali o trabalho dos 
delegados via virtual.  

Houve um problema sério nesse final de 
semana ali em Guarapari. Mas há falta de 
legistas, de escrivães, enfim, há um caos na 
segurança pública aqui no estado. 

E falando daqui da Grande Vitória, na 
semana passada, ocorreu esse tiroteio lá em 
Andorinhas, mas volta e meia a gente está 
vendo isso, tiroteios acontecendo à luz do dia. 
Ali no Centro, há pouco tempo, há duas 
semanas, eu voltei a falar sobre tiroteios, 
novamente, no Morro da Piedade.  

Então, nós precisamos que a Secretaria 
de Segurança apresente um projeto efetivo para 
a segurança do estado. Não adianta ficar 
fazendo solenidade de entrega de viatura e não 
sei mais o quê, e não ter policiamento efetivo, e 
os municípios não terem sequer delegados.  

Como já foi dito, o delegado que atende, 
por exemplo, Santa Maria de Jetibá, atende, 
também, Santa Teresa, Itarana, Itaguaçu, Santa 
Leopoldina, São Roque do Canaã. Isso é um 
absurdo completo, fora o número pequeno de 
policiais militares que existem, patrulhando os 
bairros, tanto da Grande Vitória quanto do 
interior do estado.  

Então, fica aqui o nosso apelo para que o 
Governo do Estado acelere, urgentemente, os 

concursos da Polícia Civil e da Polícia Militar, e 
que resolva essa questão relativa aos 
funcionários, ajude a resolver essa questão dos 
funcionários com salário atrasado: trocadores, 
motoristas e outros funcionários da empresa 
Metropolitana, e resolva, definitivamente, essa 
questão dos cobradores. E que se cumpram os 
acordos que foram feitos efetivamente, porque 
a gente sabe através dos próprios trabalhadores 
que muitos desses acordos não estão sendo 
cumpridos, ou então estão criando mecanismos 
para maquiar um pseudo cumprimento desses 
acordos feitos lá trás, com esses trabalhadores.  

Então, é isso que eu teria para falar nesta 
tarde de hoje, deputado Adilson.  

Muito obrigado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Ok, deputado.  
Com a palavra o deputado Theodorico 

Ferraço.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas da Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo, conforme é do conhecimento desta Casa 
e das autoridades de um modo geral, todo 
orçamento da União é contemplado com verba 
pessoal de deputado e senador, verba 
impositiva. E existe uma verba de bancada.  

A verba de bancada é um comum acordo 
entre os senhores deputados, não tem ninguém 
mais importante do que o outro, todos são 
iguais. E, inclusive, essa verba de bancada 
sempre foi paga normalmente, e hoje se tornou 
até impositiva também, dadas as dificuldades 
que vinham encontrando na liberação dos 
recursos de Governo Federal para Governo 
Estadual.  

Pois bem, em 2019, uma bancada se 
reúne para traçar os planos da liberação dos 
seus recursos. E a deputada federal Norma Ayub 
Alves, que estava, naquele momento, inclusive, 
sendo muito bem acompanhada pelo diretor do 
Hospital Evangélico, o ilustre amigo, 
companheiro e diretor Jathir Moreira, conseguiu 
mostrar à bancada que o Hospital Evangélico 
podia sim, receber uma verba para fazer o seu 
Hospital do Câncer.  
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Todo mundo sabe que o Hospital 
Evangélico é referência em tratamento do 
câncer, aqui, para vinte e um municípios do Sul 
do estado e é referência para o Norte, para o 
Centro, para o Brasil. 

Tem uma diretoria fantástica, 
comandada pelo Elizeu, pelo Vagner, pelos 
pastores, por uma equipe de médicos de 
primeiro mundo. O desejo sempre foi fazer um 
hospital do câncer separado do Hospital-Geral, 
porque, atualmente, é um hospital-geral 
especializado em câncer, mas é um hospital que 
tem todos os tratamentos ali em conjunto. 
 O sonho, ainda deixado pelo querido 
amigo Afonso, de todos aqueles que passaram – 
doutor Marinho e tantos outros, Anarim, era ter 
um hospital do câncer separado ou anexo ao 
hospital. Para isso, foi adquirido um terreno 
para fazer um hospital do câncer.  

Ali naquela reunião da bancada, como eu 
já disse, foi aplaudida a decisão e tomada a 
decisão unânime dos senhores deputados e 
senadores por indicação da deputada Norma 
para a construção do Hospital do Câncer. Foi, 
então, destinado vinte e cinco milhões de reais 
para o início das obras. 
 Pois bem, senhor presidente, senhoras e 
senhores deputados, logo no início de 2020, o 
dinheiro já estava liberado. Vinte e cinco 
milhões de reais. O dinheiro foi liberado para a 
Secretaria de Saúde do Governo do Espírito 
Santo e, até hoje, pasmem os senhores, a 
Secretaria de Saúde não liberou os recursos 
para o início da construção. 
 Foram muitas viagens dos diretores para 
as reuniões da Secretaria de Saúde. Todo dia 
tem uma exigência. Volta o pessoal. Vai e 
atende aquela exigência. Daqui a pouquinho, 
pergunta: Tudo bem? Não, tem outra exigência. 
Isso virou uma brincadeira, uma 
irresponsabilidade. É preciso parar com essa 
palhaçada! Senhores membros da Secretaria de 

Saúde do Governo do Espírito Santo, parem de 
brincar com Cachoeiro de Itapemirim! Parem 
de brincar com o Hospital do Câncer! Parem 
de brincar com uma verba que está, há dois 
anos, apodrecendo na Secretaria, e os 
senhores não liberam esses recursos! Gente, 
não é possível mais. Vamos quebrar esse 

silêncio, porque já estamos muito preocupados 
com essa situação.  

Uns dizem que estão fazendo hora para 
liberar o recurso só a partir de janeiro, em plena 
campanha eleitoral. Eu prefiro não acreditar. Eu 
prefiro dizer que eu desconheço que exista, 
naquela sala, um bode muito famoso escondido 
na sala da Secretaria de Saúde. Eu prefiro 
acreditar que, na Secretaria de Saúde, existe um 
corpo técnico de servidores de primeiro mundo, 
gente fantástica, criada aqui no Espírito Santo, 
que não concorda com uma situação como essa. 
Eu prefiro não acreditar que o senhor 
governador do Estado tem conhecimento de 
tudo isso. 
 Senhor governador, estou me dirigindo a 
V. Ex.ª neste momento. Por gentileza, senhor 
governador, eu votei em V. Ex.ª. Hoje me 
encontro em situação de independência por 
motivos que V. Ex.ª sabe bem melhor do que eu, 
mas ainda quero dar um voto de confiança a V. 
Ex.ª. Por favor, senhor governador, dedique um 
tempo para as milhares de almas e de doentes 
do Hospital Evangélico, daquela diretoria, 
daquele quadro de funcionários, dos doentes 
aqui do Sul do estado que precisam ser 
tratados, que precisam de especialização. Pare 
um pouquinho, governador. Chame esse 
processo para o seu gabinete e convoque uma 
reunião com os diretores do hospital, com os 
seus principais articuladores, com as principais 
pessoas de sua responsabilidade e, 
naturalmente, da sua confiança e produza uma 
reunião, governador, porque é um dinheiro 
parado por quase dois anos, na Secretaria, e, até 
hoje, ainda não temos início da obra.     

A deputada Norma, deputada Federal, 
nem a bancada do Espírito Santo pode 
concordar com uma situação dessas. Eu estava 
em silêncio, mas resolvi quebrar esse silêncio 
quando ouvi o relato dos diretores do hospital 
sobre as idas e vindas a Vitória. 

Governador, por favor, tira esse bode da 
sala. Tira esse bode porque senão as coisas não 
vão terminar bem. Afinal de contas, o Espírito 
Santo é de todos, o Governo do Estado é de 
todos. O Governo do Estado sempre teve 
interesse por Cachoeiro de Itapemirim, e não vai 
deixar de ter. A Santa Casa já está agonizando, o 
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Hospital Infantil, graças a Deus, com aquela 
construção maravilhosa feita no nosso Governo, 
que ficou oito anos esperando para funcionar, e 
o Hospital Evangélico hoje é referência para o 
Espírito Santo e para o Brasil. Estou fazendo um 
apelo, senhor governador, para que o senhor 
faça uma reunião, sem a minha presença, não 
preciso comparecer. Estou apenas pedindo, 
como deputado, como representante de 
Cachoeiro do Itapemirim, esse povo que é o 
amor da minha vida. Estou me dirigindo ao 
Governo para todos aqueles, governador, que 
são correligionários ou são meus adversários, 
para que neste momento a gente faça uma 
reflexão. Que o senhor convoque uma reunião 
urgentíssima, governador, pois não é possível, 
quase dois anos e os vinte e cinco milhões, já 
liberados pelo Governo Bolsonaro, se 
encontrem parados na Secretaria, com o 
aumento das construções subindo 
assustadoramente, muito acima da inflação, e 
trazendo uma desesperança muito grande e 
uma dúvida sobre a responsabilidade, sobre o 
responsável por esse ato que não é desejável. 

Senhor governador, quando esse recurso 
foi liberado, o hospital da Unimed começou as 
obras em Cachoeiro, e em trezentos e sessenta 
e cinco dias o hospital já estava pronto. Com 
mais um mês já estava funcionando. Não 
podemos falar a mesma coisa sobre o Hospital 
do Câncer. Vou dizer mais, governador... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Deputado, o senhor pode 
concluir? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Vou concluir, senhor presidente. 
É até um desafio, a Norma fez até um 

pronunciamento e disse: Deputado Ferraço, 
você fez o Instituto do Coração. Eu agora quero 
fazer o Instituto do Câncer. É um ato de quem 
representa o povo, que precisa dizer ao povo o 
que faz. 

Então, fica aqui, governador, a minha 
mensagem ainda de esperança de que V. Ex.ª 
tome uma providência urgente. Hospital do 
Câncer, já! Com vinte e cinco milhões liberados, 
com o terreno preparado, com o projeto pronto. 

Mas existe um bode na sala da Secretaria da 
Saúde, que está precisando colocar um bocado 
de cabrito em volta para esse bode sair dessa 
Secretaria. 

Obrigado, senhor presidente! Obrigado, 
senhores deputados! 

Aproveito, finalmente, para dizer ao 
deputado Torino Marques que estou precisando 
falar com urgência sobre a sua solicitação que 
foi atendida hoje pela deputada Norma com 
relação a Santa Teresa. Aguardo um telefonema 
seu, meu caro ilustre deputado Torino Marques. 

Obrigado, meu querido presidente! Boa 
noite para todos! Que Deus abençoe e que um 
Anjo da Guarda desça na cabeça do governador 
Casagrande para levar o processo para o seu 
gabinete e convocar os diretores do Evangélico 
para ter uma solução urgente, urgentíssima, em 
favor da saúde, no Sul do estado, do povo do 
Espírito Santo. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Deputado Theodorico Ferraço, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Amém! Boa noite! 
Com a palavra o deputado Torino 

Marques. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Mas 

se o senhor passa a palavra para mim, eu pedi 
um pela ordem, eu começo a contar já. Por isso, 
gostaria somente de falar com o deputado 
Theodorico Ferraço, antes da minha fala. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – V. Ex.ª tem a palavra. Pode 
ficar tranquilo, deputado. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Legal, 

obrigado! 
Theodorico, fui até indelicado hoje com 

V. Ex.ª porque tentei fazer uma ligação 
justamente na hora em que o Delegado Danilo 
Bahiense estava falando com o senhor. Aí eu 
desliguei na hora. O senhor, acho até que viu 
minha ligação. Mas pode ficar tranquilo que vou 
ligar para o senhor assim que eu terminar aqui 
minha fala. E parabéns, deputado Theodorico, 
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por olhar não só por Cachoeiro de Itapemirim, 
mas por todo o estado do Espírito Santo com 
esse olhar de pai, de paizão, de cuidar da saúde 
das pessoas. Hospital do Câncer já, em 
Cachoeiro de Itapemirim! Parabéns pela 
existência do senhor na política e no 
desenvolvimento do Espírito Santo! 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Obrigado, deputado! Deus te abençoe também! 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

18h10min. Uma excelente noite de segunda-
feira, início de mais uma semana maravilhosa 
aqui no estado do Espírito Santo. Que Deus 
abençoe todas as famílias, abençoe você! 

Obrigado, senhor presidente! Neste 
exato momento, os deputados que estão ainda 
na plenária virtual, os deputados que se 
encontram na Casa de Leis, deputado Doutor 
Hércules está coçando a cabeça, o Vasco ganhou 
essa semana, não é? O Flamengo ontem perdeu. 
Mas tudo bem. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Deputado, só para a sua 
informação, o Vasco empatou. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ah, 

empatou? Não ganhou, não? Nem assim 
ganhou. Na hora que eu vi, estava ganhando. 
Que dó! É que eu desliguei logo depois. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Torino, eu gostaria tanto que o deputado 
Hércules tivesse essa alegria, mas acabou não 
tendo e eu fiquei triste por ele. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Verdade. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 

ESPINDULA – PTB) – Só para concluir, deputado 
Torino. Tem gente que gosta de sofrer, fazer o 
quê, não é? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Gosta. Mas Hércules é um rei. Vai sair da 
segunda divisão, se Deus quiser. 

Eu queria pedir pra começar meu tempo 
de novo, que eu acabei aqui extrapolando um 
minuto e dez segundos do meu tempo. Para não 
tocar a sirene, o senhor pode voltar pra mim, 
senhor presidente? 

Bom, queridos amigos, cumprindo a 
tradição, o Brasil abre amanhã a septuagésima 
sexta edição da Assembleia Geral da ONU, em 
Nova Iorque. Jair Bolsonaro, presidente do 
Brasil, desembarcou em Nova Iorque, ontem, 
como era de se esperar. 

Lá estavam militantes dos partidos de 
esquerda aqui do nosso Brasil. Estavam lá, 
foram esperar a comitiva presidencial na porta 
do Hotel Intercontinental Barclay. A ideia era, 
sim, hostilizar Bolsonaro e toda a sua comitiva. 

Mas ainda bem que esperaram sentados 
para não se cansarem e levaram um drible 
espetacular. Bem diferente de 2019, quando os 
contras esperavam junto aos apoiadores do 
presidente na entrada principal e conseguiram 
se fazer ouvir, desta vez deu ruim para eles – e 
que dê ruim sempre. Só atrasam o Brasil. 

É que ontem, por recomendação da 
segurança, o presidente entrou no hotel por 
uma discreta porta lateral. Quando souberam 
que Bolsonaro já estava no local, o presidente 
tinha até tomado banho e estava cuidando da 
agenda para o dia de hoje, que foi puxado e 
muito bom para o Brasil. Foi uma jogada de 
mestre, que deixou os manifestantes frustrados 
e derrotados, mais uma vez. 

Hoje o presidente da República do Brasil 
conversou com autoridades mundiais e vai 
continuar conversando. Na agenda oficial 
aconteceu um encontro com o primeiro-
ministro do Reino Unido, Boris Johnson. 

Hoje à noite, vai a uma recepção 
oferecida pelo representante permanente do 
Brasil junto às Nações Unidas. 

Amanhã, Bolsonaro deve se reunir com o 
presidente da Polônia, Andrzej Duda, e com o 
secretário-geral da ONU, António Guterres. O 
retorno ao Brasil está previsto para amanhã à 
noite. 

Polemizar e chamar a atenção para si, 
esta é a principal estratégia que o presidente 
tem adotado e sempre consegue bons 
resultados. Como um mestre, ele pauta 
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diariamente a imprensa esquerdista e, claro, a 
oposição. Com isso, vai se mantendo como o 
assunto principal todo dia, a toda hora, já há 
alguns anos, desde antes, na campanha 
eleitoral. 

Uma atitude dele e sua comitiva ganhou 
manchete mundo afora. Prestem atenção. 
Existe o passaporte sanitário que alguns locais 
exigem. Ocorre que, em Nova Iorque, o 
comprovante de vacinação na maioria dos locais 
públicos, inclusive restaurantes. Sabendo disso, 
o presidente mandou comprar pizzas e fez 
questão de comer do lado de fora com toda a 
sua equipe. O gesto foi de uma irreverência 
digna de ficar na história. 

Por um lado, divide opiniões e aumenta 
o ódio de seus adversários; por outro, aumenta 
a popularidade e sintonia com a maioria da 
população.  

Para a Organização das Nações Unidas, 
Bolsonaro leva no bolso um discurso que 
provocará, com certeza, uma reflexão sobre o 
nosso Brasil. 
 O Brasil é altamente responsável nas 
questões ambientais, sanitárias e sociais, bem 
diferente do cenário que pintam alguns 
brasileiros traidores pelo mundo afora, 
infelizmente.  
 O presidente deve abordar temas de 
interesse mundial e vai fixar a sua marca ao 
relatar, por exemplo, os avanços ambientais sob 
o seu comando. Vai deixar bem claro o aumento 
da taxa de vacinação e o recuo da pandemia 
entre nós.  
 As mentiras sobre essas questões são 
narrativas de maus brasileiros, encarregados de 
destruir o próprio país no exterior, e de parte da 
nossa imprensa suja que insiste em provocar o 
caos, através do rompimento de relações 
comerciais, quebrar as empresas do 
agronegócio e destruir a imagem do Brasil 
mundo afora. Sem falar nos danos econômicos e 
sociais, no desemprego, dentre outros.  

São esses e outros assuntos que todos 
esperamos que o presidente mostre para o 
mundo, ou seja, a verdade por traz de tantas 
fake news da nossa oposição política.  
 Às 18h16min, eu encerro a minha fala.  

 Parabéns, Brasil, muito bem 
representado na ONU, Organização das Nações 
Unidas. O Brasil não para, independente de 
quem quer puxá-lo para o fundo do mar.  
 Muito obrigado! 
  
 O SR. PRESIDENTE – (ADILSON 
ESPINDULA – PTB) – Com a palavra o deputado 
Vandinho Leite.(Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho. (Pausa) 
 Com a palavra o último orador do dia, 
deputado Bruno Lamas.  
 Agora, 18h16min. 
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
comunico que a pauta da próxima sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial, será a 
mesma, exceto as matérias votadas na sessão 
de hoje, e convido as senhoras deputadas e 
senhores deputados para próxima sessão, que 
será solene, hoje, às 19h, em homenagem ao 
aniversário de cento e oitenta e um anos da 
Banda de Música da Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo, conforme requerimento do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, 
aprovado em plenário.  
 Está encerrada a sessão.  
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida, virtual e presencial, que 
será amanhã, dia 21 de 
setembro, à hora regimental, é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto 
de Resolução n.º 19/2021;   
Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 24/2021;   
Discussão única dos Projetos de 
Lei n.os 237/2019, 397/2019, 
786/2019) 
 
Encerra-se a sessão às dezoito 
horas e dezessete minutos. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
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regimentais relativas às fases ou 
às ocorrências desta sessão. 

 

_______________________________________ 
 

 

OITAVA SESSÃO SOLENE, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 20 DE 
SETEMBRO DE 2021. 

 

  ÀS DEZENOVE HORAS E DOIS MINUTOS, 
O SENHOR DEPUTADO CORONEL ALEXANDRE 
QUINTINO OCUPA A CADEIRA DA 
PRESIDÊNCIA. 
  

O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Senhoras e senhores, 
senhor deputado Coronel Quintino, ilustres 
autoridades, telespectadores da TV Assembleia, 
boa noite. 

Já está compondo o local de destaque o 
senhor deputado Coronel Quintino, para os 
procedimentos regimentais de abertura desta 
sessão solene, em comemoração aos 181 Anos 
da Banda de Música da Polícia Militar do Espírito 
Santo. 

É convidado, representando o comando 
da Polícia Militar, o coronel Souza Reis, Chefe do 
Estado Maior. (Pausa) 

Também convidado o regente da banda 
da Polícia Militar, tenente-coronel Wesley Eudes 
Rodrigues. (Pausa) 

Convidado o presidente da Associação 
dos Subtenentes e Sargentos da Polícia Militar, 
capitão Neucimar Amorim. (Pausa) 

 

(Tomam assento à Mesa os 
referidos convidados) 
 
Destaco que esta sessão solene é inédita, 

sendo a primeira realizada nesta Casa de Leis, 
para homenagear a banda da Polícia Militar do 
Espírito Santo. 

As fotos do evento estarão disponíveis a 
partir de amanhã, 21, em nosso site. 

A Assembleia, com satisfação, recebe 
todos para esta sessão solene. 

E, neste instante, o proponente, senhor 
deputado Coronel Quintino, procederá à 
abertura, conforme é regimental. 

O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Meu boa-noite 
a todos.  

Agradeço a presença de todos os 
senhores militares estaduais, integrantes da 
nossa querida banda de música, nesta sessão 
solene de 181 anos de criação da banda de 
música.  

Cumprimento, então, todos; 
cumprimento o tenente-coronel Wesley; 
cumprimento nosso querido coronel Souza Reis; 
cumprimento nosso querido capitão Amorim, da 
Asses; enfim, cumprimento os familiares que se 
fazem aqui presentes; cumprimento os amigos e 
todos aqueles que estão presentes aqui no 
nosso plenário; os que estão presentes também, 
que se fazem presentes nas galerias. Obrigado a 
todos. A presença também da nossa querida 
Banda Júnior. 

Invocando a proteção de Deus, eu 
declaro aberta a sessão, e farei a leitura de um 
versículo da Bíblia. 

Solicito a todos que se coloquem de pé. 
 

(O senhor deputado Coronel 
Alexandre Quintino lê II Samuel, 6:5) 

 
 Gostaríamos de convidar também para 
fazer parte da Mesa, o nosso querido capitão 
Guilherme Thompson de Mendonça, presidente 
da Aspomires. (Pausa) 
 

(Toma assento à Mesa o referido 
convidado) 

 

 Considero aprovada a ata da sessão 
anterior. 
 Informo a todos os presentes que esta 
sessão é uma sessão solene em homenagem aos 
181 anos da Banda de Música da Polícia Militar 
do Estado do Espírito Santo, conforme 
requerimento de minha autoria, aprovado em 
Plenário por unanimidade. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Peço à segurança que 
deixe a porta do plenário aberta, que, daqui a 
pouco, a Banda Júnior da PM e a soldado Tatiani 
irão cantar o Hino Nacional e o Hino do Estado 
do Espírito Santo.  
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 O projeto sociocultural Banda Júnior foi 
criado em 16 de junho de 1998, com o objetivo 
de proporcionar a aproximação da comunidade 
localizada no entorno do Quartel do Comando-
Geral. Hoje, o projeto atende trezentos alunos e 
o seu corpo de professores é composto apenas 
por membros do corpo musical. 
 Todos são convidados, em atitude de 
respeito, para as execuções do Hino Nacional e 
do Hino do Estado do Espírito Santo, com a 
soldado Tatiani Celeste dos Santos, 
acompanhada pela Banda Júnior da Polícia 
Militar. (Pausa)  
 

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

 
 É convidado a compor o lugar de 

destaque o senhor deputado estadual Pr. 
Marcos Mansur. 

Neste momento, antes de passar a 
palavra aos integrantes da Mesa, exibiremos no 
painel da Casa a Canção do Soldado Capixaba. 

 
(É exibida a canção) 

 
Fará uso da palavra o senhor deputado, 

proponente desta sessão solene, Coronel 
Quintino.  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Meu boa noite a todos e a todas que se 
fazem presentes!  

Quero cumprimentar, inicialmente, à 
Mesa, na presença do meu querido deputado 
Pr. Marcos Mansur, obrigado pela presença.  

Quero saudar nosso querido capitão 
Amorim, presidente da Asses; saudar o nosso 
querido coronel Wesley; saudar nosso querido 
Souza Reis, coronel da Polícia Militar, um grande 
amigo nosso; saudar o nosso querido capitão 
Thompson, presidente da Aspomires.  

Saudando todos os presentes, saudando 
as pessoas nas galerias, saudamos aqueles que 
estão nos assistindo através da TV Assembleia. 

Primeiramente, eu quero dizer que hoje 
é uma noite de grande alegria para toda a 
corporação. Conseguir comemorar e 
homenagear a nossa banda de música é 

historicamente honroso. São cento e oitenta e 
um anos de influência, espontaneidade que o 
efetivo de uma unidade militar nos proporciona. 
E quando levada para fora dos muros dos 
quartéis, causa admiração, provocando, 
despertando sentimentos elevados, como 
podemos sentir aqui nesta noite com a brilhante 
apresentação da nossa querida Banda Júnior, 
além de sentimentos de patriotismo e amor à 
pátria, sendo sempre aclamada com inúmeros 
aplausos.  

Como muito bem relata o tenente do 
Exército Brasileiro Amilton Passos, em seu artigo 
A Música Militar e Sua Harmoniosa Missão, as 
bandas de músicas das instituições militares são 
muito importantes para a sociedade brasileira 
de um modo geral, uma vez que a música 
aproxima as pessoas às situações e às relações 
do nosso cotidiano.  

O professor Florêncio de Almeida Lima 
em seu livro Elementos Fundamentais da 
Música, diz que as bandas de música são 
excelentes fatores de cultura artística e 
concorrem poderosamente para o 
desenvolvimento do bom gosto do povo.  

Eu, nesta noite, corroboro com o 
brilhante entendimento do professor Florêncio. 
A nossa querida Banda de Música da Polícia 
Militar agrega cultura e desperta musicalidade 
em todos os nossos militares.  

Segundo o general do Exército Brasileiro 
Jonas Correia, isso em 1921, a canção militar é 
um alimento para o espírito militar e 
estimulador da alma do soldado por ser um dos 
principais instrumentos psicológicos no 
despertar das grandes massas, devendo ser 
levado em conta no planejamento e utilizado 
nas ações das instituições militares.  

Como Napoleão afirmou: Ponha uma 
banda de música na praça e o povo a seguirá 
para a festa ou para a guerra.  

A Banda de Música Militar é originária da 
fanfarra de cavalaria, formada por instrumentos 
de metal dos grupos da época medieval, 
existindo ainda registros em documentos da 
antiga Roma. Sua evolução está ligada 
diretamente ao desenvolvimento dos 
instrumentos musicais, alguns surgidos nos 
primórdios da humanidade. Portanto não há 
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sociedade sem música. Desde os primeiro 
registros que temos, existe a música.  

Seu emprego nas instituições militares é 
uma constante. A formação e a divisão 
instrumental variam de acordo com as 
características de cada corporação.  

O verdadeiro significado da missão 
musical das bandas militares, quer sejam do 
passado, quer sejam do presente, é conduzir 
compassos rumo aos objetivos pretendidos por 
toda a sociedade, que é a paz social.  

A Banda de Música Capixaba, criada em 
1840, é a terceira mais antiga do Brasil, 
antecedida apenas pelas bandas das Polícias 
Militares de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. 

 Se antes as bandas de música militar 
usavam seus instrumentos para chamadas, 
anúncios, atualmente são utilizados para 
prevenção e ensinar aos jovens uma profissão, 
como o Programa Banda Júnior, por exemplo. 
Então, extrapolam os muros dos quartéis.  

Ao longo dos cento e oitenta e um anos 
de existência, a Banda de Música da Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo evoluiu e se 
desenvolveu acompanhando o progresso do 
nosso estado. Os nossos atuais guerreiros do 
som herdaram dos seus antecessores uma rica 
história de combates dentro e fora dos campos 
de batalha, como ocorrida na guerra da Tríplice 
Aliança, onde derrotaram por inteiro a banda de 
música do 40.º Corpo de Linha do exército 
oponente.  

Então, seja no campo de batalha ou 
trazendo alentos a pacientes em hospitais 
durante a pandemia, seja com repertório culto 
ou popular, encontramos integrantes da banda 
de música militar no front diário, em sua 
harmoniosa missão, empunhando a 
musicalidade como arma, alcançando resultados 
que tocam o coração e elevam a autoestima de 
todos os cidadãos.  

Além de não afastadas do heroísmo ou 
da devoção, o seu poder mágico e estimulante 
pode levar a alma dos homens a compreender 
certas verdades de que suas mentes 
duvidariam. Mais do que isso, ninguém pode 
dizer ao certo onde vive a alma do Batalhão. 
Mas a expressão dessa alma é, na maioria das 
vezes, encontrada na banda de música.  

 Para cada um dos combatentes, 
guerreiros do som, integrantes da Banda de 
Música da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, pelos cento e oitenta e um anos de 
existência e importantes serviços prestados aos 
nossos capixabas, aqui vão os nossos parabéns. 
Parabéns a todos vocês! E para todos vocês, eu 
solicito, neste momento, uma salva de palmas.  

Muito obrigado. (Palmas) 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento é 
convidado a fazer uso da palavra o senhor 
deputado Pr. Marcos Mansur.  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Eu, nesta oportunidade, quero cumprimentar 
todos com boa-noite. Cumprimentar o 
deputado, meu amigo, proponente desta 
brilhante sessão de homenagem, sessão 
especial, Coronel Alexandre Quintino. Na pessoa 
do Coronel Alexandre Quintino, quero estender 
os meus cumprimentos a cada um dos senhores 
e das autoridades que se fazem presentes aqui, 
compondo esta dileta Mesa.  

Para mim, é uma honra muito grande 
estar presente aqui, nesta homenagem, dos 
cento e oitenta e um anos da Banda de Música 
da nossa briosa e da nossa especial Polícia 
Militar do Estado do Espírito Santo.  

Quero também estender os 
cumprimentos, não somente aos componentes, 
mas também a todos os parentes e a todos os 
amigos de vocês que se fazem presentes aqui.  

As minhas palavras serão breves, porém 
palavras de comunhão e de confraternização. 
Sem nenhuma demagogia, dizer a vocês que, 
como cidadão capixaba, eu sou muito fã da 
banda de música. Sou muito fã. Todas as vezes 
que vocês se apresentam, eu faço questão de 
poder estar presente, tanto é que fiz questão de 
estar presente aqui, nesta noite de homenagem, 
quando nosso Coronel Alexandre Quintino faz 
esse chamamento. Fiz questão de fazer alguns 
arranjos na agenda, não foi fácil. Fiz um 
exercício, abri mão de outra coisa para poder 
estar presente aqui com vocês, negociei outra 
agenda para estar com vocês aqui. Porque todas 
as vezes que vocês se apresentam, eu, 
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normalmente, estou lá, na plateia, aplaudindo 

vocês. E já estou com saudades. Confesso que 
já estou com saudades. Correndo para cá, 
pensando que estaria vendo vocês 
manuseando os instrumentos aí. Mas vocês 
estão sendo homenageados hoje, e já fomos 
presenteados pela Banda Júnior, que fez ali as 
brilhantes execuções.  

Mas digo a vocês que sou fã, como 
cidadão e como músico também, um músico 
frustrado, não tenho tempo para dedicar ao 
trompete, ao flugelhorn, e, às vezes, 
aprendendo com vocês. Mas estou ali sempre 
babando quando vocês estão se apresentando. 
Estou com saudades daquelas apresentações no 
nosso Teatro Carlos Gomes e fico ávido para 
poder saber quando é que vai ter, se não vai ter. 
A pandemia nos tirou esse privilégio, mas eu 
venho aqui dizer para vocês: voltem logo!  

Quero dizer para a organização, quero 
dizer para o maestro, para toda a equipe de 
organização: estamos todos os capixabas com 
saudades! Porque vocês enriquecem a Polícia 
Militar, vocês enobrecem a Polícia Militar do 
Estado do Espírito Santo, vocês mostram uma 
faceta muito importante da Polícia Militar, a 
humanidade da Polícia Militar, a arte, a 
sensibilidade, o humano que existe na nossa 
briosa Polícia Militar. 
 Então, é nesse sentido que eu quero 
agradecer de coração, Coronel Alexandre 
Quintino, primeiro pelo convite ao nosso 
gabinete de poder estar aqui. De maneira 
nenhuma eu poderia me furtar e deixar de estar 
aqui para prestar essas simplórias e singelas 
palavras que fazem parte também dessa singela 
homenagem, e dizer a vocês: muito obrigado 
pelo instrumento que cada um de vocês 
executa! Muito obrigado pela nobre arte de 
vocês de trazer alegria, de trazer não somente o 
espírito cívico, que é muito importante, que 
arrepia a gente quando vocês tocam as marchas 
militares, o Hino Nacional, o Hino do Estado do 
Espírito Santo, o Hino do Soldado, como esse 
que a gente acabou de cantar aqui, mas 
também a gente arrepia quando vocês 
executam os belíssimos números do eclético e 
do variado repertório que vocês têm. 

 Parabéns à banda de música da nossa 
Polícia Militar e viva a Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo! Vocês merecem! Um abraço a 
cada um de vocês. 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – Representando o 
comando da Polícia Militar, é convidado a fazer 
uso da palavra o coronel Souza Reis, chefe do 
Estado Maior. 
 
 O SR. SOUZA REIS – Excelentíssimo 
senhor deputado Alexandre Quintino, nosso 
dileto amigo, uma amizade forjada debaixo de 
dificuldades. Nós sabemos disso. Só nós dois 
conhecemos a nossa história, um dos piores 
momentos que vivemos na nossa carreira. 
Prazer, uma satisfação e uma honra estar aqui 
presente, por essa sessão solene proposta por 
V. Ex.ª justamente com a Banda de Música da 
Polícia Militar, que hoje chamamos de Corpo 
Musical. Então, é uma dupla satisfação.  

Eu gostaria de ser econômico nos 
cumprimentos. Em nome de V. Ex.ª, 
cumprimentar todos os integrantes da Mesa; 
(Inaudível) do tenente-coronel Wesley e, em 
nome dele, cumprimentar o nosso corpo 
musical que está aqui presente; os parentes; as 
esposas; os maridos; os filhos; as filhas; e os 
nossos adolescentes da Banda Júnior da Polícia 
Militar, que estão ali do lado de fora e que 
estavam tocando para nós até agora a pouco. 
Trago uma saudação especial do nosso 
comandante-geral, coronel Douglas Caus, que 
está em viagem e não pôde estar presente. 
 Antes de iniciar a minha fala, eu gostaria 
de também fazer um cumprimento em especial 
aos meus alunos do CAS de 2011, que estão 
sentados aqui olhando para mim. Foi duro para 
eles o CAS, porque eu fui muito exigente. E, 
Wesley, me permita chamá-lo assim, mas foram 
alguns dos melhores artigos que eu tive a 
oportunidade de corrigir naquela época, prova 
do zelo e do empenho do componente do nosso 
Corpo Musical.  

13 de setembro de 1840, é a data que 
nós temos como marco inicial da banda de 
música na Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, que no início não eram nem militares, 
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eram civis que eram convocados para ocasiões 
das forças públicas e colocavam uma farda neles 
para que parecessem militares. Então, em 1840, 
a banda é criada, mas somente cinquenta e dois 
anos depois é que a banda da Polícia Militar é 
institucionalizada, reconhecida como parte da 
nossa organização, já lá no Governo do Muniz 
Freire, salvo engano.  
 A história da banda da Polícia Militar, e 
me permitam chamar de banda da Polícia 
Militar, porque apesar de sermos chamados de 
corpo musical, o nome histórico é banda. Não 
consigo me acostumar com o termo corpo 
musical. Eu cresci ouvindo falar da banda, cresci 
ouvindo o meu avô, sargento da Polícia Militar 
já falecido, Hipólito Reis, falar da banda da 
Polícia Militar. Então, eu os conheço de ouvir 
dizer antes de ser policial militar, profissão que 
eu exerço com muito orgulho e muita 
satisfação.  
 No Governo de Muniz Freire, então, a 
banda da Polícia Militar é institucionalizada, e a 
história desse elemento, essa parte da Polícia 
Militar, se confunde com a própria história da 
Polícia Militar. Atravessamos todos os 
momentos históricos e políticos do qual a Polícia 
Militar fez parte, e evoluiu conforme a Polícia 
Militar involuiu. Sofreu, junto com a Polícia 
Militar, os mesmos sofrimentos, a mesma dor, 
mas teve também as mesmas alegrias. E evoluiu 
a ponto de, em 2004, 07 de abril de 2004, a 
banda de a Polícia Militar ser reconhecida e 
tombada como Patrimônio Cultural do Estado 
do Espírito Santo. E, antes disso, em junho de 
1998, a banda da Polícia Militar inicia um 
projeto sociocultural chamado Banda Júnior.  

Mais de cinco mil adolescentes já 
passaram pelo projeto Banda Júnior da Polícia 
Militar. E é um projeto marcante porque, no 
mínimo, no mínimo, um aluno desse projeto vai 
melhorar o seu desempenho escolar. Há 
pesquisas que indicam que aprender a tocar um 
instrumento facilita muito na matéria, por 
exemplo, de matemática. E, prova disso, do 
amor que isto gera, tocar um instrumento, fazer 
parte da banda da Polícia Militar, é que hoje nós 
temos integrantes do corpo musical da Banda 
da Polícia Militar do estado do Espírito Santo no 

estado de Minas Gerais, no Exército Brasileiro, 
originários desse projeto.  

A banda da Polícia Militar, o nosso corpo 
musical é, provavelmente, um dos maiores 
patrimônios, se não o maior patrimônio 
imaterial da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo. Interessante, deputado, que o senhor 
citou o texto de Davi. Foi justamente Davi que 
introduziu no templo, naquela época ainda não 
era o templo de Salomão, os instrumentos 
musicais, e introduziu a música. E a música faz 
bem para nossa alma.  

E eu quero encerrar minha breve fala, a 
minha breve saudação, contando algo muito 
pessoal. Eu chego cedo ao QCG. É da minha 
natureza. Lá eu faço as minhas atividades físicas. 
Chego em torno de 7h e os integrantes do corpo 
musical costumam chegar nesse horário. E um 
dia eu estava correndo por ali e eu passo 
sempre em frente do local da instalação física 
onde se faz o ensaio -, e era um dia difícil para 
mim porque eu tinha que tomar uma decisão 
difícil; e eu estava correndo, preocupado com o 
que iria fazer. E aí, Wesley, quando eu passo em 
frente daquela instalação, alguém está 
ensaiando. Não sei quem, mas no ensaio ele 
tocou um trecho da canção que eu mais gosto, 
justamente na parte que fala: A afronta se lava 
com fibra de herói. Naquele momento, ergui a 
minha cabeça, e já sabia a decisão que iria 
tomar. Isso mudou o meu dia. 

A música alivia a nossa alma. E vocês têm 
uma grande missão na Polícia Militar, que é 
erguer as nossas cabeças nas nossas cerimônias, 
nos nossos desfiles, e ser motivo de orgulho, 
como sempre foram para a Polícia Militar. 

Meus parabéns! Felicidades nesta data! 
Muito obrigado! 
 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, é 
convidado a fazer uso da palavra, pelo tempo de 
três minutos, o regente da Banda da Polícia 
Militar tenente-coronel Wesley Eudes 
Rodrigues. 

 
O SR. WESLEY EUDES RODRIGUES – Boa 

noite a todos! Esse local aqui é um local 
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especial, onde podemos empostar a voz e falar 
mais grave. 

Quero cumprimentar a Mesa, na pessoa 
do nosso proponente, o excelentíssimo senhor 
deputado Alexandre Quintino; cumprimento o 
excelentíssimo senhor deputado Pr. Marcos 
Mansur; cumprimento nosso mui digníssimo 
coronel Souza Reis. 

Coronel Souza Reis, o senhor me 
emocionou agora, e está difícil segurar. Parte do 
meu discurso o senhor pegou, tudo, mas o 
cumprimento com muita honra. Eu sempre o 
respeitei, desde tenente, desde tenente. 

Cumprimento o nosso presidente capitão 
Amorim; cumprimento nosso presidente capitão 
Tompson, Deus o abençoe! Muito obrigado pela 
presença! 

Essa é uma solenidade muito especial. 
Não tenho nenhum papel, gosto de falar pela 
emoção. E a parte mais emocionante deixei para 
o final. 

Mas estou falando para uma plateia que, 
praticamente cem por cento, conheço. Todos! 
Convivo, há muito tempo, com os familiares; 
poucos, só de ouvir falar ou por foto; ou de 
carregar bebê e, agora, olhar para cima e ver o 
tamanho da pessoa. Então tudo isso forja e faz 
parte da nossa história. 

Mas a nossa história é maravilhosa e é 
muito extensa. Não consigo explaná-la em três 
minutos. Mas posso explicar algumas coisas 
pequenas e pontuais. Uma delas é a questão do 
corpo musical. 

A banda ainda continua sendo banda. O 
corpo musical é somente uma unidade que 
temos dentro... Pelo menos ficticiamente até se 
recompletar o efetivo, temos condições de ter 
três bandas nesse corpo musical, quiçá muito 
mais do que isso, estendendo, inclusive, para 
outras partes que entendo que são 
desprivilegiadas, que são o Norte, o Sul, o 
Noroeste e o Sudoeste do estado, porque 
demanda uma logística muito difícil deslocar o 
nosso efetivo para longas distâncias. 

Dentro da nossa história, a banda de 
música fez muitas viagens, e eram muitas 
mesmo. Por vezes, chegamos de manhã em um 
ônibus e embarcamos em outro; por vezes, tirei 
serviço de oficial de dia, saí mais cedo, pedi pra 

ser rendido mais cedo, entrei num ônibus e 
viajei pra Nova Venécia. Isso, inúmeras vezes. 

Mas isso nos forja, isso nos torna parte 
dessa sociedade maravilhosa. E hoje vivemos 
um momento ímpar porque a mesma formação 
de todos é a mesma da Polícia Militar. Temos já 
pessoas formadas aqui exatamente no mesmo 
currículo da Polícia, igualmente, sem tirar nem 
acrescentar. Temos agora oito militares que a 
partir de hoje já estão começando o estágio 
operacional e estão com a mesma grade 
curricular do curso de Tecnologia de Segurança 
Pública. É muito especial. E estamos lá fazendo 
história também. 
 Então, o corpo musical, o que 
enfrentamos? Enfrentamos essa pandemia. E 
contribuímos com um ano de policiamento, 
distribuído pela Grande Vitória. Demos a nossa 
parte, contribuímos. Até porque não podíamos 
nos reunir para ensaiar. Era algo desconhecido, 
uma pandemia desconhecida. E foi nos 
permitido contribuir com o nosso saber no 
policiamento. E não veio para mim nenhuma 
alteração, mas todos desenvolveram o seu 
policiamento com competência e sabedoria. 
 Mas essa pandemia trouxe para nós um 
pensar, um sentar, um trabalhar com o 
oficialato que tenho em mãos e fazer muitas 
reuniões. E chegamos à conclusão que, mesmo 
com o que temos, mesmo com o pouco que 
temos, temos condições de expandir muito 
mais.  
 Existem projetos já sendo feitos, existem 
projetos já escritos, existem projetos sendo 
apresentados a todas as autoridades. E foi um 
momento de pandemia que nos permitiu visitar, 
nem que fosse on-line, os gabinetes dos 
senadores, dos deputados estaduais, dos 
deputados federais, e conseguir alguma verba 
parlamentar para poder recompor o nosso 
instrumental. 

 E conseguimos muita coisa. O próprio 
excelentíssimo senhor deputado contribuiu e já 
apresentamos para ele o que compramos. Era 
algo necessário. E daquilo que compramos, o 
que já estava em uso, já está lá separado pra ser 
descarregado porque, realmente, já estava no 
apagar das luzes. Então, foi muito importante 
essa verba parlamentar do deputado.  
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Então, começamos a fazer esse trabalho 
de reerguermos financeiramente, nos 
reerguermos emocionalmente, nos reerguermos 
tecnicamente. Um ano parado afastou todo 
mundo do seu instrumento, mas, agora, está 
havendo dedicação. É isso que o coronel falou. 
O povo está indo lá, tocando música que já 
conhece, mas são trechos que são difíceis e têm 
que voltar para a memória tátil. A mente sabe o 
que fazer, mas o corpo não obedece.  

O pastor Marcos Mansur, deputado, 
sabe muito bem. Se ele é trompetista, sabe que 
se deixa de tocar, a memória sabe. Sei fazer 
aquela frase, mas o dedo não obedece, não tem 
como. Então, há uma necessidade dessa 
reciclagem sempre.  

E são momentos históricos que fazem 
parte da nossa vida. E são pessoas especiais que 
caminham juntos. Caminhamos com perdas, 
mas com ganhos. Com derrotas, mas também 
com vitórias. Um pouquinho de tristeza, mas 
lembrando mais da alegria. Lembrando-se da 
saudade, do saudosismo de todas aquelas 
pessoas que fizeram parte. São cento e oitenta e 
um anos! São cento e oitenta e um anos! 
Quantas pessoas passaram por aqui. Quantas 
pessoas, amigos nossos, faleceram? Quantos 
enterros já participamos? Quantos nascimentos 
comemoramos? Então, isso faz parte da nossa 
história. E também sentiremos saudade. 
Estaremos na reserva remunerada vendo essa 
banda continuar a fazer cento e noventa e um, 
duzentos anos. Isso é bom! Isso faz parte!  

Aquilo que o coronel falou no início, 
realmente, era um grupo de duas bandas, em 
que eles se juntavam e eles eram fardados, mas 
faz parte da nossa história. Existe um historiador 
militar que exige que esses cinquenta e dois 
anos de hiato seja recomposto para que a data 
histórica seja modificada. Mas não podemos 
apagar aquilo que já existiu de verdade. A banda 
existiu desde 1840 mesmo, só não era militar; 
mas sempre existiu. Faz parte da nossa história 
e não podemos apagá-la. Só podemos honrá-la.  

Fazer a deferência da criação 
institucionalizada? Com certeza. Isso é 
indiscutível! Faz parte da história, mas a história 
somos nós.  

Muito obrigado pela rica oportunidade. 
Sinto-me honrado.  

A parte emocionante é o seguinte... O 
tenente Marco Aurélio mandou para mim uma 
foto. E na foto estava escrito assim: Muito 
honrado em ostentar essa comenda dada pela 
Assembleia, pela Casa de Leis, a Casa do 
Cidadão, porque – aí ele mostrou a foto – 
Maurício de Oliveira, de branco, novo, e o 
Marco Aurélio mais novinho, adolescente, do 
lado dele.  

E eu me lembrei da minha adolescência, 
porque eu também convivi com o Maurício de 
Oliveira tocando lá na escola técnica e ele ia lá 
nos visitar e tocar conosco. Isso me trouxe 
emoção e eu quero que vocês se sintam 
honrados por essa condecoração.  

Sintam-se horados! Maurício de Oliveira 
é um ícone deste estado, é um ícone amigo 
nosso. Deus abençoe a todos! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Também pelo tempo de 
três minutos, é convidado a fazer uso da palavra 
o presidente da Associação dos Subtenentes e 
Sargentos da Polícia Militar, capitão Neucimar 
Amorim. 

 
O SR. NEUCIMAR AMORIM – Boa noite, 

senhoras e senhores!  
Eu cumprimento e saúdo o nosso 

digníssimo deputado estadual Coronel Quintino, 
proponente desta solenidade de honra, de 
cento e oitenta e um anos da Banda de Música 
da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. Na 
pessoa do tenente-coronel Wesley eu 
cumprimento a nossa Mesa Diretora.  

Quero saudar a presença de cada um dos 
integrantes desta banda, membro do corpo 
musical da Polícia Militar, e dizer ao Pr. Mansur 
que eles são músicos, mas como disse o coronel 
Wesley, também policiais militares.  

E aqui eu louvo a vida de cada um, 
porque são dois ofícios, coronel: de ser músico, 
que não é fácil, aprender a tocar, a lidar, a 
empunhar um instrumento musical, e fazer o 
policiamento. Duas missões: dar tiro e cantar ao 
mesmo tempo. É uma missão árdua e os nossos 
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valorosos integrantes dessa banda de música 
conseguem fazer isso. 

Sinto-me orgulhoso de estar aqui e 
parabenizar em público esses militares que são 
dignos dessa comenda dada por esta Casa de 
Leis. Parabéns e que Deus os abençoe! 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – E agora, encerrando a 
fase de pronunciamentos, também pelo tempo 
de três minutos, é convidado o presidente da 
Aspomires, capitão Guilherme Thompson. 

 
O SR. GUILHERME THOMPSON – Boa 

noite a todos e todas!  
Eu quero cumprimentar aqui o nosso 

amigo, Coronel Alexandre Quintino, que está 
nos proporcionando esta grande noite. 
Parabéns, Coronel, pela sensibilidade. Quero 
cumprimentar aqui nosso deputado Marcos 
Mansur, meu conterrâneo, o qual a gente 
sempre tem o prazer de reencontrar. 
Cumprimentar o senhor coronel Souza Reis, aqui 
representando o Comando da Polícia Militar. 
Cumprimentar o meu amigo capitão Amorim, 
colega das lutas, não é, Amorim? Das 
associações. E, por último, até propositalmente, 
cumprimentar o senhor tenente-coronel 
Wesley, que está aqui comandando esses 
homens e mulheres valorosos que fazem parte.  

Eu estou há doze anos já na reserva, mas 
quando a gente tem a oportunidade de ouvir a 
nossa Banda da Polícia Militar, isso suscita em 
nós aquele espírito de recruta, aquele que 
ingressou, e vocês fazem parte da vida de todos 
nós militares. Fazem parte, porque nas nossas 
formaturas, quando eu formei como soldado na 
Polícia Militar, lá em 1980, quando me formei 
sargento, em 86, depois no curso da CAS, em 95, 
em cada uma dessas oportunidades, que foram 
marcantes na nossa vida, como é na vida de 
cada militar, a Banda da Polícia Militar estava lá, 
dando aquele toque especial e coroando 
conosco aquele momento muito ímpar para 
cada um de nós.  

Então, parabéns à Banda da Polícia 
Militar, eu que tenho a minha carreira quase 
toda no interior, 3.º Batalhão, 9.º Batalhão, a 
gente nas formaturas, solenidades, a banda era 

sempre aguardada, sempre com grande 
emoção. Então quando ia ter solenidade: Vai ter 
a banda? Vai ter! Então aquilo ali, a 
comemoração era muito maior, era muito mais 
efusiva, porque a Banda da Polícia Militar ia 
estar presente. 

E nesta noite especial, Coronel Quintino, 
eu quero pedir licença e aproveitar, não poderia 
deixar passar esta oportunidade: minha esposa 
tenente Aparecida, do HPM – amor, por 
gentileza, fica de pé um pouquinho! Estou 
pedindo licença, Coronel, porque hoje nós 
estamos fazendo dois anos de casados! E ela 
estava na expectativa, porque eu prometi a ela 
que hoje seria uma noite especial! Acho que ela 
estava na expectativa, talvez, de a gente sair 
para jantar, ou ouvir uma música ao vivo, talvez. 
Meu amor, eu fiz mais do que isso! Estou 
trazendo você aqui. Certamente a Banda da 
Polícia Militar vai entoar... Amor, você está 
sendo convidada para rapidamente vir aqui. 
Faça um favor! Então, é um dia especial! 

 
(É entoado um canto pela 

tenente Tatiani) 
 
 Muito obrigado. Eu queria fazer essa 

homenagem e agradeço até por terem dado 
oportunidade de ela estar vindo aqui. 

Para encerrar, eu gostaria de dizer que lá 
fora, assim que saírem daqui, vocês podem 
olhar para o céu! Tem uma lua cheia linda lá, 
que também, por sinal, eu encomendei essa lua 
para ela, hoje! 

Muito obrigado, boa noite a todos. 

 
O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 

SÉRGIO SALVADEO) – Neste momento, o senhor 
deputado Coronel Quintino, acompanhado de 
todos os integrantes da Mesa, farão entrega da 
comenda Maurício de Oliveira aos militares 
estaduais músicos integrantes da Banda da 
Polícia Militar. As entregas serão sincronizadas 
com o painel eletrônico. 

A Banda de Música da Polícia Militar, 
regida pelo tenente-coronel Wesley Eudes 
Rodrigues, foi formada inicialmente por músicos 
civis fardados, recrutados por ocasião da 
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demanda de tocatas nas forças de segurança do 
estado. 

É considerada a data de 13 de setembro 
de 1840 como o dia de sua criação, porém, 
somente em 13 de julho de 1892, no Governo 
de José Melo Carvalho Muniz Freire, a Banda de 
Música da Polícia Militar foi oficialmente 
institucionalizada, passando a compor o efetivo 
da força policial capixaba. 

Podemos descer, Coronel, para as 
entregas. 

A comenda Maurício de Oliveira foi 
criada pela Lei Estadual n.º 10.461/2015. 
Patrono da Faculdade de Música do Estado – 
Fames, escola que tem o seu nome, o violinista 
Maurício de Oliveira é considerado um dos 
expoentes capixabas no segmento. 

Um de seus feitos mais notáveis foi 
gravar em violão a obra completa de Heitor 
Villa- Lobos. O músico capixaba faleceu em 1.º 
de setembro de 2009, aos 84 anos. 

Como observação na entrega dessa 
comenda, dois homenageados, Rôner e Rône 
Peixoto Pinto, são irmãos gêmeos.  
 O primeiro homenageado a receber a 
comenda Maurício de Oliveira é o tenente-
coronel Wesley Eudes Rodrigues. (Pausa) 
 Ingressou na Polícia Militar em 1992 
como sargento músico, no trombone. Foi 
aprovado no concurso público para oficiais 
regentes, sendo nomeado oficial em 1995, 
tendo exercido as funções de regente, 
subcomandante e presidente da banca 
examinadora do concurso de soldado músico. 
Atualmente, é o comandante do Corpo Musical 
da Polícia Militar. 
  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Próxima homenagem, 2.º tenente Marco 
Aurélio de Oliveira. (Pausa) 
 É clarinetista, saxofonista e arranjador. É 
o atual regente da Banda Júnior da PM, projeto 
sociocultural com mais de vinte anos de 
existência. Recentemente, gravou o CD 
Memória Musical do Alegre, que é uma 
coletânea de composições musicais do 

município de Alegre, com datas entre 1927 e 
2008.  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 1.º tenente Selmo Márcio Cattabriga. 
(Pausa) 
 Ingressou na Banda de Música da Polícia 
Militar em 94, como soldado aprendiz. Estudou 
na Escola de Música do Espírito Santo até o nível 
técnico. Passou no concurso público da Polícia 
Militar em 98, alcançando a primeira colocação 
na turma de sargentos músicos do ano seguinte. 
Na Banda Júnior, desempenhou as funções de 
instrutor, regente da Banda Júnior II e 
coordenador do projeto no ano de 2019.  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 
 Tenente Marcos Pereira de Oliveira. 
(Pausa) 
 Fez curso de Trombone, de Formação de 
Sargento Músico e de Regência. Participou da 
orquestra do professor violinista Maurício de 
Oliveira, que dá nome à comenda que está 
sendo entregue nesta sessão. Integrou a 
Orquestra Vitória e as bandas Banana Reggae, 
Java Roots, Êxodos, Evidance e Marcelo Ribeiro 
e Banda B.  
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 2.º tenente Florisval Mendonça de 
Andrade. 
 Integrou bandas de música na cidade de 
Santos, em São Paulo, da Força Aérea Brasileira. 
Ingressou na Banda da Polícia Militar do estado 
em 92. Foi professor em projeto de música e no 
Projeto Banda Júnior. Exerceu a função de 
regente auxiliar e regente da Banda de Música 
da Polícia Militar. 
 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda)  
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2.º tenente Gláucia Lourenço da Silva 
Castilhos. (Pausa) 

Fez o mestrado em Ensino das Práticas 
Musicais na Universidade Federal do Estado do 
Rio de Janeiro, Unirio. O instrumento que toca 
na banda é a flauta transversal. No Concurso 
Ibero-Americano, na Espanha, recebeu o prêmio 
de melhor execução de ritmos brasileiros. É a 
chefe da subseção técnica de ensino da Banda 
Júnior da PM. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
2.º tenente Francisco Farias Carvalho. 

(Pausa) 
É bacharel, com especialização em 

trombone de vara e pós-graduado em Docência 
para o Ensino Superior. Foi professor de 
trombone na Faculdade de Música do Estado e 
na Escola Arte Música. Tocou trombone solo na 
Vitória Café Orquestra, na Orquestra 
Filarmônica do estado e na Pop Jazz Orquestra. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
2.º tenente Fredmam Martins 

Fernandes. (Pausa) 
Iniciou os estudos musicais na Banda de 

Música da Escola Técnica Federal do Espírito 
Santo, atual Ifes. É bacharel em clarineta pela 
escola de música da Universidade Federal de 
Minas Gerais. Ingressou no corpo musical da 
Polícia Militar capixaba como clarinetista e, 
atualmente, atua como um dos regentes da 
Banda de Música. 
 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
2.º tenente Rôner Peixoto Pinto. (Pausa) 
É bacharel em clarinete pela Faculdade 

de Música do estado, pós-graduado em Arte na 
Música e com formação em Prática de Bandas 
de Música. O instrumento que toca na banda é 
o clarinete. Exerce atividade voluntária de 
docente em Bandas Civis no Noroeste 

Fluminense e também na Banda Júnior da 
Polícia Militar. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 
Subtenente Sérgio Rôuver de Oliveira. 

(Pausa) 
Formado em Música pela Ufes e pós-

graduado em Educação Musical pela Faculdade 
Afonso Cláudio. Seu instrumento principal é o 
saxofone. É autor e coautor de hinos e dobrados 
compostos exclusivamente para a Polícia 
Militar. No campo social, atuou durante vários 
anos como instrutor do programa social Banda 
Júnior da Polícia Militar. 

 
(Procede-se à entrega da 

comenda) 
 

Subtenente Eliel Moreira Moura. (Pausa) 
Músico autodidata em violão e 

contrabaixo elétrico. Tem licenciatura em 
Música pela Ufes, e, entre as atividades 
musicais, é contrabaixista elétrico da banda 
Evidance, da Sonatha Produções Musicais e de 
Mirano Schuler e Banda. 
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Subtenente Marcos Emmanoel de Sales. 

(Pausa) 
Ingressou na Banda de Música da Polícia 

Militar em 1999. É bacharel em Música e toca 
clarinete e saxofone tenor. Como atividade 
musical externa, desenvolve trabalhos de 
saxofonista cover independente. É instrutor do 
Projeto Social Banda Júnior desde a sua criação. 

 
(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
Subtenente Róbson Ferreira Lima. 

(Pausa) 
 Os instrumentos que toca na banda são: 
bombardino e trombone. Participa do projeto 
social Banda Júnior, e, como atividade musical 
externa, integra a Eduardo Santa Clara e banda; 
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banda Evidance; Tião Oliveira e Regional, em 
homenagem ao músico capixaba Maurício de 
Oliveira; Big Band, da Fames; orquestra Pop 
Jazz, do Ifes Vitória; e a banda Frohlich, de 
Domingos Martins. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Subtenente Luiz Carlos de Souza Neves. 
(Pausa)  
 Tem formação musical em Prática de 
Banda de Música. O instrumento que toca na 
banda é o bombardino. É instrutor do projeto 
social Banda Júnior da Polícia Militar. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Subtenente Marcos Antônio Firmino. 
(Pausa) 
 Graduado em Pedagogia e pós-graduado 
em Educação Musical e em Instrumentos de 
Metais. Como atividade musical externa, é 
professor de trompete e também do projeto 
sócio cultural Banda Júnior da Polícia Militar. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
  
 Lembrando que amanhã, no site da 
Assembleia Legislativa, todas as fotos deste 
evento estarão disponíveis em alta resolução. 
 
 Subtenente Wando Cabral Ribeiro. 
(Pausa) 
 É pós-graduado em Educação Musical e 
instrutor do Projeto Banda Júnior.  Foi professor 
de Práticas de Saxofone e Teoria Musical no 
Projeto Banda Júnior. Como primeiro 
saxofonista da Banda da Polícia Militar, 
acompanhou artistas nacionais e capixabas, e 
realizou a épica turnê com a Banda Clube Big 
Beatles em Liverpool, na Inglaterra.  
 

(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Subtenente Rône Peixoto Pinto. (Pausa) 

 Subtenente Rône tem formação em 
Prática de Bandas de Música e Teoria Musical 
Completa. O instrumento que toca é o clarinete. 
Participa de atividade voluntária de docente em 
bandas civis e do Projeto Social Banda Júnior da 
Polícia Militar. 
 
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
  
 1.º Sargento Raphael Fadini da Luz. 
(Pausa) 
 Tem curso de formação em Teoria 
Musical e Clarinete. É pós-graduado em 
Educação Musical. Os instrumentos que toca 
são: clarinete, saxofone e barítono. Como 
atividade musical externa, é o primeiro 
clarinetista da Pop Jazz Orquestra e sax barítono 
da Vitória Café Orquestra. Participa dos projetos 
sociais da Banda Júnior e da Igreja Assembleia 
de Deus, do bairro Novo México, em Vila Velha. 
   
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Soldado Tatiani Celeste dos Santos. 
(Pausa) 
 Fez cursos de piano e canto coral, é 
cantora da Banda da Polícia Militar e da 
Orquestra Jovem da Igreja Evangélica Batista de 
Vitória. Ganhou o primeiro lugar no Festival de 
Música da Polícia Militar. Participou do Projeto 
Cultural Leão do Norte, em Nova Venécia, que 
recebia no quartel crianças em situação de risco 
e vulnerabilidade social para aulas de música, 
pintura e redação. 
   
  (Procede-se à entrega da 
comenda) 
 
 Subtenente Moisés Júnior Siqueira 
Rangel. (Pausa) 

Licenciado em Música pela Fames e pós-
graduado em Arte-Educação. O instrumento que 
toca é o saxofone alto. Como atividade musical 
externa, é o coordenador do curso de Formação 
Musical, maestro e líder de música da Igreja 
Assembleia de Deus em Aribiri, Vila Velha. 
(Pausa) 
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(Procede-se à entrega da 
comenda) 

 
 Neste momento teremos a entrega de 

uma placa em homenagem Aos 181 Anos da 
Banda da PM, representada pelo regente 
tenente-coronel Wesley Eudes Rodrigues. 
(Pausa)   

 
(Procede-se à entrega da placa)  

 
 E a partir de agora, na fase final da 

sessão, vamos fazer a entrega de certificados a 
alguns homenageados.  

Primeiro homenageado é o capitão 
Alexandre Ribeiro Bravin. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Primeiro-tenente Luciano Costa Félix. 

(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Subtenente Ádamo Rogério da Vitória. 

(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Subtenente Larissa Muniz Prudêncio. 

(Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

 
Primeiro-sargento Orlando José Santos 

Telles. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Segundo-sargento André Ferreira 

Quíndeler. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 

Terceiro-sargento Greison Neres de 
Souza Gomes. (Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Cabo Jheymes Hainer Ferreira Silva. 
(Pausa) 

 
(Procede-se à entrega do 

certificado) 
 

Cabo Jean Michel Freitas. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Terceiro-sargento Rafael Leandro 

Fernandes. (Pausa) 
 

(Procede-se à entrega do 
certificado) 
 
Encerrada a entrega das homenagens 

porque alguns homenageados chegaram depois 
e acabaram não passando pela identificação no 
cerimonial. 

É convidado a fazer uso da palavra pelo 
tempo de três minutos, em nome dos 
homenageados, o subtenente Wando Cabral 
Ribeiro. 

 
O SR. WANDO CABRAL RIBEIRO - É um 

momento de grande alegria e satisfação estar 
aqui neste momento, nesta seleta Casa de Leis. 

Queria agradecer ao nosso deputado 
Alexandre Quintino, proponente desta sessão 
solene, e externar os nossos cumprimentos a 
todos os presentes desta Mesa; cumprimentar o 
nosso chefe de Estado Maior, Coronel Souza 
Reis. Como o senhor nos registrou e citou nossa 
turma de CAS 2011 e 2012, diga-se de 
passagem, o senhor não foi rígido conosco, mas 
o senhor expandiu a nossa mente. E como 
aquele velho jargão diz, quando a mente se 
expande ela não tem como voltar ao seu 
tamanho original. E isso nos deu um norte 
diferente de como a banda de música ela se 
encaixa dentro do contexto da segurança 
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pública, e eu vou aproveitar o público aqui para 
agradecer. Os seus ensinamentos ecoam em 
nossos ouvidos até hoje. Muito obrigado! 

Agradecer, cumprimentar o nosso 
comandante do corpo musical, ao qual eu 
estendo os cumprimentos a todos os membros 
aqui do nosso corpo musical, familiares 
presentes e também aos que não estão 
presentes aqui. E agradecer ao nosso Deus pela 
saúde, porque, em momentos tão temerários e 
sofridos como nós temos vivido, Ele nos tem 
dado saúde e permitido estar aqui. 

É uma grande honra estar nesta tribuna 
falando em nome dos agraciados, homens e 
mulheres que, ao longo dos anos, vêm dando a 
sua importante contribuição para a nossa 
sociedade, seja no fomento da cultura ou no 
policiamento ordinário. Onde são empenhados, 
o trabalho é sempre elogiado.  

Com muito orgulho, falo dos meus 
companheiros, pois são destaques individuais e, 
quando se juntam em formação de banda, 
proporcionam espetáculos singulares, contando 
em seus currículos com apresentações com 
artistas renomados como Elba Ramalho, Beto 
Guedes, Guilherme Arantes, entre outros. 

Num passado recente, juntamente com a 
banda capixaba Clube Big Beatles, a banda de 
música teve, de forma inédita, a oportunidade 
de levar um pouco de sua brasilidade aos solos 
ingleses. Na terra dos Beatles, em Liverpool, o 
público pôde ser impactado com homens 
fardados produzindo conteúdo musical de 
altíssimo nível, mas a contribuição dos membros 
do corpo musical vai além das fronteiras dos 
pentagramas musicais.  

Acompanhando as mudanças da 
sociedade e ciente de sua missão institucional, 
que é promover e em parceria com a 
comunidade capixaba o policiamento ostensivo 
e a preservação da ordem pública, estamos, ao 
longo dos anos, avançando e buscando o 
aprimoramento na prestação do nosso serviço, 
sempre na procura de ressignificar o nosso 
papel dentro do contexto da segurança pública.  

Nesse sentido, norteados pelo dever 
constitucional, alinhados às diretrizes 
estabelecidas na Política Nacional de Segurança 
Pública e guiados pelo planejamento estratégico 

da Corporação, focamos, atualmente, as nossas 
açõe, em políticas que visem a melhoria da 
imagem institucional e em projetos de 
prevenção primária. 

Nesse contexto, o corpo musical se 
propõe a atuar em dois eixos estratégicos. No 
primeiro deles, o eixo cultural vem fomentando 
a cultura ao longo dos seus cento e oitenta e um 
anos e tem a sua banda tombada e reconhecida 
como patrimônio cultural do Espírito Santo.  

Trazendo para o contexto da segurança 
pública, quando a nossa banda de música realiza 
uma apresentação na comunidade, é o Estado 
presente materializado em um músico fardado, 
levando a cultura de paz, fortalecendo a 
confiança da população na Polícia. O que 
fazemos nesse momento é o que chamam de 
policiamento de proximidade. 

No outro eixo estratégico ou 
sociocultural, o corpo musical atua com ações 
de prevenção primária, ou seja, utiliza a música 
como ferramenta a fim de auxiliar na redução 
da criminalidade. Dentro do nosso programa, 
temos um portfólio com vários projetos e 
destacamos o bem-sucedido projeto Banda 
Junior, que vem contribuindo e impactando 
várias famílias ao longo dos seus vinte e um 
anos de existência. 

Como unidade operacional de apoio, 
temos muitos desafios e metas, e uma delas é 
ampliar o número de atendimento de jovens e 
adolescentes com os nossos projetos sociais. 
Atualmente, cerca de trezentos alunos são 
atendidos. Almejamos ampliar esse 
atendimento para, aproximadamente, mil, mil e 
duzentos alunos nos próximos anos. Temos uma 
meta e uma meta muito ousada. 

Outro desafio é levar essas ações para os 
setenta e oito municípios do nosso estado, e 
essas ações, inclusive, estão sendo esperadas 
pelos munícipes. Temos desafios, temos metas e 
temos um compromisso com a sociedade.  

Infelizmente, crimes como homicídios, 
tráfico de drogas, feminicídios vêm assolando a 
nossa população. As nossas ações visam, 
justamente, atuar na raiz do problema, forjando 
jovens com valores, moral, ética e respeito ao 
próximo, a fim de que se tornem, no futuro, 
adultos de bem.  
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Em relação aos resultados alcançados, 
é gratificante e temos o sentimento de dever 
cumprido quando vemos que, no primeiro 
concurso da banda de música da Polícia 
Militar, depois do início do projeto da Banda 
Junior, alguns alunos foram aprovados e, hoje, 
vestem essa farda e fazem parte da nossa 
família. Temos alunos espalhados pelo Brasil 
todo, que são componentes de várias bandas 
militares e civis. Gosto de citar o ex-aluno da 
Banda Junior, Eduardo Lucas, hoje doutorando 
em música e regente da Orquestra Vale 
Música, um grande orgulho para o nosso 
projeto.  
 Finalizando a nossa fala, senhoras e 
senhores, projetos como a Banda Junior 
possibilitam que jovens e adolescentes 
alcancem uma mobilidade social através da 
música, e eu sou oriundo de projeto social. Eu 
sou a prova viva de que projetos como o da 
Banda Junior vão além de ensinar música; eles 
transformam vidas, transformando o que era 
impossível em realidade. É mais do que 
ensinar música, é formar capixabas 
conscientes de seu lugar na sociedade.  

Banda de Música da Polícia Militar do 
Espírito Santo há cento e oitenta e um anos 
transformando vidas e encantando gerações.  
 Quero solicitar a todos os presentes 
aqui, agora, nesta Casa, uma salva de palmas 
para esses valorosos militares. Vocês são o 
verdadeiro patrimônio cultural do Espírito 
Santo.  
 Uma boa noite e meu muito obrigado! 
(Palmas) 
 
 
 O SR. CERIMONIALISTA – (DANILO 
SÉRGIO SALVADEO) – E agora, um momento 
especial desta sessão solene, cantaremos 
parabéns pelos cento e oitenta e um anos da 
Banda da Polícia Militar, com direito a bolo. 
Está nas mãos da Acedina o bolo dos cento e 
oitenta e um anos. 
 
 
  (É feita a homenagem) 

 Parabéns, Banda da Polícia Militar do 
Espírito Santo, cento e oitenta e um anos! 
 Para o encerramento oficial desta 
brilhante sessão solene, devolvo a palavra ao 
senhor deputado Coronel Quintino. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CORONEL 
ALEXANDRE QUINTINO – PSL) – Pessoal, esse 
bolo é meramente de enfeite, mas depois tem 
bolo para a gente comer ali fora.   
 Encerrando a nossa brilhante, singela 
porém brilhante solenidade que nós tivemos 
aqui hoje, me sinto muito satisfeito, muito 
feliz, muito honrado pela presença de todos 
vocês aqui. E falar que cento e oitenta e um 
anos de banda de música, é uma instituição 
que só tem honrado a Polícia Militar e a 
população capixaba.  

Muito obrigado pelo empenho de 
todos vocês! Muito obrigado pelo trabalho 
digno que vocês têm feito nessa nossa querida 
Banda de Música da Polícia Militar.  
 Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão; antes, porém, 
convoco os senhores deputados e deputadas 
para a próxima, ordinária, que será amanhã, 
dia 21, às 15h. 
 Está encerrada a presente sessão 
solene. 
 Muito obrigado!  
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será ordinária híbrida, 
virtual e presencial, amanhã, 
dia 21 de setembro, cuja Ordem 
do Dia foi anunciada na 
octogésima terceira sessão 
ordinária híbrida, realizada dia 
20 de setembro de 2021) 

 
  Encerra-se a sessão às vinte e 
uma horas e quarenta e um minutos. 
 

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