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ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 

 
ATO Nº 1102 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

EXONERAR, na forma do artigo 61, § 2º, 
alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ROBERTO FRANCISCO COELHO 
JUNIOR, do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP, do gabinete do Deputado Capitão 
Assumção, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 211269/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATO Nº 1103 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

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

alínea “a”, da Lei Complementar nº 46, de 31 de 
janeiro de 1994, ANTONIO MARCUS ALVES, do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP, do 
gabinete do Deputado Capitão Assumção, por 
solicitação do próprio Deputado, contida no 
processo nº 211271/2021. 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 
de junho de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1104 

 
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, ANTONIO MARCUS ALVES, para 
exercer o cargo em comissão de Assessor Júnior 
da Secretaria, código AJS, da Secretaria da 
Assembleia Legislativa. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
ATO Nº 1105 

 

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

CONSIDERANDO a Decisão nº 
01378/2021-6 - 1ª Câmara, proferida no 
Processo nº 02173/2004-5 do Egrégio Tribunal 
de Contas do Estado do Espírito Santo – TCEES,  
 

RESOLVE: 
 

Art. 1º Decretar a invalidação e tornar 
insubsistente o Ato da Mesa nº 2300 de 07 de 
abril de 2004, publicado no DPL em 12 de abril 
de 2004, em nome de EDI PEREIRA SALES. 
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Art. 2º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 25 

de junho de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2° Secretário 

 
 

ATOS DO DIRETOR-GERAL 

 
RESUMO DE CONTRATO DE 

COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL 
 

1. CONTRATANTE: ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO 
DO ESPÍRITO SANTO 

2. CONTRATADO: MARIA GABRIELA 
MADEIRA ROLA ATHAYDE 

3. ESPECIFICAÇÃO: ESTÁGIO EDUCACIONAL - 
Ensino Superior 

4. VIGÊNCIA: 21.06.2021 a 20.06.2022 

5. VALOR MENSAL 
DO CONTRATO: 

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

6. DOTAÇÃO 
ORÇAMENTÁRIA: 

 
3.3.90.36.00 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
PORTARIA Nº 320 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 

TORNAR INSUBSISTENTE, o Resumo de 
Contrato de Complementação Educacional, 
publicada em 25/05/2021, que contratou o 
estagiário NELSON GUILHERME ROSADO 
TORRES.  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

24 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
PORTARIA Nº 321 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO 
ESPÍRITO SANTO, usando de suas atribuições 
legais com base nas informações da CGRH, 
resolve, 
 

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

 
Estagiários Matrícula Dias Período 

EDUARDO SILVA MUNIZ 002324 25 
28/06 a 

22/07/2021 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

25 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

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

 
 

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

 
PORTARIA Nº 322 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
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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 

208637-02 
ADILSON 
CALHEIROS 

2020 
05/07/2021 

à 
03/08/2021 

13/09/2021 
à 

12/10/2021 
30(trinta) 

204797-08 
BEATRIZ DA 
SILVA 

2021 
01/08/2021 

à 
30/08/2021 

01/07/2021 
à 

30/07/2021 
30(trinta) 

203273-01 
ANA CLAUDIA 
FERNANDES 
PIM 

2016 
20/07/2021 

à 
31/07/2021 

28/06/2021 
à 

09/07/2021 
12(doze) 

207974-01 

CAROLINA 
VIGUINI 
CANTARELA 
KAIZER 

2018 
10/08/2021 

à 
24/08/2021 

28/07/2021 
à 

11/08/2021 
15(quinze) 

207974-01 

CAROLINA 
VIGUINI 
CANTARELA 
KAIZER 

2019 
25/08/2021 

à 
08/09/2021 

12/08/2021 
à 

26/08/2021 
15(quinze) 

207974-01 
CAROLINA 
VIGUINI 

2020 
07/07/2021 

à 
28/06/2021 

à 
30(trinta) 

CANTARELA 
KAIZER 

21/07/2021 
26/07/2021 

à 
09/08/2021 

27/07/2021 

201481-01 
CLAUDIA 
CRISTINA DA 
SILVA VILELA 

2021 
19/07/2021 

à 
02/08/2021 

03/01/2022 
à 

17/01/2022 
15(quinze) 

206245-08 
RONALD DE 
ANGELI 
MONTEIRO 

2020 
05/07/2021 

à 
03/08/2021 

04/07/2022 
à 

02/08/2022 
30(trinta) 

209968-01 
VINICIUS GOES 
DE OLIVEIRA 
MATOS 

2021 
15/07/2021 

à 
13/08/2021 

10/01/2022 
à 

24/01/2022 
07/02/2022 

à 
21/02/2022 

30 trinta) 

 

Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
25 de junho de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA 
Subdiretor-Geral da Secretaria 

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos termos da Resolução nº 2.890/2010 
AMANDA GABRIEL DE OLIVEIRA KIFFER 

Secretária de Gestão de Pessoas 

 
 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 28.06.2021 • 

 
HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo na TV Conheça a produção de hortaliças nas fazendas verticais e as 
chamadas fábricas de plantas 

00h45 Unidiversidade O programa debate o tema: Criptomoedas 

01h15 Interesse Público Supremo Tribunal Federal (STF) julgou constitucional a 
implantação de cota de tela. A norma torna obrigatório aos 
cinemas exibirem quantidade mínima de produções nacionais 
durante um período determinado. Em São Paulo, reportagem 
mostra a realidade de moradores do interior do estado, que têm 
passado dificuldades durante a pandemia da covid-19.  Portal da 
transparência do governo federal mostra que pelo menos desde 
o ano 2000, a União repassa vultosos recursos do Sistema Único 
de Saúde (SUS) para a Fundação Napoleão Laureano, 
mantenedora do Hospital Napoleão Laureano em João Pessoa, 
mas mesmo assim, pacientes com câncer que procuram a 
unidade de saúde não têm recebido tratamento adequado. No 
Pará, o Ministério Público Federal investiga uma série de 
denúncias de negociação de terras públicas no interior do Projeto 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, Documento assinado 

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



4 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 28 de junho de 2021 

de Assentamento Extrativista Lago Grande 

01h45 Audiência Pública virtual Comissão de Educação 

03h55 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Finanças 

05h00 Audiência Pública híbrida  Comissão de Proteção à Criança e ao Adolescente 

07h00 Dia de Campo na TV No programa Dia de Campo na TV vamos falar sobre a desmama 
racional que diminui o estresse causado pela separação e 
melhora o bem-estar animal 

07h30 MP com Você Nesta edição, o promotor de Justiça Dr. Lidson Fausto da Silva 
relata as alternativas que aumentam a fiscalização e tornam mais 
democráticas as relações entre Estado e a sociedade civil. O 
promotor também explica as leis de informação e o processo de 
acompanhamento dos portais municipais de transparência 

08h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 
08h30 A Grande Reportagem Esta edição da Grande Reportagem apresenta o panorama do 

movimento LGBT no Brasil e no Espírito Santo 

09h00 Reunião ordinária virtual Comissão de Meio Ambiente 

10h30 Reunião extraordinária virtual  Comissão de Finanças 

11h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Defesa do Consumidor 

12h15 Reunião ordinária (V) Comissão de Educação 

13h00 Dedo de Prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos 

13h30 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Finanças 

14h30 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 
15h00 Sessão ordinária híbrida (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra Deputada Janete de Sá fala sobre combate à violência contra a 
mulher e aos animais, criação de políticas públicas e manutenção 
e incentivo à produção da agricultura familiar no interior do 
estado 

18h30 Dedo de Prosa "Vocês e Eu" é um convite à poesia. O livro é o primeiro da 
escritora Lu Prado e foi publicado depois que a autora fez uma 
página nas redes sociais para compartilhar seus escritos 

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

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

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

20h30 Papo Cidadão O programa dessa semana aborda a primeira infância 

21h00 Interesse Público Acompanhe os trabalhos do Ministério Público Federal  

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

22h00 Panorama Telejornal com as notícias do Legislativo Capixaba 

22h15 Com a Palavra Deputada Janete de Sá fala sobre combate à violência contra a 
mulher e aos animais, criação de políticas públicas e manutenção 
e incentivo à produção da agricultura familiar no interior do 
estado 

22h45 Sessão ordinária híbrida  Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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

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

 

ERRATA: 
 

Na ata taquigráfica da Comissão de Finanças, 
publicada no DPL do dia 25 de junho de 2021, página 
31: 
 

Onde se lê: 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 

DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, 
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021. 

 

Leia-se: 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO FINANÇAS, ECONOMIA, ORÇAMENTO, 
FISCALIZAÇÃO, CONTROLE E TOMADA DE CONTAS, 
REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE 2021. 
_______________________________________ 
 

QUINQUAGÉSIMA QUARTA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA EM 21 DE 
JUNHO DE 2021. 
 

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

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS – 
PODEMOS) − Há quorum para abertura da sessão, 
onde, invocando a proteção de Deus, declaro a 
mesma aberta e convido ele, o Delegado Danilo 
Bahiense, para que o mesmo possa proceder à 
leitura de um versículo da Bíblia. 

Sendo assim, solicito a todos, homens e 
mulheres que compõem este Parlamento e aqueles 
que estão na galeria, que se coloquem em posição 
de respeito. 

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere Salmos, 1:1) 

 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 
PODEMOS) − Amém. 

Fica dispensada, neste momento, a leitura 
da ata da sessão anterior, antes, porém, declaro a 
mesma aprovada conforme disponibilizada no site 
da Assembleia.  

Antes de passarmos à primeira parte do 
Expediente, que é sujeita a simples despacho, eu 
consulto as senhoras e os senhores deputados se 
querem fazer um registro de um minuto de silêncio, 
e já ouço, imediatamente, o Delegado Danilo 
Bahiense. 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE − (Sem 
partido) − Pois não, presidente! 

Gostaria de solicitar um minuto de silêncio 
pelo falecimento de Ameliano Malta Junior, irmão 
do ex-senador Magno Malta, que faleceu agora 
semana passada. Também gostaria de solicitar um 
minuto de silêncio pelo falecimento da senhora 
Eunice Pinto, esposa do pastor Francisco Pinto, da 
Assembleia de Deus de Barcelona. E, finalmente, 
também um minuto de silêncio pelo falecimento de 
Pedro Henrique de Souza Caixeta. Um jovem de 
vinte e quatro anos. O pai dele, um médico, faleceu 
há pouco tempo, e esse jovem também faleceu lá 
em Alto Rio Novo.  

Que Deus conforte as famílias enlutadas. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 
PODEMOS) – Ok. Muito obrigado. 

Mais algum deputado? 
 

O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – Pela 
ordem, senhor presidente! 

Gandini. 
  
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 

PODEMOS) – Gandini, com a palavra. 
 
O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – Eu queria 

registrar e pedir um minuto de silêncio pela 
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passagem da Elisabeth Endlich, que foi servidora da 
Prefeitura de Vitória e, nos últimos oito anos, atuou 
como secretária de Governo. É uma pessoa 
extremamente dedicada à causa pública e passou 
sua vida se dedicando a ajudar as pessoas e 
contribuindo, principalmente, com a cidade de 
Vitória. 

Então, queria fazer esse registro e pedir o 
minuto de silêncio. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 

PODEMOS) – Deputado Gandini. 
Mais algum parlamentar? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO − (PV) – Senhor 

presidente, deputado Luciano. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 

PODEMOS) – Luciano Machado. 
E quem é o outro que está escrevendo? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Alexandre Xambinho. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 

PODEMOS) – Xambinho. 
Luciano Machado com a palavra e, depois, 

Durão. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO − (PV) – Senhor 

Presidente, deputados e deputadas, a todos que nos 
assistem, com muito respeito, pedir um minuto de 
silêncio pelo falecimento de Luiz Antonio Polastreli. 
Um homem de sessenta e um anos, muito jovem 
ainda, do município do Alegre. Família tradicional, 
Polastreli, um homem que prestou muito serviço por 
este estado afora e estava até muito bem de saúde e 
teve um infarto fulminante no final da semana 
passada. 

Então, foi com muito pesar, que entristeceu 
toda a população alegrense e da região, e com 
respeito. E que Deus conforte o coração das famílias. 
Um minuto de silêncio pela Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo, Luiz Antonio Polastreli. 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS − 

PODEMOS) – Muito obrigado, Luciano. 

Com a palavra, deputado Alexandre 
Xambinho. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Obrigado, presidente, deputado Marcelo 
Santos. 

Quero me juntar com os demais colegas 
no pedido de um minuto de silêncio, 
principalmente com o pedido do deputado 
Danilo Bahiense, onde solicita um minuto de 
silêncio pelo falecimento do irmão do ex-
senador Magno Malta, o Junior, que morreu na 
última sexta-feira, mas, é com muita tristeza 
que também venho solicitar um minuto de 
silêncio pelo falecimento do padre Fernando 
Antônio Silva de Souza.  

Padre Fernando que acabou de falecer. 
Faleceu agora às 14h35min, um jovem padre de 
trinta e sete anos. Eu tive a alegria de conhecê-
lo como seminarista na nossa igreja. Estava 
internado em estado grave, com Covid, e, 
infelizmente, acabo de receber a notícia do seu 
falecimento.  

Solicito à Mesa Diretora um minuto de 
silêncio em memória do padre Fernando 
Antônio Silva de Souza. 

 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) – Presidente, 

deputada Iriny. 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) – Obrigado, deputado Xambinho. 
Com a palavra, deputado Luiz Durão, 

depois Marcos Garcia e depois a ministra Iriny 
Lopes. 

 
O SR. LUIZ DURÃO − (PDT) – Presidente, 

eu quero pedir um minuto de silêncio pelo 
falecimento de Marcos Eduardo Moreira, 
servidor público municipal de Linhares, muito 
querido não só pelos servidores, mas por toda a 
população linharense. 
 Muito obrigado, presidente.  
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado Durão.  
 Com a palavra o deputado e vice-líder do 
Governo nesta Casa, Marcos Garcia, que tem 
uma máscara que protege o queixo.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, boa tarde a todos, deputados e 
deputadas! Boa tarde a todos que nos assistem 
neste momento pelos canais de comunicação da 
TV Assembleia Legislativa.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 28 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 7 

 Senhor presidente, eu gostaria de pedir 
um minuto de silêncio aqui em homenagem ao 
Marcos Eduardo Moreira, esse rapaz era 
conhecido como Marquinho do bairro Novo 
Horizonte, inclusive foi meu amigo de infância. 
Esse rapaz lutou bravamente contra um câncer. 
Há quinze anos esse rapaz vem lutando contra 
um câncer. Ficava internado; daqui a pouco, 
retornava. Esse rapaz era funcionário da 
Incaper. Infelizmente, veio a óbito no sábado 
passado. Foi uma grande perda lá para o nosso 
município.  

Eu quero deixar aqui o meu abraço à 
Helen Cristina, com quem Marquinhos foi 
casado por vinte e três anos, e para o filho do 
casal, Victor. E a gente pede que Deus conforte 
a família. 

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

– PODEMOS) – Deputado Marcos Garcia.  
Com a palavra a ministra Iriny Lopes.  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente e 

demais colegas, eu quero me somar ao 
deputado Xambinho no pedido de um minuto 
de silêncio para o padre Fernando. Eu ainda não 
havia recebido essa triste notícia. A gente vem 
acompanhando já há dias o quadro do padre 
Fernando, e, lamentavelmente, teve esse 
desfecho. Mais uma vítima da Covid, mais de 
meio milhão de brasileiros e brasileiras. Então, 
eu me somo aqui ao deputado Xambinho neste 
um minuto de silêncio.  

 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok, ministra.  
Não havendo mais nenhum parlamentar 

que tenha solicitado um minuto de silêncio, 
solicito a todos que se coloquem em posição de 
respeito, por solicitação dos seguintes 
parlamentares: Danilo Bahiense, Fabrício 
Gandini, Luciano Machado, Alexandre 
Xambinho, Luiz Durão, Marcos Garcia e Iriny 
Lopes.  

Um minuto de silêncio, por favor.  
Todos se coloquem em posição de 

respeito. (Pausa) 

(A Casa presta a homenagem) 
 
 Muito obrigado, senhoras e senhores. 
 Neste momento, fazendo uma gestão 
compartilhada aqui da Mesa, eu solicito ao meu 
1.º secretário, Dary Pagung, que possa fazer a 
leitura do Expediente, para que eu possa 
despachá-lo.  
 Ouviu, deputado Adonias? 
 Com a palavra deputado líder do 
Governo nesta Casa, Dary Pagung. 
  
  O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

1. Ofício 05/2021, do deputado Marcos 
Garcia, justificando ausência à sessão ordinária 
do dia 02 de junho 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=108763&arquivo=Arqui
vo/Documents/OJAP/108763-
202106021116584749-assinado.pdf#P108763 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Justificada a ausência.  

À Secretaria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
2. Ofício de Origem Externa n.º 

009/2021/221/2021, do secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando em anexo os 
extratos do I Termo Aditivo ao Termo de 
Acordo INVEST-ES que relaciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110258&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOE/1102582021061613540730
49assinado.pdf#P110258 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Quer ler logo até o item 4, que é 
o mesmo teor? 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Ofícios, 
também, n.os 010, 11, todos da Secretaria da 
Fazenda. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Na verdade, é Ofício 09, Ofício 
221, 010/220, 011 e 217, todos da Secretaria da 
Fazenda, Termo de Acordo Aditivo do Invest. 
 

3. Ofício de Origem Externa n.º 
010/2021/220/2021, do secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando em anexo os 
extratos do I Termo Aditivo ao Termo de 
Acordo INVEST-ES que relaciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110257&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOE/1102572021061613523789
84assinado.pdf#P110257 
 

4. Ofício de Origem Externa n.º 
011/2021/217/2021, do secretário de Estado 
da Fazenda, encaminhando em anexo os 
extratos do I Termo Aditivo ao Termo de 
Acordo INVEST-ES que relaciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110255&arquivo=Arqui
vo/Documents/OOE/1102552021061613421692
83assinado.pdf#P110255 

 

Ciente. 
À Comissão de Finanças por cópia e a 

todos os demais parlamentares por cópia. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 

5. Mensagem n.º 017/2021, do 
governador do Estado, encaminhando veto 
total ao Projeto de Lei n.º 340/2019, de autoria 
do deputado Dr. Rafael Favatto, que declara 
Patrimônio Cultural Imaterial do Estado do 
Espírito Santo os “Grupos de danças dos 
imigrantes alemães e italianos 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=108841&arquivo=Arqui
vo/Documents/MV/1088412021060216442353
45assinado.pdf#P108841  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ciente.  

À Comissão de Justiça. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
6. Mensagem n.º 093/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 010/2021, que 
regulamenta o § 10, do art. 229, da 
Constituição Estadual, que garante aos idosos, 
pessoas com deficiência e crianças, a 
gratuidade na utilização do serviço de 
transporte concessionado do Sistema de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros do Estado do Espírito Santo - 
SITRIP/ES 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=110389&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/1103892021061712260512
75assinado.pdf#P110389  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Defesa do Consumidor, de Mobilidade 
Urbana e de Finanças.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

7. Mensagem n.º 094/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 267/2021, que altera a Lei n.º 10.880, 
de 19 de julho de 2018, que institui o Prêmio 
Escola que Colabora e o Programa de 
Concessão de Bolsas de Apoio Técnico, no 
âmbito do Pacto pela Aprendizagem no Espírito 
Santo - PAES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110391&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110391-
202106171227392368-assinado.pdf#P110391  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Educação e de Finanças.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: Mensagens n.ºs 
45/2021; 46/2021; 47/2021; 48/2021; 49/2021; 
50/2021; 51/2021; 52/2021 e 53/2021. Todos 
do governador do Estado. 

  
8. Mensagem n.º 45/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 033/2021, 
do deputado Carlos Von. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110479&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110479-
202106171733241732assinado.pdf#P110479  

 
9. Mensagem n.º 46/2021, do 

governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 034/2021, 
do deputado Capitão Assumção. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110482&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110482-
202106171737298144assinado.pdf#P110482  
 

10. Mensagem n.º 047/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 037/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110483&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110483-
202106171747128314assinado.pdf#P110483  
 

11. Mensagem n.º 048/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 038/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=110485&arquivo=Ar
quivo/Documents/MR/110485-
202106171752181914assinado.pdf#P110485 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110485&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110485-
202106171752181914assinado.pdf#P110485 
  

12. Mensagem n.º 049/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 039/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110486&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110486-
202106171755339106assinado.pdf#P110486  
 

13. Mensagem n.º 050/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 040/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110487&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110487-
202106171800523019assinado.pdf#P110487  
 

14. Mensagem n.º 051/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 041/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110488&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110488-
202106171803453179assinado.pdf#P110488  
 

15. Mensagem n.º 052/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 042/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110489&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110489-
202106171806456621assinado.pdf#P110489  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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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16. Mensagem n.º 053/2021, do 
governador do Estado, encaminhando resposta 
ao Requerimento de Informação n.º 043/2021, 
do deputado Torino Marques. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110491&arquivo=Arqui
vo/Documents/MR/110491-
202106171810422095assinado.pdf#P110491  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Ciente. Ao deputado que 
monopolizou a pauta de hoje, deputado Torino 
Marques, por cópia eletrônica. E aos deputados 
Carlos Von e Capitão Assumção também, por 
cópia eletrônica, através das Mensagens n.os 45 
e 46/21. 

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
17. Proposta de Emenda Constitucional 

n.º 002/2021, do deputado Sergio Majeski e 
outros, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 
oferta do ensino noturno regular em todos os 
municípios 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=110276&arquivo=Arqui
vo/Documents/PEC/1102762021061615133383
12assinado(17214)(17220)(17212)(17215)(1721
3)(17211)(17219)(17216)(17218).pdf#P110276  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 259 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Educação e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

18. Projeto de Lei n.º 260/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 
Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando ponte Adélia Dias de 
Abreu, a ponte sobre o Rio Jacaraípe, na 
Rodovia Estadual ES-010, 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=110212&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110212-
202106151903252779-assinado.pdf#P110212  
 

19. Projeto de Lei n.º 261/2021, do 
deputado Bruno Lamas, que acrescenta item ao 
Anexo II da Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 
2019, denominando ponte Gildo Gomes, a 
terceira ponte existente no Contorno Jacaraípe 
x Nova Almeida, sentido Jacaraípe - Nova. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110064&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110064-
202106141938130421-assinado.pdf#P110064  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – À Comissão de Justiça, na forma 
do art. 276 do Regimento Interno. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

20. Projeto de Lei n.º 262/2021, do 
deputado Torino Marques, que autoriza a 
presença de acompanhante no local de 
vacinação para o combate e erradicação do 
vírus SARS-CoV2-Covid-19, bem como a 
utilização de equipamento fotográfico e/ou de 
filmagem no ato da vacinação no 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=110228&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110228-
202106160941401304-assinado.pdf#P110228  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Pulou um! O item 19, V. Ex.ª 
pulou, que também é do deputado Bruno 
Lamas. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY PAGUNG 
- PSB) - Não! Eu li os dois juntos! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – O dois juntos? Então, despacho 
conjunto. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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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À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno. 

Próximo item n.º 20. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

21. Projeto de Lei n.º 263/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
a inclusão dos cartões de crédito e débito e de 
pagamentos instantâneos como meio de 
recolhimento de tarifas de pedágios nas 
rodovias do estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Eu não despachei o do Torino 
ainda não. 

Projeto de Lei n.º 262/2021, do 
deputado Torino Marques, após o cumprimento 
do art. 120 do Regimento Interno, às Comissões 
de Justiça, de Saúde e de Finanças. 

Item 21 da pauta! 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

21. Projeto de Lei n.º 263/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
a inclusão dos cartões de crédito e débito e de 
pagamentos instantâneos como meio de 
recolhimento de tarifas de pedágios nas 
rodovias 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=110234&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110234-
202106161031370120-assinado.pdf#P110234  
 

22. Projeto de Lei n.º 264/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que declara a 
Cachoeira Engenheiro Reeve (Cachoeira de 
Matilde), Patrimônio Natural 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=110152&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110152-
202106151414237704-assinado.pdf#P110152  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – O primeiro item, junte-se ao 
Projeto de Lei n.º 241/2021. 

O item 22 é: após o cumprimento do art. 
120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça, Turismo, Meio Ambiente e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

23. Projeto de Lei n.º 265/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que dispõe sobre 
a obrigação de fornecer ao cidadão teste 
sorológico para detecção de anticorpos após a 
vacinação de Covid-19, no âmbito do estado do 
Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110299&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110299-
202106161649401409-assinado.pdf#P110299  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Saúde e de Finanças. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

24. Projeto de Lei n.º 268/2021, da 
deputada Iriny Lopes, que determina a fixação 
de avisos nos estabelecimentos públicos ou 
privados contra a discriminação por orientação 
sexual ou identidade de gênero. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110480&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110480-
202106171736198455-assinado.pdf#P110480  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 
470/2019. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

25. Projeto de Lei n.º 270/2021, da 
deputada Janete de Sá, que cria o Programa 
Lições de Ética e Cidadania nos ensinos 
fundamental e médio das redes pública e 
privada de ensino no 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=110500&arquivo=Arqui
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vo/Documents/PL/110500-
202106180148544742-assinado.pdf#P110500  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Após o cumprimento do art. 120 
do Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
de Educação e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

26. Projeto de Lei n.º 271/2021, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre o 
dever de inserção do Símbolo Mundial da 
Pessoa com deficiência intelectual e da 
conscientização sobre o Transtorno de Espectro 
Autista - TEA nas placas de atendimento 
prioritário. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110595&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110595-
202106181631074365-assinado.pdf#P110595  
 

27. Projeto de Lei n.º 272/2021, do 
deputado Doutor Hércules, que dispõe sobre a 
Lei Estadual de Inclusão da Pessoa com 
Deficiência. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110570&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110570-
202106181606505114-assinado.pdf#P110570  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – O primeiro despacho do item 26 
é: após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças. 

Do item 27 é: após o cumprimento do 
art. 120 do Regimento Interno, às Comissões de 
Justiça e de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 

28. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
026/2021, do deputado Bruno Lamas, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Naasson de Paula Ramos Sales. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110190&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/1101902021061516135566
14assinado.pdf#P110190  
 

29. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
027/2021, do deputado Bruno Lamas, que 
acrescenta item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Sr. Igor Abraão de Oliveira 
Campos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110189&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/1101892021061516130056
77assinado.pdf#P110189  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Às Comissões de Justiça e de 
Cidadania, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno. É o despacho para ambos. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

30. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
028/2021, do deputado Hudson Leal, que 
acrescenta Item ao Anexo Único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo título de Cidadão Espírito-
santense ao senhor Mauro Evaristo Mathias. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110214&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/1102142021061520083213
04assinado.pdf#P110214  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Às Comissões de Justiça e de 
Cidadania, na forma do art. 276 do Regimento 
Interno.  

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

31. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 11.ª reunião ordinária 
(virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada 
no DPL em 11/05/2021, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
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414/2020, do deputado Sergio Majeski, que 
dispõe sobre o encaminhamento de mensagens 
de texto (SMS) com informações relacionadas à 
pandemia do coronavírus no Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL4142020/822620202105121826431457.pd
f 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Inclua-se na Ordem do Dia. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

32. Parecer oral da Comissão de Justiça, 
em votação realizada na 11ª reunião ordinária 
(virtual) conforme Ata Taquigráfica, publicada 
no DPL em 11/05/2021, pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
430/2020, do deputado Doutor Hudson Leal, 
que dispõe sobre fornecimento de EPIs para 
trabalhadores de funerárias enquanto perdurar 
o plano de contingência do novo coronavírus 
da Secretaria de Estado de Saúde. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL4302020/823928202105171751089879.pd
f 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Também inclua-se na Ordem do 
Dia. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

33. Parecer n.º 204/2021, da Comissão 
de Justiça, em votação realizada na 13.ª 
reunião ordinária (virtual) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 25/05/2021, 
pela inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
455/2020, do deputado Sergio Majeski e da 
deputada Iriny Lopes, que dispõe sobre a 
concessão de ajuda de custo aos estudantes 
em situação de vulnerabilidade 
socioeconômica matriculados na Rede Pública 
Estadual de Ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL4552020/827356202105261608253868.pd
f 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Os números dos pareceres pode 
ler todos que contêm os números.  

O 33 é o n.º 204/2021… não é isso? 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

34. Pareceres n.os 20/2019, da Comissão 
de Justiça, pela constitucionalidade/legalidade, 
com emenda supressiva, publicado no DPL do 
dia 16/05/2019; 03/2019, da Comissão de 
Cidadania e 26/2021, da Comissão de Finanças, 
ambos pela aprovação com o acolhimento da 
emenda supressiva da Comissão de Justiça, 
publicados no DPL dos dias 15/06/2019 e 
07/06/2021, do Projeto de Lei n.º 21/2019, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
a gratuidade do reconhecimento voluntário da 
paternidade perante os oficiais de registro civil 
das pessoas naturais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL212019/628241173019764108052019.pdf 
 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL212019/647256104532831110072019.pdf 
 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL212019/820850202106101414128047.pdf 
 

35. Parecer n.º 28/2021, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação, publicado no DPL do 
dia 07/06/2021, do Projeto de Lei n.º 
564/2019, do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que obriga as concessionárias de 
energia elétrica do Estado a disponibilizarem 
pela internet a medição do consumo de 
energia elétrica em tempo real aos usuários do 
serviço. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL5642019/820854202106101421451026.pd
f 

36. Parecer n.º 29/2021, da Comissão de 
Finanças, pela aprovação, publicado no DPL do 
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dia 11/06/2021, do Projeto de Lei n.º 
768/2019, do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini, que obriga as Concessionárias de 
Serviços Públicos de água, luz, telefonia fixa, 
telefonia móvel e de internet a 
disponibilizarem, nas faturas de consumo, 
informações sobre débitos vencidos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL7682019/825856202106141437415955.pd
f 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Só um minutinho! Esse aí é um 
aditivo. 

Então vamos lá, até o item 36 Dary. 

Incluam-se todos na Ordem do Dia. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
36-A. Parecer n.º 251/2021, da 

Comissão de Justiça, em votação realizada na 
2.ª reunião extraordinária (virtual), realizada 
em 21/06/2021, pela constitucionalidade e 
aprovação do Projeto de Lei n.º 246/2021, do 
deputado Marcelo Santos, que acrescenta item 
ao Anexo Único da Lei n.º 11.212, de 29 de 
outubro de 2020, instituindo o Dia do 
Padroeiro de Cariacica, São João Batista, a ser 
celebrado, anualmente, no dia 24 do mês de 
junho, incluindo-o no Calendário Oficial do 
Estado do Espírito Santo. 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Incluam-se na Ordem do Dia para 
cumprimento do prazo recursal. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

37. Requerimento de Informação n.º 
162/2021, do deputado Capitão Assumção ao 

secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de uma adolescente de 17 anos que morreu 
depois de ser baleada dentro de um carro de 
aplicativo por volta de 1h desta quarta-feira 
(16), no bairro Ilha das Flores, em Vila 
Velha/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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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=110293&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1102932021061616365685
80assinado.pdf#P110293  
 

38. Requerimento de Informação n.º 
163/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de um inspetor penitenciário, de 31 anos, que 
reagiu a um assalto, no bairro Nova Valverde, 
em Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110275&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1102752021061615174036
30assinado.pdf#P110275  
 

39. Requerimento de Informação n.º 
164/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da vacinação em massa da 
população com meia dose do imunizante da 
Astrazeneca, produzido pela Fiocruz, em duas 
aplicações, no município de Viana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110304&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1103042021061616540236
05assinado.pdf#P110304  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Oficiem-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

40. Requerimento de Informação n.º 
165/2021, do deputado Carlos Von ao 
secretário de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos, solicitando cópia digital na íntegra 
do processo 2020-37X1B, referente à contração 
de prestação de serviços técnicos de 
implantação de rede de fibra ótica denominada 
ES-DIGITAL para atendimento de demandas de 
conectividade de dados do Governo do Estado, 
dentre outras matérias correlatas. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110290&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1102902021061616313160
74assinado.pdf#P110290  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
41. Requerimento de Informação n.º 

167/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
da morte de um homem de 21 anos e de um 
adolescente de 17 que ficou ferido durante um 
ataque a tiros, no bairro Santa Mônica, em Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110411&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1104112021061713551987
83assinado.pdf#P110411  
  

42. Requerimento de Informação n.º 
168/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
da morte de um homem de 34 anos após ser 
atingido com vários disparos na noite de 
quarta-feira, dia 16 de junho de 21, no bairro 
Caiçara, em Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110406&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1104062021061713405800
13assinado.pdf#P110406  
 

43. Requerimento de Informação n.º 
169/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de da morte um jovem de 24 anos, dono de um 
bar no bairro São Domingos, no município da 
Serra/ES. 
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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=110381&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1103812021061712055604
64assinado.pdf#P110381  
  

44. Requerimento de Informação n.º 
171/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de os furtos de bicicletas na ciclovia da Avenida 
Adalberto Simão Nader. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110342&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1103422021061710001623
27assinado.pdf#P110342  
  

45. Requerimento de Informação n.º 
172/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca da vacinação dos 
profissionais da Segurança 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=110451&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110451-
20210617155807676assinado.pdf#P110451  
 

46. Requerimento de Informação n.º 
173/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
da vacinação dos profissionais da Segurança 
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=110449&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1104492021061715561022
26assinado.pdf#P110449 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Oficiem-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

47. Requerimento de Informação n.º 
174/2021, do deputado Bruno Lamas ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, acerca do cronograma de obras 
da Av. Abdo Saad, bairro Jacaraípe, município 
de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110495&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1104952021061718212421
09assinado.pdf#P110495  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Oficie-se.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
48. Requerimento de Informação n.º 

175/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de um criminoso que conseguiu forçar a porta 
giratória, invadir e roubar um computador em 
uma agência bancária no centro de Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110539&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1105392021061813522611
83assinado.pdf#P110539  
  

49. Requerimento de Informação n.º 
176/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de um advogado de 61 anos que teve a casa 
roubada pela terceira vez, no bairro Ponta da 
Fruta, em Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110464&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1104642021061716513015
20assinado.pdf#P110464  
  

50. Requerimento de Informação n.º 
177/2021, do deputado Capitão Assumção ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, Documento assinado 

digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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secretário de Estado de Direitos Humanos, 
sobre denúncias de maus-tratos contra idosos 
em um asilo foi interditado após denúncias em 
Itaipava, distrito de Itapemirim, no Sul 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=110550&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1105502021061814464475
06assinado.pdf#P110550  
  

51. Requerimento de Informação n.º 
179/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de denúncias de maus-tratos contra idosos em 
um asilo foi interditado após denúncias em 
Itaipava, distrito de Itapemirim, no Sul 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=110545&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/1105452021061814374370
26assinado.pdf#P110545  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Oficiem-se. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

52. Requerimento n.º 013/2021, do 
deputado Pr. Marcos Mansur, de retirada do 
Projeto de Resolução n.º 019/2019, de sua 
autoria, que altera a redação do § 4.º do artigo 
59, do Regimento Interno, para ampliar o 
limite do número de CPI’s funcionando ao 
mesmo tempo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110574&arquivo=Arqui
vo/Documents/RRP/1105742021061816095662
13assinado.pdf#P110574 
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Defiro. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

53. Requerimento n.º 029/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, de licença sem 
remuneração, nos termos do artigo 305, III, por 
08 (oito) dias, contados a partir do dia 18 de 
junho 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=110231&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/1102312021061610001933
59assinado.pdf#P110231  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Defiro. À secretaria para 
providenciar ato de licença. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
54. Requerimento n.º 032/2021, do 

deputado Marcos Madureira, indicando o seu 
nome para adesão na Frente Parlamentar de 
Apoio e Debate a Exploração das Jazidas de Sal-
Gema no 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=110320&arquivo=Arqui
vo/Documents/REQ/1103202021061618114524
57assinado.pdf#P110320  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Defiro. À DCP para providenciar a 
adesão do deputado à referida frente 
parlamentar. 

Segunda parte do Expediente, e nesse 
caso, ela é sujeita à deliberação, tendo quorum 
de no mínimo dezesseis parlamentares. Como já 
passamos desse número, há quorum. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
55. Requerimento de Urgência n.º 

113/2021, do deputado Luiz Durão, ao Projeto 
de Lei n.º 255/2021, de sua autoria, que proíbe 
a cobrança de valores adicionais dos 
pacientes/consumidores, no caso dos 
hospitais, clínicas e similares serem 
credenciados aos seus planos de saúde, 
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quando as consultas, exames e demais 
procedimentos realizados forem cobertos pelos 
respectivos contratos, na forma que especifica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110156&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110156-
202106151419543648assinado.pdf#P110156  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Em votação.  

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
56. Requerimento de Urgência n.º 

115/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense e outros, ao Projeto de Lei n.º 
229/2021, de minha autoria, que dispõe sobre 
a possibilidade de os órgãos de segurança 
pública alienarem, por venda direta a seus 
integrantes, as armas de fogo de porte pessoal 
por eles utilizadas quando em serviço ativo, 
por ocasião de suas aposentadorias ou 
transferências para a inatividade, no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110232&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/11023220210616102514058
3assinado(17208)(17207).pdf#P110232  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Em votação.  

As deputadas e deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram; os 
contrários se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

57. Requerimento de Urgência n.º 
116/2021, do deputado Theodorico Ferraço, 
líder do DEM, que ao Projeto de Resolução n.º 
012/2021, que cria a Comenda do Mérito 

Legislativo Comendador Camilo Cola, destinada 
a homenagear pessoas, empresas, e entidades 
que se destacarem por usas iniciativas para o 
desenvolvimento industrial, empresarial e de 
transportes de passageiros e cargas no estado 
do Espírito Santo e do Brasil, e por atos 
heroicos junto à sociedade capixaba. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110265&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110265-
202106161432009662assinado.pdf#P110265  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Em votação.  

As deputadas e deputados que o 
aprovam permaneçam como se encontram… 
mas antes, porém, eu ouço o líder do Governo, 
que neste momento é o deputado Marcos 
Garcia, porque o 1.º secretário, que é líder do 
Governo, está exercendo a função, para balizar 
a base e se manifestar se votam favorável ou 
contrário ao item n.º 57. 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, na condição de vice-líder aqui, 
quero liberar a base para que vote favorável ao 
projeto de lei, item 57, Projeto de Lei n.° 
116/2021. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Marcos Garcia, vice-
líder do Governo, neste caso, respondendo pela 
liderança, libera a base. 

Neste momento, coloco a matéria em 
votação.  

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
 Item 58. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

58. Requerimento de Urgência n.º 
117/2021, do deputado Bruno Lamas, líder do 
PSB, ao Projeto de Lei n.º 241/2021, de sua 
autoria, que estabelece direitos e deveres do 
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contribuinte de pedágio em vias públicas de 
todo o território do estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110556&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110556-
202106181512412697assinado.pdf#P110556  
  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Eu coloco a matéria em 
discussão... com a palavra o líder do Governo, 
Marcos Garcia, para encaminhar a votação.  

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, item 58, Requerimento de Urgência 
n.º 117/2021, do deputado Bruno Lamas, vou 
encaminhar a base para que vote favorável. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Deputado Marcos Garcia libera a 
base para votar. 

Coloco a matéria em votação.  
Os deputados que o aprovam 

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

Aprovado por unanimidade, por 
indicação do deputado Marcos Garcia, vice-líder 
do Governo. 

Item 59. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
 
59. Parecer oral do vencido da Comissão 

de Justiça, em votação realizada na 13.ª 
reunião ordinária (híbrida) conforme Ata 
Taquigráfica, publicada no DPL em 25/05/2021, 
que concluiu pela rejeição do despacho 
denegatório do senhor presidente da Mesa 
Diretora do Projeto de Lei n.º 674/2019, do 
deputado Gandini, que institui a Carteira de 
Identificação do Autista (CIA), no âmbito do 
Estado e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL6742019/827430202105261714213019.pd
f 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Se a matéria for aprovada… 
vamos lá! O parecer da Comissão de Justiça. 

Coloco a matéria e o parecer em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
À Procuradoria-geral para elaboração do 

parecer. 
Próximo item. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
60. Parecer oral da Comissão de Justiça, 

em votação realizada na 13.ª reunião ordinária 
(híbrida) conforme Ata Taquigráfica, publicada 
no DPL em 25/05/2021, que concluiu pela 
rejeição do despacho denegatório do senhor 
presidente da Mesa Diretora do Projeto de Lei 
n.º 228/2020, do deputado Dr. Rafael Favatto, 
que dispõe sobre a distribuição gratuita, por 
parte do estado do Espírito Santo, de álcool gel 
antisséptico para idosos e portadores de outras 
enfermidades, enquanto durar o estado de 
calamidade pública em decorrência da 
pandemia causada pelo agente coronavírus - 
Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Arquivo/Documents/
PL/PL2282020/827383202105261623030606.pd
f 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Em votação.  

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como se encontram; os contrários 
se manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
À Procuradoria-geral para elaboração do 

parecer. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO - (DARY PAGUNG 
- PSB) - Senhor presidente, do item 61 ao item 
150, todas indicações dos senhores e das 
senhoras deputadas.  
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61. Indicação n.º 1609/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de um aparelho de 
ultrassonografia para atender a Unidade de 
Saúde no Município de São José do Calçado/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110205&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1102052021061517361489
12assinado.pdf#P110205  
  

62. Indicação n.º 1610/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para fornecer ao cidadão teste 
sorológico para detecção de anticorpos após a 
vacinação de 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=110286&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1102862021061616193654
32assinado.pdf#P110286  
  

63. Indicação n.º 1611/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para fornecer aulas extracurriculares 
de matemática e de redação, para os discentes 
que irão prestar o Exame Nacional do Ensino 
médio (Enem). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110277&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1102772021061615244772
33assinado.pdf#P110277  

  
64. Indicação n.º 1612/2021, da 

deputada Jante de Sá, ao governador do 
Estado, para construção de Escadaria (do 
Matadouro), na Rua Bom Pastor, no bairro 
Porto Novo, no município de Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110328&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1103282021061702481458
08assinado.pdf#P110328  

65. Indicação n.º 1613/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para disponibilize às alunas 
absorventes íntimos, cujos pais ou 
responsáveis estejam inscritos nos programas 
sociais do governo (CadÚnico - Bolsa Família). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110404&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104042021061713283798
41assinado.pdf#P110404  
  

66. Indicação n.º 1614/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para mudança no fardamento da 
Polícia Militar e seja liberado o uso de 
uniforme menos quente e mais adequado ao 
clima de cada região. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110383&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1103832021061712081865
61assinado.pdf#P110383  
 

67. Indicação n.º 1615/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para aumento do policiamento por 
parte da Polícia Militar, no bairro São 
Domingos, na Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110382&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1103822021061712070990
59assinado.pdf#P110382  
 

68. Indicação n.º 1616/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para aumento do policiamento por 
parte da Guarda Municipal, juntamente com a 
Polícia Militar, na Avenida Adalberto Simão 
Nader, próximo ao aeroporto de Vitória. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110341&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1103412021061709574724
80assinado.pdf#P110341  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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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69. Indicação n.º 1617/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento da Rua 
Solimões, no bairro Nova Bethânia, em 
Viana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110340&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1103402021061709555043
52assinado.pdf#P110340  
  

70. Indicação n.º 1618/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de serviço de 
asfaltamento e sinalização do trecho de 
rodovia que liga o Município de Jaguaré a 
comunidade de Giral. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110418&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104182021061714175595
94assinado.pdf#P110418  
  

71. Indicação n.º 1619/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de serviço de 
asfaltamento e sinalização do trecho de 15 km 
da rodovia que liga a BR 101 ao município de 
Jaguaré, passando pela comunidade de Japira, 
no município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110420&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104202021061714203606
92assinado.pdf#P110420  
  

72. Indicação n.º 1620/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para construção de um mirante na ES-
181, na localidade de “Vale do Guarani”, 
próximo a Santinha, no município de Muniz 
Freire/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110443&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/1104432021061715420104
90assinado.pdf#P110443  
  

73. Indicação n.º 1621/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para terminar a obra do Porto Cajueiro, 
localizado no município de Conceição da 
Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110442&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104422021061715400629
86assinado.pdf#P110442  
  

74. Indicação n.º 1622/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para realização de Calçamento Rural, 
para a comunidade de Prosperidade em 
Vargem Alta. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110450&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104502021061715571478
54assinado.pdf#P110450  
  

75. Indicação n.º 1623/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para entrega de materiais de higiene 
íntima menstrual às alunas da Rede Estadual 
cujas famílias estejam inseridas no Cadastro 
Único para Programas Sociais do Governo 
Federal (CadÚnico). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110497&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104972021061719400828
40assinado.pdf#P110497  
  

76. Indicação n.º 1624/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação asfáltica até o 
Ponto Turístico denominado Cruzeiro, por meio 
do Projeto Caminhos do Campo, cerca de 1,5 
km, no município de Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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=110529&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105292021061811411435
07assinado.pdf#P110529  
  

77. Indicação n.º 1625/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) secador de 
café para a Associação de Pequenos Produtores 
Rurais da Região de Córrego Marimbú - 
APRAMAR, no Município de Vila Valério/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110528&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105282021061811400795
99assinado.pdf#P110528  
  

78. Indicação n.º 1626/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para aquisição de 01 (um) trator 
cortador de grama para a Comunidade de Duas 
Barras, município de São Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110527&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105272021061811381905
36assinado.pdf#P110527  
  

79. Indicação n.º 1627/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para construção de um alambrado no 
Campo de Futebol da Comunidade de Duas 
Barras, município de São Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110526&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110526-
202106181136351471-assinado.pdf#P110526  
  

80. Indicação n.º 1628/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para instalação de um quebra-molas no 
trecho entre a pedreira Maltar e a entrada do 
Bairro Vila Nova, no município de Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110493&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104932021061718150733
52assinado.pdf#P110493  
  

81. Indicação n.º 1629/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento rural, 
com pavimentação, meio fio e drenagem, no 
trecho de 500 metros da entrada do bairro Vila 
Nova, descendo a pedreira, no município de 
Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110494&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104942021061718165333
53assinado.pdf#P110494  
  

82. Indicação n.º 1630/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do estado do Espírito 
Santo, no bairro Ponta da Fruta, município de 
Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110466&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104662021061716555277
76assinado.pdf#P110466 
  

83. Indicação nº 1631/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para que providências sejam tomadas 
para evitar o lançamento de esgoto direto no 
mar, na praia D’Ulé, no bairro Recanto da 
Sereia, em Guarapari/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110453&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104532021061716113209
97assinado.pdf#P110453  
  

84. Indicação n.º 1632/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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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Santo, no bairro Santa Mônica, município de 
Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110435&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104352021061714531119
86assinado.pdf#P110435  
  

85. Indicação n.º 1633/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, no bairro Caiçara, município de 
Cachoeiro de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110431&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1104312021061714480336
98assinado.pdf#P110431  
 

86. Indicação n.º 1634/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para construção de 01 quadra 
poliesportiva coberta na comunidade de Santa 
Luzia do Chumbado, município de 
Sooretama/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110552&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105522021061814495740
73assinado.pdf#P110552  
 

87. Indicação n.º 1635/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para disponibilizar em sites e 
aplicativos que sejam ligados ao Governo, 
plataformas que de acesso que permitam 
encontrar solicitações aos navegantes sobre 
doações de sangue próximo de suas 
residências, como forma de campanha para 
doação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110557&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105572021061815174336
42assinado.pdf#P110557  

88. Indicação n.º 1636/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de recapeamento 
asfáltico na Rua Projetada, localizada no 
município de Linhares, 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=110554&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105542021061815033144
05assinado.pdf#P110554  
  
 

89. Indicação n.º 1637/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para a intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, no Centro de Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110540&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105402021061814005858
82assinado.pdf#P110540  
 

90. Indicação n.º 1638/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para incluir no Programa de 
Pavimentação Caminhos do Campo o trecho de 
6 km que liga Patrimônio Córrego Dumer até o 
Patrimônio São José do Honorato, no município 
de São Domingos do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110560&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105602021061815342869
45assinado.pdf#P110560  
 

91. Indicação n.º 1639/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para realização de serviços de 
reparação e manutenção, na Rua Solimões, no 
bairro Nova Bethânia, em Viana/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110589&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105892021061816265212
36assinado.pdf#P110589  
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92. Indicação n.º 1640/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Dalmaso, no município de São 
Domingos do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110590&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105902021061816272182
67assinado.pdf#P110590  
 

93. Indicação n.º 1641/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Nossa Senhora da Penha, no município 
de São Domingos do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110588&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105882021061816262626
40assinado.pdf#P110588  
 

94. Indicação n.º 1642/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Barbosa, no município de São 
Domingos do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110587&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105872021061816253260
77assinado.pdf#P110587  
 

95. Indicação n.º 1643/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Braço do Sul, no município de São 
Domingos do Norte/ES 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110586&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105862021061816243415
44assinado.pdf#P110586  
  

96. Indicação n.º 1644/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 

Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Serra da Mula, no município de São 
Domingos do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110585&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105852021061816233498
24assinado.pdf#P110585  
  

97. Indicação n.º 1645/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Negro, no município de São Domingos 
do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110584&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105842021061816220412
28assinado.pdf#P110584  
  

98. Indicação n.º 1646/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento no 
Córrego Dumer, no município de São Domingos 
do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110611&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106112021061817075853
52assinado.pdf#P110611  
  

99. Indicação n.º 1647/2021, da 
deputada Iriny Lopes, ao governador do 
Estado, para disponibilizar um servidor para o 
Crê Metropolitano em Jardim América, 
Cariacica para organização da fila de 
atendimento. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110632&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106322021061817291566
31assinado.pdf#P110632  
  

100. Indicação n.º 1648/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
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do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Vista da Serra II, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110640&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106402021061817370021
10assinado.pdf#P110640  
  

101. Indicação n.º 1649/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no Bairro 
Vista da Serra I, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110639&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106392021061817360536
71assinado.pdf#P110639  
  

102. Indicação n.º 1650/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Vila Nova de Colares, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110638&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106382021061817351085
14assinado.pdf#P110638  
  

103. Indicação n.º 1651/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Taquara II, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110637&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106372021061817341591
39assinado.pdf#P110637  
  

104. Indicação n.º 1652/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 

contenção de encosta e inundação no bairro 
Taquara I, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110636&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106362021061817331081
98assinado.pdf#P110636  
  

105. Indicação n.º 1653/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Solar de Anchieta, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110635&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110635-
202106181732118822-assinado.pdf#P110635  
 

106. Indicação n.º 1654/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Serramar, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110634&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106342021061817311242
90assinado.pdf#P110634  
 

107. Indicação n.º 1655/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Serra Dourada III, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110633&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106332021061817301667
90assinado.pdf#P110633  
 

108. Indicação n.º 1656/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Serra Dourada II, no município de Serra/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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=110631&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106312021061817291447
56assinado.pdf#P110631  
 

109. Indicação n.º 1657/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Serra Dourada I, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110630&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106302021061817282010
05assinado.pdf#P110630  
 

110. Indicação n.º 1658/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
São Patrício, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110629&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106292021061817270699
09assinado.pdf#P110629  
 

111. Indicação n.º 1659/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
São João, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110628&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106282021061817260403
76assinado.pdf#P110628  
 

112. Indicação n.º 1660/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
São Francisco, no município de Serra/ES. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110627&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106272021061817251003
76assinado.pdf#P110627  
  

113. Indicação n.º 1661/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Santa Rita de Cassia, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110626&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106262021061817241050
61assinado.pdf#P110626  
  

114. Indicação n.º 1662/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Residencial Jacaraípe, no município de 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110624&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106242021061817231102
16assinado.pdf#P110624  
  

115. Indicação n.º 1663/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Praiamar, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110622&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106222021061817212905
27assinado.pdf#P110622  
 

116. Indicação n.º 1664/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Praia de Carapebus, no município de Serra/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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=110620&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106202021061817200870
89assinado.pdf#P110620  
  

117. Indicação n.º 1665/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Planalto Serrano, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110619&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106192021061817185514
61assinado.pdf#P110619  
 

118. Indicação n.º 1666/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Parque Jacaraípe, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110615&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106152021061817144137
99assinado.pdf#P110615  
 

119. Indicação n.º 1667/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Parque das Gaivotas, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110613&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106132021061817124316
10assinado.pdf#P110613  
  

120. Indicação n.º 1668/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Novo Horizonte, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110610&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106102021061817062966
00assinado.pdf#P110610  
 

121. Indicação n.º 1669/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Nova Carapina II, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110609&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106092021061817045412
85assinado.pdf#P110609  
 

122. Indicação n.º 1670/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Nova Carapina I, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110608&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106082021061817033953
47assinado.pdf#P110608  
 

123. Indicação n.º 1671/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Maringá, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110606&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106062021061817020615
95assinado.pdf#P110606  
  

124. Indicação n.º 1672/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Lagoa de Jacaraípe, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110605&arquivo=Arqui
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vo/Documents/IND/1106052021061817011339
37assinado.pdf#P110605  
  

125. Indicação n.º 1673/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
José de Anchieta III, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110604&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106042021061816550411
16assinado.pdf#P110604  
 

126. Indicação n.º 1674/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
José de Anchieta II, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110603&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106032021061816532656
47assinado.pdf#P110603  
 

127. Indicação n.º 1675/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Jardim Tropical, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110602&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106022021061816504534
54assinado.pdf#P110602  
 

128. Indicação n.º 1676/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Jardim Carapina, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110601&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106012021061816491462
64assinado.pdf#P110601  

129. Indicação n.º 1677/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Jardim Bela Vista, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110600&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106002021061816472175
12assinado.pdf#P110600  
 

130. Indicação n.º 1678/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no Bairro 
Hélio Ferraz no Município de Serra/ES. 
íntegra localizado no endereço abaixo (utilize 
Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110599&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105992021061816454915
72assinado.pdf#P110599  
 

131. Indicação n.º 1679/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Guaraciaba, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110598&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105982021061816433568
82assinado.pdf#P110598  
 

132. Indicação n.º 1680/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Feu Rosa, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110597&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110597-
202106181642242506-assinado.pdf#P110597  
 

133. Indicação n.º 1681/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
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do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Fazenda Cascata, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110594&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105942021061816310195
22assinado.pdf#P110594  
 

134. Indicação n.º 1682/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Eldorado, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110592&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105922021061816290240
50assinado.pdf#P110592  
 

135. Indicação n.º 1683/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Divinópolis, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110583&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105832021061816213582
58assinado.pdf#P110583  

 
136. Indicação n.º 1684/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Diamantina, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110582&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105822021061816201768
51assinado.pdf#P110582  
  

137. Indicação n.º 1685/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 

contenção de encosta e inundação no bairro 
Costa Dourada, no Município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110581&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105812021061816184809
12assinado.pdf#P110581  
  

138. Indicação n.º 1686/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Cidade Pomar, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110580&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105802021061816172491
91assinado.pdf#P110580  
  

139. Indicação n.º 1687/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Central Carapina, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110579&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105792021061816155793
48assinado.pdf#P110579  
 

140. Indicação n.º 1689/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Carapina Grande, município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110577&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105772021061816131302
78assinado.pdf#P110577  
 

41. Indicação n.º 1690/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Cantinho do Céu, no município de Serra/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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=110576&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105762021061816113560
58assinado.pdf#P110576  
  

142. Indicação n.º 1692/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Camará, no município de Serra/ES 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110573&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105732021061816093366
80assinado.pdf#P110573  
 

143. Indicação n.º 1693/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Boa Vista II, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110572&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105722021061816081005
84assinado.pdf#P110572  
 

144. Indicação n.º 1694/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Boa Vista I, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110571&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105712021061816071198
02assinado.pdf#P110571  
 

145. Indicação n.º 1695/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Belvedere, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110569&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105692021061816053321
44assinado.pdf#P110569  
 

146. Indicação n.º 1696/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
Balneário de Carapebus, no município de 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110568&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105682021061816035316
72assinado.pdf#P110568  
 

147. Indicação n.º 1697/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
das Laranjeiras, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110567&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105672021061815585382
29assinado.pdf#P110567  
 

148. Indicação n.º 1698/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de obras de 
contenção de encosta e inundação no bairro 
André Carloni, no município de Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110565&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1105652021061815571647
88assinado.pdf#P110565  
 

149. Indicação n.º 1699/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para incluir no Programa Calçamento 
Rural a Comunidade de Santa Marta, localizada 
no município de Mimoso do Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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=110653&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106532021062021345571
55assinado.pdf#P110653  
 
  150. Indicação n.º 1700/2021, do 
deputado Dary Pagung, ao governador do 
Estado, para incluir no Programa Calçamento 
Rural o trecho que liga Santo Antônio à 
Sapucaia, no distrito de Santo Antônio do 
Muqui, localizado no município de Mimoso do 
Sul/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110652&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/1106522021062021333496
55assinado.pdf#P110652  

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – Coloco a matéria 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. 
 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

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

- PODEMOS) – Pela ordem, Torino Marques 
Adonias. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - 

Gostaria de justificar aí, o voto. Pode ser? 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) – V. Ex.ª tem a palavra, e todos nós 
estamos aqui, atentos para que V. Ex.ª possa 
justificar o seu voto. 

Com a palavra ele, Torino Marques, 
nosso clock man! 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Agora 
são três horas e dezenove minutos! Uma 
excelente tarde a todos. Estamos aí no início de 
mais uma semana. 

Olha, queridos amigos, eu quero 
parabenizar e agradecer aos deputados que 
votaram a favor das… justificando o meu voto 
aqui, as pessoas que votaram a favor aí, das 
indicações das senhoras e senhores deputados. 

Entrou hoje, na primeira parte do 
Expediente para simples despacho há pouco, 
entrou em tramitação o Projeto de Lei n.° 
262/2021, de minha autoria, que tem por 
finalidade assegurar às pessoas que estão sendo 
submetidas à vacinação contra o vírus do Sars-
CoV-2, a Covid-19, possam ser acompanhadas 
por pessoas de sua confiança, bem como 
registrar também, claro, esse momento da 
vacinação por meio de fotografias ou mesmo 
imagens  de vídeo.  

A demanda que me impulsionou a 
elaborar esse tipo de PL, de projeto de lei, veio 
de reiterados casos de imagens de simulação de 
vacinação. Atualmente, sabemos, sim, que já 
são diversos casos no Brasil em que a vacinação 
tem sido simulada por alguns maus profissionais 
da saúde. Já são centenas de imagens 
capturadas em que a agulha é introduzida, 
porém o líquido da vacina, meu querido amigo 
Danilo Bahiense, não é inoculado na pessoa, 
ocorrendo flagrante simulação. 

Em recente vídeo veiculado em nossa 
capital, é possível, sim, verificar com clareza que 
a seringa, após a introdução da agulha no braço 
da pessoa a ser vacinada, retorna cheia e o 
líquido tão esperado por todos nós, o soro da 
vacina, é descartado no chão, sendo mostrada, 
depois, ao paciente, a seringa vazia, simulando 
assim a introdução em seu braço. 

Gostaria de pedir que colocasse o vídeo. 
Já está ali. 

 

(É exibido o vídeo) 
 

Queria que os deputados e as pessoas 
que nos assistem em casa prestassem bastante 
atenção nessa simulação maldosa dessa 
enfermeira.  

Ela ali introduziu o líquido; não 
introduziu, só aplicou e descarta o líquido no 
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chão. Vai ter mais uma vez ali, vocês vão ver. 
Olha lá. Estão vendo? Um filetezinho de água 
saindo ali? É o líquido que foi jogado fora.  

Trata-se, antes de mais nada, de um 
crime grave e abjeto. O que se espera de 
profissionais da Saúde é a retidão no 
desempenho de suas funções e o cuidado com a 
saúde e a vida das pessoas.  

Aliás, esse tipo de fato já começou 
chegar na Justiça. Em recente decisão judicial, 
em Brasília, o Distrito Federal foi condenado a 
indenizar um senhor de mais de oitenta anos, 
que também passou pela simulação da vacina, 
tendo sido comprovado judicialmente que ele 
não havia sido vacinado. O procedimento foi 
filmado por familiares e embora a agulha tenha 
sido introduzida, foi verificado que o conteúdo 
não foi inoculado em seu organismo. 

Para encerrar, senhor presidente, peço a 
atenção e a humanidade dos colegas em 
aprovarmos esse PL com urgência porque 
estamos em um ritmo acelerado e vai aumentar 
o número de vacinados muito mais aqui no 
Brasil, graças a Deus e também ao presidente da 
República. O povo merece atenção e essa 
garantia. 

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

– PODEMOS) – Não por isso. 
Passamos então à fase da Ordem do Dia. 

1. Discussão única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição Estadual, do veto total 
aposto ao Projeto de Lei n.º 603/2019, de 
autoria do deputado Marcos Garcia, que inclui 
no Calendário Oficial de Eventos do Estado do 
Espírito Santo, o Junho Violeta. 

Coloco em discussão. (Pausa) 
Encerrada a discussão, em votação. 
Desculpa, desculpa, desculpa! Como já 

foi feito o parecer da Comissão de Justiça, nós 
vamos para a votação mesmo. 

 Por se tratar de veto, a votação é 
nominal. E, nesse caso, pedirei ao deputado 
Bruno Lamas que proceda à chamada. 

Nós estamos na fase da Ordem do Dia, 
item 1 da pauta. Vamos lá, então. Vamos fazer a 
votação. 

Em discussão o veto. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. Antes, porém, eu consulto o deputado 
Dary, se quer encaminhar. 

 
O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Senhor 

presidente, como vai começar agora a votação, 
eu encaminho para manter o veto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado líder do Governo 
encaminha pela manutenção do veto. 

Tendo encerrada a fase da discussão e 
não tendo quem queira discutir, em votação. 
Passamos então à chamada.  

Deputado Adilson Espindula, como vota? 
(Pausa) 

Só informar, antes do deputado Adilson 
Espindula se manifestar, o deputado Adilson 
Espindula, nosso vice-líder, está neste momento 
fazendo leitura sobre outro tema e enquanto 
isso o nosso líder do Governo já se posicionou. 
Peço a vocês da base e os não base - os rebeldes 
sem causa-, que possam também se manifestar 
aqui. 

Com a palavra Adilson Espindula. 
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto SIM, senhor presidente, pela manutenção 
do veto. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
- PSB) – Deputado Adilson vota SIM. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Alexandre Xambinho?  

 

 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto SIM, senhor presidente. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Alexandre Xambinho vota 
SIM, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Desculpa, desculpa, no intuito 
aqui...  

Deputado Bruno Lamas? 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Bruno Lamas vota SIM, 
senhor presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Bruno Lamas vota 
SIM.  

Deputado Capitão Assumção? 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente, não houve 
manifestação por parte do autor, então, eu 
também vou votar SIM.  

Obrigado.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Capitão Assumção vota SIM, 
senhor presidente.  

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Capitão Assumção, 
atendendo ao pedido do líder, vota SIM.  
 Deputado Carlos Von? 

 

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

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Carlos Von vota NÃO, 
presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Carlos Von votando NÃO, 
deputado Coronel Alexandre Quintino? (Pausa) 

Ausente.  
Deputado e líder do Governo, Dary 

Pagung?  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto pela 
manutenção do veto, senhor presidente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Dary Pagung vota SIM, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado e Delegado Danilo 
Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, atendendo o autor, 
voto SIM. Voto pela manutenção do veto.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Delegado Danilo Bahiense 
vota SIM, presidente.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Atendendo o vice-líder do 
Governo, Danilo Bahiense vota SIM.  

Doutor Hércules? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, eu não vejo nada demais nesse 
projeto. E, no momento de disbasia, pode olhar 
lá no dicionário, eu voto NÃO.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Doutor Hércules vota NÃO, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Hércules vota NÃO.  
Doutor Hudson Leal?  
 
O SR. DOUTOR HUDSON LEAL – 

(REPUBLICANOS 10) – Voto SIM.  
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Hudson Leal vota SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) - Hudson Leal vota SIM.  
Dr. Emílio Mameri? 
  
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto SIM, senhor presidente.  
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Mameri vota SIM, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Mameri vota SIM.  

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

(PATRIOTA) – Senhor presidente, deputado 
Marcelo Santos, acompanho o líder do Governo, 
deputado Dary Pagung.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Favatto vota SIM, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado e engenheiro de 
carreira, deputado José Rocha Esmeraldo? 
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O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto SIM, excelência.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado José Esmeraldo vota SIM, 
presidente.  

Deputado Erick Musso é o presidente.  
Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) - Senhor 

presidente, eu quero reconhecer a importância 
de que a bancada do Patriota vota toda, 
integralmente, com o Governo, e eu voto SIM, 
senhor presidente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Freitas vota SIM.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Gandini? (Pausa) 

Deputado Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – SIM, 

senhor presidente.  
 
 SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Deputado Gandini vota SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputada e ministra Iriny Lopes? 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Meu voto é 
SIM, presidente.  
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputada Iriny vota SIM, presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
  Ausente.  
 Deputado Luciano Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
SIM, presidente.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Luciano vota SIM, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Luiz Durão? 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) - Voto SIM, 
senhor presidente.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Luiz Durão vota SIM, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcelo Santos 
presidindo.  

Deputado e vice-líder nesta Casa de Leis, 
o violeta Marcos Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, muito obrigado pela palavra.  
Só para explicar, esse projeto de lei tem 

um erro formal, e a gente vai fazer algumas 
adaptações ao projeto e reapresentá-lo, logo 
em seguida.  

 Eu agradeço aos pares, aos amigos. 
Muito obrigado.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 

– PSB) – Deputado Marcos Garcia vota SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só corrigindo: eu não disse 
violeta, o violeto Marcos Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

SIM. Voto SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcos Madureira? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) - Voto SIM.  

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Madureira vota SIM, 
presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Pr. Marcos Mansur? 
(Pausa) 

Ausente.  
Deputada Raquel Lessa? 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Voto 

SIM, senhor presidente.  
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O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputada Raquel vota SIM, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Renzo Vasconcelos? 
(Pausa) 

Ausente.  
Deputado e magnífico Sergio Majeski? 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

obrigado, presidente.  
Bom, seguindo a orientação do próprio 

autor e vice-líder do Governo, eu voto NÃO. 
Voto SIM! 
  
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Majeski vota SIM, 
presidente. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ficou até meio balançado. Vota 
SIM. 
 Com a presença dele, eu consulto o 
deputado e Pr. Marcos Mansur como vota? 
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Eu vou votar de acordo com a orientação do 
meu líder de Governo, está bom? 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado vota SIM, senhor presidente. 
 
 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
É SIM! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Parece até propaganda de 
edredom. 
 Deputado Mansur vota SIM. 
 Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa)  
 Ausente. 
 Deputado Torino Marques? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, eu estive conversando com 
Marcos Garcia, que é o autor do projeto de lei. 
Falou que vai fazer umas adequações. Então, 
vou votar segundo a orientação do próprio 
autor, Marcos Garcia. Voto SIM, senhor 
presidente. 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Deputado Torino vota SIM. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª veio até com uma gravata 
em homenagem ao autor, não é? 
 Deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Voto SIM, senhor presidente. Muito 
obrigado pela atenção de V. Ex.ª. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 
 Canta o voto! 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Senhor presidente, vinte e dois votos... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Vandinho Leite? 
 
 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – Sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. 
 

 O SR. 1.º SECRETÁRIO – (BRUNO LAMAS 
– PSB) – São vinte e dois votos SIM; dois NÃO; 
uma abstenção, com as ausências já justificadas. 
  
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Senhor 
presidente! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Em face do resultado, fica 
mantido o veto. 
 Comunique-se ao governador. 
 Antes do próximo item, eu ouço o 
deputado Sergio Majeski. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, pela ordem! Muito obrigado. Eu sei 
que já foi dado um minuto de silêncio 
anteriormente, mas só foi divulgado agora pela 
Arquidiocese de Vitória. Faleceu hoje o padre 
Fernando Souza.  

O padre Fernando Souza é um padre 
muito jovem. Foi ordenado em 2017 por Dom 
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Mancilha. Eu até estive na ordenação dele e de 
outros padres. Atualmente, ele era pároco da 
Paróquia Nossa Senhora das Graças, de 
Jucutuquara, a primeira paróquia que ele 
assumiu, inclusive depois de ordenado.  

Teve complicação em função da Covid. 
Estava internado. Chegou até, na semana 
passada, a ter uma pequena melhora, mas 
piorou novamente e veio a falecer. 
 A Igreja Católica está de luto, 
principalmente a Arquidiocese de Vitória, de 
onde o padre Fernando era padre. 

Apesar desta curta carreira, um padre 
bastante conhecido, muito carismático, muito 
dedicado ao Evangelho e ao trabalho da Igreja 
Católica. Muito querido, não só na Paróquia de 
Nossa Senhora das Graças de Jucutuquara, onde 
era pároco, mas conhecido já há bastante, 
porque também participava, muitas vezes, 
como cantor com outros padres lá na catedral. 
 Nós lamentamos muito. A Igreja Católica 
está entristecida com esta perda. Nós aqui nos 
solidarizamos com o sofrimento tanto da família 
do padre Fernando Souza, quanto dos 
paroquianos da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças e de todos os amigos do padre, que 
partiu tão jovem.  
 Eu sei que não é de praxe, mas se puder 
conceder um novo minuto de silêncio, eu 
agradeceria muito, deputado Marcelo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós faremos, sim. Faremos. 
 Incluo – acho que a Casa deve prestar 
esta homenagem póstuma ao querido padre, V. 
Ex.ª fez um resumo de quem ele representou e 
ainda representa na memória de todos nós – 
também o falecimento de Ronaldo Scaquetti, 
que teve um infarto fulminante. Foi vice-
presidente da Câmara de Fundão. Faleceu no 
sábado. Ex-vereador. Que nós também 
possamos fazer um minuto de silêncio. 
 Solicito a todos que se coloquem em 
posição de respeito. 
 
  (A Casa presta a homenagem) 
 
 Muito obrigado.  
 Passamos, então, ao item 2.  

2. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 98/2021, do 
deputado Rafael Favatto. Publicado no Ales 
Digital do dia 22/03/2021. Em anexo, por se 
tratarem de matérias correlatas, Projeto de Lei 
n.º 194/2021, do deputado Coronel Alexandre 
Quintino, e Projeto de Lei n.º 68/2021, do 
deputado Capitão Assumção. Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. 
Na Comissão de Cidadania, o relator, Luciano 
Machado, se prevaleceu do prazo regimental 
para relatar a matéria na sessão ordinária 
híbrida e presencial do dia 08/06/2021.  O prazo 
vai até o dia 15. 
 Vencido o prazo, convoco, neste 
momento, a Comissão de Cidadania e, 
naturalmente, o relator, para que possa 
oferecer parecer oral à matéria.  

Com a palavra o deputado Fabricio 
Gandini. (Pausa)  
   
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Cidadania! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Fabricio, desculpa! Comissão de 
Cidadania! Perdoem-me! 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – O Projeto de Lei 
n.º 98/2021, do nosso estimado amigo 
deputado Rafael Favatto, do qual pedimos vista 
na Comissão de Cidadania, eu quero e acredito 
que não precise colocar em votação. Em comum 
acordo com o deputado autor da matéria, 
deputado Rafael Favatto, eu vou sugerir que 
seja devolvido à Comissão de Justiça, porque 
tem uma emenda substitutiva do deputado 
Favatto. Aí o deputado Favatto apresenta essa 
emenda em comum acordo com a Comissão de 
Justiça e Cidadania.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente Luciano Machado, na 
realidade, o senhor poderia relatar o meu 
projeto na Comissão de Cidadania, já com a 
minha emenda substitutiva que eu apresentei a 
V. Ex.ª, e depois de passar na Comissão de 
Justiça, ele volta, automaticamente, à Comissão 
de Justiça. 
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Concordo com V. 
Ex.ª. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Ou pode fazer comissão conjunta 
dos dois.  
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Muito obrigado, 
deputado Favatto.  
 Quero fazer a leitura, então, da emenda 
substitutiva do projeto de lei ora citado, que 
reconhece a prática de atividades físicas, 
exercícios físicos, como essenciais à população 
do Espírito Santo, em estabelecimentos 
prestadores de serviços destinados a essa 
finalidade, bem como em espaços públicos em 
tempos de crises ocasionadas por moléstias 
contagiosas ou catástrofes naturais de 
pandemia do novo coronavírus.  
 A Assembleia Legislativa do Espírito 
Santo decreta que, nesta emenda substitutiva:  

 
Art. 1.º Fica reconhecida no 

Espírito Santo a prática de atividades 
físicas e do exercício físico como 
essenciais para a população, em 
estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como 
em espaços públicos, em tempos de 
crises ocasionadas pela pandemia do 
novo coronavírus.  

§ 1.º A aplicação da autorização 
contida no caput deste artigo deverá 
seguir as normativas sanitárias para 
funcionamento e utilização dos espaços 
físicos privados e/ou públicos. Deverão 
seguir as normativas expedidas pela 
Secretaria de Estado da Saúde.  
 § 2.º Diante de novas 
características ou novas evidências 
epidemiológicas no comportamento da 
doença, fica a Secretaria de Estado da 
Saúde autorizada a atualizar as medidas 
qualificadas disciplinando o tipo, o local, 
a quantidade de participantes e 
protocolos a serem respeitados pelos 
prestadores de serviço.  

 § 3.º Em caso de risco extremo ou 
iminência de colapso sanitário, as 
atividades de que tratam essa lei 
poderão sofrer restrições temporárias 
equivalentes a outras correlatas.  
 Art. 2.º Essa lei entra em vigor na 
data de sua publicação.  
 
Esse é o parecer da Comissão de 

Cidadania, que entra com uma emenda 
substitutiva, em comum acordo com o autor da 
matéria. 

Eu, agora, colho os votos da Comissão de 
Cidadania.  

Deputado Bruno Lamas, como vota? 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(LUCIANO MACHADO – PV) – Deputada Iriny 
Lopes? (Pausa)  

Deputada Iriny?  
  

  A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Obrigado. 
Deputado Luciano também, conforme o nosso 
relato. 

Agora passo para a deputada... A 
deputada Janete pediu a saída da comissão. Ah, 
desculpe-me, desconsiderou!  

Deputada Janete de Sá? (Pausa)  
 Deputado Adilson Espindula, como vota?  
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Obrigado. Com o 
relator.  
 Aprovado por unanimidade, com a 
emenda substitutiva, na Comissão de Cidadania 
e dos Direitos Humanos.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Presidente, só pra frisar que a 
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emenda substitutiva foi de minha própria 
autoria. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Isso. Autoria e em 
comum acordo com a Comissão de Cidadania. 
 Então, agora, devolvo a matéria à Mesa. 
Devolvo a matéria à Mesa. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Neste momento, então, eu 
convoco a Comissão de Saúde, na figura do ex-
militar, médico e deputado, Doutor Hércules. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Soldado 384 do 
Batalhão de Guarda do Rio de Janeiro, pede 
permissão ao Capitão Assumção, meu superior. 
 Permissão dada.  

Então, vou convocar a Comissão de 
Saúde. Deputado Luciano Machado, presente; 
deputado Emílio Mameri, presente. Se Dr. 
Emílio quiser relatar, fique à vontade, se não 
quiser, eu posso avocar a matéria para relatar.  
 E vou relatar pela aprovação, 
parabenizando o deputado Dr. Rafael, por um 
projeto tão importante. Rafael, em recente 
pesquisa, até eu trouxe esses médicos na 
Comissão de Saúde, para falar sobre esta 
questão do exercício, porque a pessoa que faz 
exercício adoece menos, especialmente agora, 
neste momento tão importante que nós 
estamos passando, essa dificuldade que nós 
estamos passando no Brasil e no mundo.  

Então, parabéns ao Dr. Rafael por este 
projeto tão importante. 
 E vou colocar em discussão. (Pausa) 
 Eu quero também lembrar que estou 
acolhendo a emenda da Comissão de Cidadania, 
do próprio autor, Dr. Rafael Favatto. Meus 
parabéns!  
 E vou colocar em discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o Dr. Emílio? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Luciano Machado? (Pausa) 

Com o relator. 
Aprovado por unanimidade.  
Eu devolvo à Mesa, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado!  

Aprovado na Comissão de Saúde.  
Convoco a Comissão de Finanças, 

deputado Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, muito boa 
tarde. Boa tarde, colegas. 

Senhor presidente, com todo carinho 
que tenho pelo meu querido amigo deputado 
Rafael Favatto, mas cheguei agora e eu preciso 
de prazo, pelo projeto, pela emenda, dada a 
relevância do projeto. Vou me prevalecer do 
prazo e devolvo o projeto ainda esta semana. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo pedido prazo regimental, 
passamos então ao item 3 da pauta. 

3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 195/2021, do 
deputado Carlos Von. (Em anexo, por se 
tratarem de matérias correlatas, o Projeto de Lei 
n.º 228/2021, de minha autoria, e também o 
Projeto de Lei n.º 232/2021, da Deputada 
Raquel Lessa). Na Comissão de Justiça, o 
deputado Fabrício Gandini se prevaleceu do 
prazo regimental, que venceu no dia 16, ou seja, 
prazo vencido. 

Neste momento, eu convoco a Comissão 
de Justiça para oferecer parecer oral à matéria. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, pela ordem! 

 

O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Dary 
Pagung.  

 

 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
gostaria que V. Ex.ª pedisse ao deputado 
Gandini e aos demais presidentes, que aqui é o 
deputado Vandinho Leite e Freitas, para que 
pudéssemos fazer em conjunto. 
 

 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pergunto ao deputado Defesa do 
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Consumidor, Vandinho Leite; Finanças, 
deputado Freitas; e o Gandini, da Justiça, se nós 
poderíamos fazer a reunião em conjunto. 
 Deputado Vandinho? (Pausa) 
 Podemos. 
 Deputado Gandini, podemos? 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok, 
senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok.  

Deputado Freitas, podemos fazer em 
conjunto? 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Podemos, 
senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Podendo, então, neste momento 
eu passo a palavra ao relator da matéria, 
Fabrício Gandini, pedindo a ele destaque ao 
Projeto de Lei n.º 232/2021. Desculpa, ao 
Projeto de Lei n.º 228/2021. 
 Com a palavra o deputado Fabrício 
Gandini. 
  

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – O Projeto de Lei é o 
195/2021, né? 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É porque tem um apensado 
228/2021. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – É, tem o 228/2021 e 
tem o 232/2021. Ok? 

Então, vou avocar a matéria. Primeiro 
convocar a comissão e avocar a matéria.  

O projeto de lei não passou inicialmente 
pela CCJ, devido à urgência veio direto ao 
plenário. É de autoria do excelentíssimo senhor 
deputado Carlos Von, que tem por finalidade 
proibir contratos de empréstimos bancários a 
serem celebrados com idosos ou pensionistas 
por meio de ligação telefônica em serviço de 
telemarketing no estado do Espírito Santo.  

Em decisão unânime, o plenário do 
Supremo Tribunal Federal validou a lei do 

Paraná, que proíbe a oferta e a celebração de 
contrato de empréstimo bancário com 
aposentados e pensionistas por ligação 
telefônica. O entendimento da Corte é que a 
norma estadual trata estritamente de proteção 
do consumidor e também do idoso, sem a 
invasão de competência legislativa da União.  

Portanto, eu vou dar pela 
constitucionalidade, legalidade, boa técnica e 
também pela aprovação nas demais comissões 
da matéria.  

A matéria pode ser discutida.  
Algum deputado gostaria de discutir a 

matéria? (Pausa) 
 Não?  

Eu ouvi um som, mas eu não sei se algum 
deputado solicitou.  
 Ok. Então vou colher os votos, 
inicialmente na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator.  
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relator, deputado Gandini. Vandinho Leite, 
com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Também o deputado 
Vandinho Leite com o relator.  

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

com o relator, meu presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – O deputado Marcelo 
Santos está presidindo.  

Deputado Dr. Rafael Favatto. (Pausa) 
Deputado Alexandre Xambinho, como 

1.º suplente. (Pausa) 
Tendo maioria, eu vou passar à seguinte 

comissão, Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
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O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 
o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator.  
Deputado Delegado Danilo Bahiense?  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Danilo Bahiense com o relator, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, eu sou autor do projeto. Eu posso 
votar? 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Claro! Deve! 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Com o 

relator, então.  
 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator.  
Comissão de Finanças, Economia, 

Orçamento, Fiscalização, Controle de Tomada 
de Contas.  

Deputado Freitas, como vota? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira?  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Voto 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) – 
Voto com o relator, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? (Pausa) 

Deputado Adilson Espindula?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 

Presidente, eu voto com o relator, tá? Dary 
Pagung.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Dary, com o relator.  
Deputado Adilson Espindula, não sei se 

ele respondeu. 
Deputado Freitas?  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

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

senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Os dois com o 
relator.  

E, para finalizar, deputado Alexandre 
Xambinho?  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator, senhor presidente.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Você me chamou presidente, já? 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Já chamei. Dr. Rafael 
Favatto?  
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, senhor presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, aprovado na 
Comissão de Finanças, Justiça e Defesa do 
Consumidor.  
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo sido aprovado nas 
comissões reunidas, à Secretaria para extra... 
Desculpa, desculpa. 

Em discussão. (Pausa) 
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O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – 
Quero discutir, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Para discutir, o deputado 
Hércules. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) – 

Senhor presidente, a Lei n.º 11.000/2019, da 
minha autoria, fala sobre o mesmo assunto: 
proíbe empréstimos via telefone para pessoas 
idosas. Então, queria ver o que a Procuradoria 
vai resolver nesse caso, se já tem a lei com o 
mesmo teor. 

Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Finalizada, assim, a discussão, 
em votação. 

Os deputados que votarem SIM 
aprovam; os que votarem NÃO rejeitam. Se 
manifestem ou não. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
4.º item da pauta: Discussão única, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
581/2020, do deputado Rafael Favatto. 

Na Comissão de Justiça, Gandini, nosso 
presidente relator, se prevaleceu do prazo 
regimental, tendo vencido no dia 16. Ou seja, a 
matéria está vencida; o pedido de vista. 

Convoco, neste momento, a Comissão de 
Justiça, mas pergunto se poderíamos fazer em 
conjunto: Justiça, Turismo e Finanças. 

Finanças concorda? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Justiça 

concorda? 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Justiça concorda. 
Finanças, deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Concordo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Concorda. 
Deputado Carlos Von, V. Ex.ª concorda 

em fazer conjunta? 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - 
Concordo, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo concordado, neste 
momento transfiro a presidência para o 
deputado Fabrício Gandini, que neste momento 
é relator das comissões reunidas. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, senhor 
presidente. 

Convoco as comissões. 
O projeto de lei tem por iniciativa 

denominar Os Passos de Anchieta a rota 
turística percorrida pelo padre Anchieta, na 
faixa litorânea do estado, entre os municípios de 
Vitória a Anchieta, de autoria do deputado Dr. 
Rafael Favatto. 

É um projeto bem simples, portanto, de 
competência da nossa Assembleia Legislativa. 
Vai ter que ser estruturado pelo Governo, mas é 
uma rota já estruturada. Parabenizar o 
deputado Dr. Rafael Favatto. 

Vou dar pela aprovação, 
constitucionalidade, legalidade e boa técnica 
legislativa do mesmo. 

Passo a permitir que os deputados 
discutam a matéria. Algum deputado? (Pausa) 

Não havendo deputados interessados 
em discutir a matéria, vou colher os votos, 
inicialmente na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Vou chamando os nomes, depois vou 
identificando as votações. 

Deputado Vandinho Leite, deputado... 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) - Com o 

relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Dr. Emílio Mameri, 
deputada Janete de Sá, deputado Marcos 
Garcia, deputado Dr. Rafael Favatto. 

Já verifiquei aqui... 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, presidente. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – deputado Rafael já 
votou, deputado Emílio votou e deputado 
Marcos Garcia votou. 

Deputado Emílio Mameri com a palavra. 
Também com relator? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) –Então vamos à 
Comissão de... 

 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Senhor 

presidente, com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Marcos Garcia? 
 
O SR. MARCOS GARCIA - (PV) - Marcos 

Garcia. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Registrei, com o 
relator. 

Vamos à Comissão de Turismo. 
Como vota o deputado Carlos Von? 
 

O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Com o 
relator, senhor presidente. 

 

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

 

O SR. TORINO MARQUES - (PSL) - Senhor 
presidente, com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado na 
Comissão de Turismo. 

Passamos à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Madureira? (Pausa) 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) - Presidente, Marcos Madureira 
vota com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

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

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa)  
 
 Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Com o relator, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Espindula com o 
relator.  

 
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

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

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

Alexandre Xambinho, para finalizar.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado nas 
comissões pertinentes.  
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Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo sido aprovado nas 
comissões reunidas, coloco a matéria em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado.  
À Secretaria para extração de autógrafos.  
Quinto item: Discussão única, em regime 

de urgência... 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente... 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Pela 

ordem, senhor presidente! Gandini! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Gandini, com a 
palavra.  

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – A 

deputada Janete teve dificuldade, hoje, de 
entrar, e não sei se vai conseguir entrar. Mas, 
ela tinha me solicitado, apesar de estar vencido 
– ela é autora da matéria – que os itens 5 e 6 
fossem deixados para quando ela conseguisse 
entrar. Possivelmente, hoje ela está com muita 
dificuldade; mais cedo também. E ela queria 
defender o projeto.  

Então, peço, se for possível, com a 
anuência da autora, a retirada de pauta, para 
votar no dia de amanhã.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Estou deferindo a retirada de 
pauta e reincluindo na pauta de amanhã.  

Passamos, então, para o próximo item, o 
sétimo: Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 225/2021, do Deputado 
Alexandre Hambúrguer Xambinho.  

Convoco a Comissão de Justiça. Aliás, 
queria consultar os senhores deputados se 

poderíamos fazer em conjunto: Justiça, Turismo, 
Cultura e Finanças.  

Podemos fazer? 
Gandini? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Ok.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Quem é Turismo? Carlos Von.  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Turismo concorda, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Quem é Cultura? Ministra Iriny 
Lopes.  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Concordo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Concorda.  

Finanças, é o deputado Freitas. V. Ex.ª 
concorda? 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Concordamos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra o presidente da 
Comissão de Justiça, Fabrício Gandini, para 
presidir e relatar.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou convocar as comissões pertinentes do 
projeto do deputado Alexandre Xambinho, que 
cria, no Estado do Espírito Santo, a Rota do Pico 
da Bandeira.  

Não sei se o deputado já subiu o Pico da 
Bandeira, mas já subi seis vezes o Pico da 
Bandeira, deputado. Apesar de não ser do 
Caparaó, deputado Luciano Machado, fiquei 
muito feliz quando vi o projeto. 

Parabenizá-lo, porque realmente pode se 
tornar uma rota nacional. É uma rota fantástica! 
E o Pico da Bandeira representa muito para o 
nosso país. Aquela entrada pelo Espírito Santo é 
muito boa. Acredito que isso pode desenvolver 
aquela região de fato.  

Vou avocar a matéria e dar pela 
constitucionalidade, legalidade, boa técnica 
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legislativa e aprovação da mesma, tendo em 
vista que estamos votando nas demais 
comissões.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, vou 

colher os votos; inicialmente na Comissão de 
Justiça.  

Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete...  
Deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 

com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto?  

Deputado Dary Pagung?  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 
o relator, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Hudson 
Leal? (Pausa) 
 Não ouvi se o Vandinho votou, mas vou 
chamar mais um, o deputado Freitas. (Pausa) 
 Deputado Pastor Marcos Mansur? 
(Pausa) 
 Deputado Luiz Durão? (Pausa)  
 

 O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 
Marcos Mansur vota com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Mansur com o relator.  
 Então, tendo já a maioria da Comissão de 
Justiça, passo à Comissão de Turismo.  
 Como vota o deputado Carlos Von? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 
pela aprovação, senhor presidente.  

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) –  Deputado Torino 
Marques?  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Também pela aprovação, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado na 
Comissão de Turismo.  
 Comissão de Cultura. 

Deputada Iriny Lopes?  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com o 
relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Sou o vice-
presidente. Então, minha relatoria já contempla 
o meu voto, mas vou chamar  apesar de que o 
Dr. Rafael Favatto, eu não se se ele está 
presente. Ele estava presente até agorinha. Ok, 
como a maioria já... 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Estou presente sim, presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, Deputado Dr. 
Rafael Favatto. Com o relator? 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Comissão de 
Finanças, deputado Freitas.  
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Eu voto com o 
relator, meu querido presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Madureira? (Pausa)  
 Deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
(Pausa) 
 Dr. Emílio Mameri?  
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Meu voto é com o relator. 
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 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 
o relator, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa)  
 Novamente deputado Dr. Rafael Favatto. 
 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Com o relator, senhor presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
com o relator.  
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator também, deputado 
Rafael Favatto.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Favatto 
também com o relator.  

O deputado Marcos Madureira apareceu 
aqui na tela.  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, também com o 
relator.  

Então, só o deputado Alexandre 
Xambinho, que é o autor da matéria, para 
finalizar. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator, senhor presidente. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Aprovado nas 
comissões pertinentes e devolvo à Mesa para 
prosseguir a matéria. - 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Aprovado nas comissões 
reunidas. Coloco a matéria em discussão. 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, eu gostaria de discutir um minuto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª para discutir. 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Primeiro 
parabenizar o deputado Xambinho por 
apresentar esse projeto aqui na Casa. Só 
gostaria de informar para os deputados e 
deputadas que essa semana eu visitei o distrito 
de Pedra Menina, em Dores do Rio Preto, 
conversei com produtores rurais e o parque, 
que é importante para o Espírito Santo, está 
fechado. 

E eu tive informação, senhor presidente 
Marcelo Santos, que desde as últimas chuvas, 
onde teve muitas barreiras nas estradas, precisa 
abrir e o ICMBio, que é o instituto que cuida do 
Parque do Caparaó, não está autorizando a 
entrada no parque. Então, eu gostaria aqui de 
solicitar à bancada federal, principalmente o 
nosso líder da bancada, deputado Da Vitória, 
que ajude na interlocução com o Ministério do 
Turismo junto com o Instituto Chico Mendes, 
que é o ICMBio, para que nós possamos rever e 
ajudar ali aquela região para que o Parque do 
Caparaó possa receber turistas depois dessa 
pandemia, depois que todos estiverem 
vacinados.  

Então, essa que seria a minha fala aqui 
hoje, pedir à bancada federal que interceda 
junto ao ICMBio para que nós possamos reabrir 
as estradas do Parque do Caparaó para que, 
quando puder receber os turistas, já esteja tudo 
organizado. Obrigado, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Finalizando assim a discussão, 
coloco a matéria em votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram e os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovado. À Secretaria para extração dos 
autógrafos. Item oito. 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Justificar, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Quem? 
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O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Justificativa. Deputado Alexandre Xambinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Opa, pode falar. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente. Quero agradecer a todos 
os deputados pela aprovação dessa importante 
matéria para o estado do Espírito Santo, 
principalmente para o Caparaó capixaba. Essa 
demanda eu recebi no gabinete de dois 
entusiastas do Caparaó capixaba. Eu quero 
destacar o trabalho do meu amigo Wesley 
Sathler, junto com o Thiago, que vêm 
desenvolvendo um belo trabalho na região do 
Caparaó capixaba onde eles denominaram como 
rota turística no Caparaó capixaba no estado do 
Espírito Santo e fomentando o turismo na região 
do Caparaó capixaba. 

Eu agradeço a todos os deputados pela 
aprovação desse importante projeto e que ele 
possa se tornar realidade e a gente tornar o Pico 
da Bandeira uma nova rota de turismo para a 
população capixaba e do Brasil, como o próprio 
deputado Fabrício Gandini destacou, que é um 
local muito belo dentro do nosso estado e que 
hoje pode se tornar referência de turismo para a 
população capixaba, do Brasil em si e do mundo, 
quem sabe. 
 Muito obrigado! Devolvo a palavra ao 
presidente, deputado Marcelo Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 
− PODEMOS) − Muito obrigado, deputado 
Xambinho. 

Passamos ao oitavo item da pauta, 
discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 116/2021, do deputado Luiz 
Durão. Pergunto aos deputados da Comissão de 
Justiça, Ciência e Tecnologia, Defesa do 
Consumidor e Finanças se podemos fazer em 
conjunto? 

Deputado Gandini? 
 

O SR. GANDINI − (CIDADANIA) – 
Concordo, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) − Deputado Alexandre Xambinho? 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 
Concordo, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) − Deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 

Concorda. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS − (PSB) – Senhor 

presidente... 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) − V. Ex.ª concorda? 
 
O SR. FREITAS − (PSB) – Concordo. 
É o item...? 
 
O SR. PRESIDENTE − (MARCELO SANTOS 

− PODEMOS) − Item n.º 8. 
Passamos, então, designando aqui como 

presidente o deputado Fabrício Gandini das 
comissões reunidas. Lembrando que tem uma 
emenda modificativa sugerida pela Procuradoria 
da Casa. Apenas para fazer esse registro. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI − CIDADANIA) – Exato. Tem duas 
emendas sugeridas neste projeto.  

Vou só fazer um relato do que é o 
projeto. O projeto é do deputado Luiz Durão, 
que estabelece, no estado do Espírito Santo, a 
obrigatoriedade de constarem informações em 
oferta eletrônica de bem móvel e imóvel, 
serviço ou produto, inclusive quando realizada 
por meio de redes sociais, na forma que 
especifica.  

O deputado visa a dar mais transparência 
nas relações de consumo. A Procuradoria incluiu 
a vacatio legis e eu adotei já no meu parecer a 
vacatio legis de quarenta e cinco dias proposta 
pela Procuradoria no art. 4º, e também muda o 
caput. É redação, apenas redação.  

O caput original fala: A oferta eletrônica, 
no Estado do Espírito Santo, de bem móvel e 
imóvel, serviço ou produto, inclusive quando 
realizada por meio de redes sociais, deverá 
conter, no mínimo, informações sobre: (...) 
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E aí ele passou escrever desta forma: A 
oferta eletrônica promovida no âmbito das 
relações de consumo, no Estado do Espírito 
Santo, de bem móvel e imóvel, serviço ou 
produto, inclusive quando realizada por meio de 
redes sociais, deverá conter, no mínimo, 
informações sobre: (...)  
 A emenda é apenas de redação, mas o 
projeto em si é um projeto que trata da relação 
de consumo, que é matéria concorrente que o 
Estado pode legislar, inclusive a própria 
Assembleia Legislativa, portanto eu dou pela 
aprovação nas demais comissões e pela 
constitucionalidade, boa técnica legislativa na 
Comissão de Justiça. 

Passo, agora, à possibilidade dos 
deputados discutirem a matéria. (Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
passar a colher os votos nas comissões 
pertinentes. 

Comissão de Justiça, deputado Vandinho 
Leite como vota? 

 
O SR. VANDINHO LEITE − (PSDB) – Com 

o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 
(GANDINI − CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI − (PSDB) − Eu 
voto com o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 
(GANDINI − CIDADANIA) – Justiça, Vandinho e 
deputado Emílio Mameri com o relator. 

Deputado Marcos Garcia? 
 

O SR. MARCOS GARCIA − (PV) − Também 
voto com o relator. 

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 
(GANDINI − CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? (Pausa) 

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

Com o relator, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI− CIDADANIA) – Tendo maioria na 

Comissão de Justiça, passo à Comissão de 
Ciência e Tecnologia. 

Deputado Alexandre Xambinho 
novamente. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Com o relator, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI− CIDADANIA) – Agora na Comissão 
de Ciência e Tecnologia, com o relator. 

Deputado Pr. Marcos Mansur? (Pausa) 
Deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON − (AVANTE) − Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI− CIDADANIA) – Deputado Capitão 
Assumção? (Pausa) 

Só preciso de mais um voto. 
Delegado Danilo Bahiense?  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − (PSL) – Eu 

já falei aqui, deputado. Capitão Assumção, com 
o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI − CIDADANIA) – Capitão Assumção 
com o relator. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE − 

(Sem partido) – Danilo Bahiense também com o 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI − CIDADANIA) – Ok. Aprovado na 
Comissão de Ciência e Tecnologia. 

Passamos à Comissão de Defesa do 
Consumidor.  

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Deputado Delegado Danilo Bahiense?  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE − 

(Sem partido) – Danilo Bahiense com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 

(GANDINI − CIDADANIA) – Deputado Carlos 
Von? 
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O SR. CARLOS VON − (AVANTE) – Com o 
relator.  
 

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

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Com 

o relator, senhor presidente. Vandinho. Estou 
aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Vandinho 
Leite também com o relator.  

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Dary 

Pagung também com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, aprovado na 
Comissão de Defesa do Consumidor. 

Vamos à Comissão de Finanças, a última.  
Deputado Freitas, como vota? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Voto com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Emílio Mameri com o 
relator.  

Dary Pagung, como vota, deputado? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator.  

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

Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Voto com o relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

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

 
Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Eu voto com o relator, senhor 
presidente. Deputado Rafael.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

(Inaudível), presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Os dois últimos 
com o relator. Então, aprovado na Comissão de 
Finanças.  

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Já acolhendo as emendas? 
(Pausa) Ok.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Com as duas 
emendas apresentadas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok.  
Tendo acolhido as emendas, coloco a 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  
À Comissão de Justiça para redação final.  
Passamos ao item 9.  
Ela vai apresentar em outro momento.  
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Discussão única, em regime de urgência, 
do projeto de lei da Deputada Raquel Lessa. 

 
(9- Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei n.º 
238/2021) 
 

Eu consulto os colegas deputados das 
Comissões de Justiça, de Finanças e, neste caso, 
de Mobilidade Urbana, que eu presido, tendo 
como vice o deputado Alexandre Xambinho, se 
nós poderíamos fazer em conjunto.  

Deputado Gandini?  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

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

– PODEMOS) – O deputado Xambinho também 
concorda.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Concordo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Freitas? Deputado 
Freitas? (Pausa) 

Na ausência do deputado Freitas, seria 
eu, como vice-presidente da comissão, mas, 
como estou presidindo, eu consulto o deputado 
Marcos Madureira se ele concorda em fazer 
conjunta. (Pausa) 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Eu.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Freitas, concorda? 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Concordo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo concordado, passo a 
palavra, então, ao deputado Fabrício Gandini 
para relatar o regime de urgência do Projeto de 
Lei n.º 238 nas comissões reunidas.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
O projeto é de autoria da deputada 

Raquel Lessa, que inclui no Plano Rodoviário 

Estadual, o trecho de estrada municipal 
compreendido entre a sede do município de São 
Gabriel da Palha, passando pela Fazenda 
Ferreira, seguindo pelo Córrego São Pedro até a 
Rodovia ES-080, no município de Águia Branca, 
no estado do Espírito Santo.  

A proposta autoriza o recebimento de 
trecho de treze quilômetros da estrada 
municipal dos limites que eu já citei, incluindo 
esse trecho no Plano Rodoviário Estadual. É uma 
necessidade legal ter essa autorização por parte 
da Assembleia. Poderia ter sido enviada pelo 
Governo do Estado ou também proposta, como 
a gente já verificou aqui, no caso, duas vezes, foi 
feito na BR-101, que a gente pediu a 
estadualização, foi de minha autoria, e o 
deputado Freitas recentemente também 
conseguiu que o Estado assumisse um trecho 
aqui no município de São Mateus. Então, esse é 
mais um pedido da deputada Janete. Ele é da 
deputada Raquel Lessa. Ele é um pedido 
pertinente, até porque precisa passar pela 
Assembleia. Então, eu vou dar pela 
constitucionalidade e aprovação nas demais 
comissões.  

A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, eu vou 

passar a colher os votos na Comissão de Justiça. 
Deixa eu só verificar aqui.  
Deputado Vandinho Leite, como vota? 

(Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Com o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Sendo maioria na 
Comissão de Justiça, passo a Comissão de 
Mobilidade Urbana. Deputado Alexandre 
Xambinho, novamente.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Com relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Sendo maioria 
também na Comissão de Mobilidade Urbana, 
aprovado. 

Passo à Comissão de Finanças. 
Como vota o deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu voto pela 

aprovação, senhor presidente. Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Desculpa, Freitas! 
Pela aprovação. 

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? (Pausa) 
Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator. 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Rafael 
Favatto, também. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! 
Deputado Alexandre Xambinho, 

novamente? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Com relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Eu só fiquei na 
dúvida no voto do deputado Dr. Emílio Mameri, 
e eu não chamei o deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 

voto com o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Tendo maioria, 
então, na Comissão de Finanças também.  

A matéria foi aprovada em todas as 
comissões. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo sido aprovada nas 
comissões reunidas, coloco a matéria em 
discussão. 

Com a palavra a deputada Raquel Lessa, 
por um minuto. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu 

quero... Ai, gente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É que você está querendo. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Eu 

estou querendo muito! Estou querendo muito 
agradecer aos nobres colegas que votaram pela 
aprovação. 

É importante demais essa estrada, 
colocá-la para estadualizar. Nós já fizemos o 
pedido ao nosso governador, fomos até o 
Maretto, que coloque também no radar, para 
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que seja asfaltada. É uma estrada que liga dois 
municípios, dois municípios importantes que é 
São Gabriel e Águia Branca, passando ali pela 
Fazenda Ferreira, pelo Sete, pela Fazenda 
Ferreira chegando ao córrego São Pedro, 
encontrando lá com a ES-080. Então é 
importante demais para a gente. E vai ter uma 
economia de percurso de mais de dez 
quilômetros. 

É uma região muito produtiva, uma 
região onde se produz muito café. Nós temos 
também algumas jazidas que passam por ali. 
Então, assim, precisa ser uma estrada. Não pode 
ser Caminhos do Campo. Tem que ser feito pelo 
DER um asfalto mais reforçado porque é uma 
estrada onde passam caminhões muito pesados 
e é uma região onde produz muito. Então esse é 
o nosso pedido. Já pedimos ao governador que 
asfalte esse trecho para nós. É um trecho 
ligando dois municípios importantes, dois 
municípios muito produtivos, que é São Gabriel 
da Palha e Águia Branca. É um trecho de vinte e 
cinco quilômetros. 

Muito obrigada, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não por isso! 
Terminada a discussão, em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
 

10. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 89/2020, do 
deputado Lorenzo Pazolin. 

As comissões que ainda restam tramitar 
a matéria: a Comissão de Saúde e a de Finanças. 
Eu pergunto ao deputado Hércules e ao 
deputado Freitas se nós podemos fazer em 
conjunto? (Pausa) 

Freitas? 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – É qual item, 
senhor presidente? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – É o item n.º 10. 

O SR. FREITAS – (PSB) – Podemos. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Podemos? Então com a palavra 
o deputado Hércules, para presidir e relatar, 
tendo em vista que V. Ex.ª está presente em 
plenário. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Senhor 
presidente, prezados colegas, as duas outras 
comissões já acolheram a matéria com as 
emendas, então eu vou convocar a Comissão de 
Saúde: deputado Luciano Machado, deputado 
Emílio Mameri.   

Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Nenhum dos dois presentes, vou relatar 

a matéria pela sua aprovação e devolvo à Mesa, 
senhor presidente.  

A Comissão de Saúde acolhe, dá o 
parecer favorável e vota a favor da matéria.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – E agora V. Ex.ª tem que falar 
pela Comissão de Finanças.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – É em conjunto 
também a Comissão de Saúde e de Finanças.  

Não havendo quem queira discutir, 
também vou relatar pela aprovação e vou colher 
os votos.  

Saúde.  
Deputado Emílio Mameri, como vota? 

(Pausa)  
Deputado Luciano Machado, como vota? 

(Pausa)  
Estando os dois ausentes...  
Suplente: deputado Freitas, como vota? 

(Pausa)  
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deixa eu chamar aqui. Deputado 
Freitas, como vota? (Pausa)  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) - Senhor 
presidente, não tem quorum...  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Freitas, como vota? 
(Pausa)  
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Finanças, então.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – Voto com o 
relator, senhor presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Freitas vota com o 
relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Então, o 
deputado Freitas votou a favor. Eu acompanho 
o voto do deputado.  

Foi aprovado na Comissão de Saúde.  
Comissão de Finanças.  
Deputado Freitas? (Pausa)  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputado Freitas, mais um voto.  

 

O SR. FREITAS – (PSB) – SIM, senhor 
presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. Vota SIM.  

 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Marcos Madureira?  

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 

Ausente.  
Deputado Dr. Emílio Mameri. (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Adilson Espindula?  
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Adilson está aí?  

Deputado Adilson, vote aqui, por favor.  

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Adilson Espindula? Vota SIM?  

Vota SIM.  
Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, meu deputado 
Doutor Hércules.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado 
Alexandre Xambinho?  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Amigo, acompanho V. Ex.ª. Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Senhor 
presidente, aprovado em todas as comissões 
conjuntas, com as emendas.  

Devolvo à Mesa, V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Em discussão o parecer das 
comissões reunidas. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
Aprovada.  
À Comissão de Justiça para redação final.  
 

11. Discussão única do Projeto de Lei n.º 
71/2019, do ex-deputado Delegado Lorenzo 
Pazolini. Na Comissão de Finanças pela rejeição.  

Coloco a matéria em discussão. (Pausa)  
Ouço o líder do Governo.  
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor, 
presidente, eu gostaria de pedir a V. Ex.ª para 
colocar esse projeto em votação conforme o 
parecer da Comissão de Finanças.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Coloco em votação o 
requerimento do deputado Dary Pagung.  

Os deputados que concordam 
permaneçam como se encontram. (Pausa) 
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Aprovado.  
Então, o parecer é pela rejeição.  
Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
Aprovado.  
Arquive-se a matéria, por ter sido 
rejeitada.  
 

12. Discussão única do Projeto de Lei n.º 
29/2018, do ex-deputado Euclério Sampaio. Na 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade, e 
o parecer da Comissão de Finanças pela 
rejeição.  

Em discussão. (Pausa) 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Com a palavra o deputado Dary 
Pagung, líder do Governo.  

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 
presidente.  
Eu gostaria de pedir, também, a V. Ex.ª 

para ouvir o Plenário pelo parecer da Comissão 
de Finanças.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela Comissão de Finanças. 
Coloco a proposta do deputado Dary em 
discussão. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovada para votação o parecer da 
Comissão de Finanças.  

Coloco, neste momento, em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 

Aprovado.  

Arquive-se a matéria.  
 
13. Projeto de Lei n.º 405/2017, do 
Deputado Doutor Hércules.  
Na Comissão de Justiça pela 

constitucionalidade, e, na Comissão de Finanças 
pela aprovação.  

 
(13. Discussão 

única do Projeto de Lei 
n.º 405/2017) 

 
Em discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, os contrários se 
manifestem. (Pausa) 
Aprovado.  
À Secretaria para extração dos 
autógrafos.  
 

13A. Discussão, se houver recurso, do 
Projeto de Lei n.º 246/2021.  
 

(13A - Discussão se 
houver recurso, na forma 
do art. 277, §§ 2.º a 5.º, 
do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei nº 
246/2021) 
 

Não havendo recurso, à Secretaria para 
extração dos autógrafos.  

 Do item 14 ao 42, tratam-se de projetos 
em discussão especial em 1.ª sessão. 
 

(14. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
72/2020; 15. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 03/2021; 16. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 01/2021; 
17. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
03/2021; 18. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 04/2021; 19. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
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Projeto de Lei n.º 06/2021; 20. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 07/2021; 
21. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
08/2021; 22. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 12/2021; 23. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 14/2021; 24. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 15/2021; 
25. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
25/2021; 26. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 27/2021; 27. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 39/2021; 28. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 55/2021; 
29. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
59/2021; 30. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 64/2021; 31. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 70/2021; 32. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 72/2021; 
33. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
74/2021; 34. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 81/2021; 35. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 86/2021; 36. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 87/2021; 
37. Discussão especial em 1.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
88/2021; 38. Discussão especial 
em 1.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 90/2021; 39. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 110/2021; 40. 
Discussão especial em 1.ª sessão, 
do Projeto de Lei n.º 122/2021; 
41. Discussão especial em 1.ª 

sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 01/2021; 42. Discussão 
especial em 1.ª sessão, do 
Projeto de Resolução n.º 
03/2021) 

 
 Não havendo deputado inscrito, as 
matéria seguem para 2.ª sessão. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Senhor presidente, eu gostaria de discutir a 
matéria. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª quer discutir a matéria. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Quero! Com a anuência de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – E eu também quero que V. Ex.ª 
discuta. Passarei para V. Ex.ª o tempo 
regimental. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ok! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Só lembrando que eu já passei 
para a 2.ª sessão todos os itens do décimo 
quarto ao quadragésimo segundo. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 
bem! Quatro e vinte e cinco. Colegas deputados, 
público que nos assiste agora em casa, 
servidores desta Casa de Leis, uma excelente 
tarde para todos vocês aqui da Assembleia 
Legislativa. O pessoal que está em casa também. 
Aos nossos queridos amigos internautas do 
Espírito Santo e de todo o Brasil. 
 O presente projeto de lei que entrou na 
Ordem do Dia, item 14, n.º 72/2020 tem por 
finalidade clara assegurar a aplicação no âmbito 
do estado das diretrizes da política nacional de 
integração da pessoa com deficiência. É também 
uma forma de amenizar aquela angustia e dor 
das pessoas com deficiência e seus familiares na 
busca cotidiana de atenção à saúde. 
 Várias legislações têm buscado 
compensar juridicamente a desigualdade de 
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fato enfrentada por aqueles que possuem 
deficiência, igualando-os em oportunidades às 
demais pessoas e também os assegurando o 
acesso à saúde, à educação, à habitação, 
habilitação ou reabilitação profissional, ao 
trabalho, à cultura, ao desporto, ao esporte, ao 
turismo e também ao lazer. 
 Um dos princípios mais defendidos pela 
Política Nacional de Integração da Pessoa com 
Deficiência foi justamente tratamento 
prioritário e adequado. A pessoa com 
deficiência além de assistência integral à saúde, 
deve ter também seu atendimento priorizado e 
facilitado em detrimento das regras de 
marcação, de consulta ou de agendamento 
prévios. Não pode o Estado ser omisso quanto a 
isso. Apesar de haver uma lei geral há duas 
décadas, ainda hoje o nosso Estado não possui 
este tipo de prioridade, que é garantida por lei 
federal, queridos amigos que nos assistem. 
 Agora entrou também na Ordem do Dia 
o item n.º 16, de minha autoria. É o Projeto de 
Lei n.º 01/2021, que tem a finalidade de 
estabelecer que as concessionárias de 
fornecimento de água e energia que atuam no 
estado do Espírito Santo não poderão negar ou 
obstaculizar a realização dos serviços em caso 
de inadimplência de inquilino, proprietário ou 
possuidor anterior do imóvel. 
 Às vezes, você vai alugar um imóvel, e a 
energia não é restabelecida porque tem um 
débito anterior de um inquilino anterior. Isso é 
um absurdo. Quem deve, que pague. O atual 
proprietário que está entrando não tem que 
arcar com dívidas de inquilinos anteriores. 
 Meus colegas, aqui desta Casa de Leis, 
que sempre trabalham em favor dos 
consumidores, com certeza, já ouviram diversas 
histórias sobre a atitude recorrente das 
concessionárias de água e de energia elétrica de 
exigir a quitação dos débitos do antigo inquilino 
para que seja religado o serviço. 
 Sabemos, sim, que a dívida de um 
consumidor não pode ser redirecionada para 
outra pessoa que não consumiu. O direito 
socorre as concessionárias na busca de meios 
para receber as dívidas deixadas por 
consumidores inadimplentes. A propósito, o § 
1.º, do art.128, da Resolução n.º 414/2010, da 

Aneel, Agência Nacional de Energia Elétrica, é 
claro ao vedar esse tipo de prática. É vedado 
também conforme o art. 70 da mesma 
resolução. 
 A defesa do consumidor está 
devidamente reconhecida pela essencialidade 
do serviço na forma do art. 20 do Código de 
Defesa do Consumidor, que determina que os 
serviços essenciais devem ser contínuos. 
 Diante desse abuso de direito, tenho 
certeza de que os meus colegas se solidarizarão 
com os consumidores capixabas e aprovarão o 
PL. 01/2021, que entrou em 1.ª discussão. O PL 
01. 
 Muito obrigado, senhor Marcelo Santos, 
que já saiu da presidência. Vai agora para o 
gabinete fazer os seus atendimentos. Quem 
assumiu agora é o líder do Governo nesta Casa 
de Leis, meu querido amigo, deputado Dary 
Pagung. 
 Muito obrigado, senhor deputado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Passamos, neste momento, à fase das 
Comunicações.  

Com a palavra o deputado Theodorico 
Ferraço. (Pausa)  

Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa)  
 Não respondendo, deputado Sergio 
Majeski. 
 V. Ex.ª está com a palavra por cinco 
minutos. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Meus 
cumprimentos ao deputado Dary Pagung, que 
dirige a sessão neste momento.  

Eu cumprimento também todos os 
demais deputados que estão aqui no plenário, e 
aqueles que estão no plenário virtual, da mesma 
forma que cumprimento aqui todos os 
funcionários desta Casa, aqueles que nos 
assistem pela TV Assembleia e demais canais 
desta Casa. 
 Eu sempre digo, deputado Dary, que no 
Brasil se diz que tem mais de duzentos milhões 
de técnicos de futebol, porque diz que todo 
brasileiro entende de futebol. Mas parece que 
no Brasil nós também temos milhões de 
entendedores de educação, porque as pessoas 
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vivem dando pitaco na educação: como deve 
ser, como o professor deve dar aula, o que deve 
ser ensinado, como deve ser ensinado. Mas, 
agora, mais do que pitaco, muitas pessoas se 
acham, passaram a se achar no direito de 
invadir escolas, de atacar professores e coisas 
desse tipo.  

Já repeti tantas vezes isso que parece até 
meio chato falar, que eu sou professor há mais 
de 30 anos; não estou na sala de aula nos 
últimos anos por causa do mandato. Sou mestre 
em educação com uma vasta experiência, tanto 
na rede estadual, quanto na rede municipal de 
Vitória e na rede particular. 
 Eu sou professor de Geografia e, nos 
últimos anos, na escola em que eu trabalhava, 
também tinha uma matéria chamada 
Atualidades, que eu dava. Tinha outros 
professores também, era uma escola muito 
grande, e tinha outros professores também.  
 A Geografia é uma matéria muito 
interdisciplinar. Então envolve muitos temas, às 
vezes, polêmicos, porque não há como você 
falar, por exemplo, de desigualdade social, de 
estrutura fundiária, de taxa de natalidade, 
enfim, sem você falar de política, porque tudo 
envolve a política. Mas isso não significava 
doutrinar ninguém e nem ideologizar muito 
menos. Tínhamos, muitas vezes, debates 
acalorados nas salas de aula, muito bons e 
produtivos. Nessas aulas de Atualidades que 
visavam tanto dar sequência e cumprir aquilo 
que está previsto nas diretrizes curriculares 
nacionais, mas também na base do Enem, como 
preparar os alunos para terem opinião, para 
saberem se postar com as suas opiniões 
próprias. E nós não nos furtávamos de discutir 
temas altamente polêmicos nessas aulas como, 
por exemplo, união civil de pessoas do mesmo 
sexo, a liberação ou não de drogas, aborto, 
redução da maioridade penal, enfim, tudo isso 
que até hoje causa uma polêmica muito grande. 
Eram discussões muito interessantes, e os 
alunos colocavam suas opiniões sobre isso 
porque a ideia não era impor a opinião, mas era 
refletir sobre isso, e ouvir as múltiplas opiniões 
e visões sobre isso. Por que não pode se falar? É 
na escola que se discute isso mesmo. E hoje 
qualquer desses temas polêmicos que venha a 

se discutir na escola, imediatamente, tem 
alguém dizendo que os professores estão 
doutrinando, estão ideologizando. 
 A Finlândia é um dos países que 
revolucionou a sua história pela educação. A 
Finlândia tem hoje um dos maiores e melhores 
padrões de vida do planeta. A Finlândia, há 
cinquenta anos, era um país paupérrimo. Hoje 
tem grandes multinacionais e foi pelo caminho 
da Educação. E eles não param de evoluir a 
educação. Eles sempre estão estudando formas 
de evoluir a educação. Agora, mais 
recentemente, a Finlândia está modificando a 
forma de avaliação dos alunos. E uma das 
formas que para a gente seria, para alguns aqui 
no Brasil seria absurdo, uma das formas de 
avaliar os alunos hoje, não é mais através de 
provas. Avalia-se o comportamento do aluno 
em relação a coisas como, por exemplo, como 
os alunos se comportam diante das diferenças 
sexuais, sociais, raciais, culturais; como eles se 
portam, como eles se comportam, como é a 
relação deles com isso. Olha que fantástico!  
 Qual a ideia disso? De formar cidadania. 
De formar um sujeito que saiba respeitar o 
outro, o diferente. Não é uma questão de você 
aceitar, você gostar ou não, mas que você saiba 
respeitar.  

Então, para completar aqui a minha fala, 
que já vai vencer aqui os meus cinco minutos... 
Só um minutinho, deputado Dary, eu queria 
mais uma vez me solidarizar - já me solidarizei 
hoje pelas redes sociais -, mas me solidarizar 
com a professora Rafaella, da escola Renato 
Pacheco, em Jardim Camburi - uma escola que 
eu conheço muito bem -, pelos ataques que vem 
sofrendo.  

Ninguém tem o direito de entrar numa 
escola para ameaçar, xingar, humilhar ou exigir 
ou acuar professores. Ninguém! Se você não 
está satisfeito, se você é um pai de aluno, ou 
uma mãe de aluno, se você não está satisfeito 
com alguma coisa que está acontecendo na 
escola, tem os caminhos legais para isso. Você 
tem a Defensoria Pública, você tem a Secretaria 
de Educação, você tem o próprio Ministério 
Público; você tem o Conselho Tutelar.  

Quer dizer, caminhos legais, racionais e 
civilizados, para resolver qualquer 
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descontentamento, seja de quem for, existem 
aos montes. Não cabe a ninguém, de forma 
nenhuma, tentar acuar professores. Sobretudo 
aqueles que nada entendem de educação. 
Sobretudo aqueles que não sabem de nada a 
respeito do que é feito, como é feito e por que 
precisa ser feito. Então fica aqui a minha 
solidariedade a essa professora. Também aos 
professores de um Cmei aqui de Vitória, onde 
aconteceu a mesma coisa por parte desta 
mesma pessoa. 
 E nós lamentamos imensamente que 
professores venham sendo ultimamente vítimas 
de tantos ataques. Resolveu-se escolher, 
deputado Dary, os professores como inimigos, 
como ameaça.  

Eu quero lembrar uma coisa. Nós temos 
muitos problemas no Brasil, no Espírito Santo, 
aqui em vitória, em todos os municípios, 
problemas gravíssimos: Que se não fossem os 
professores seriam muito piores. Os professores 
fazem muito! Não é por causa das autoridades, 
é apesar das autoridades.  

Fica o meu conselho às autoridades para 
visitar as escolas e apoiar a Educação. Apoiar os 
professores, porque eles precisam de apoio. As 
escolas precisam de apoio. Os professores 
precisam de salário, de qualificação. Isso nos vai 
elevar, e muito, a situação do estado, do 
município e do país.  
 Muito obrigado, deputado Dary. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Parabéns, deputado Sergio Majeski. 
 Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
Deputada Raquel Lessa? Não nos ouvindo, 
deputado... 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, enquanto a deputada Raquel Lessa 
se encaminha para a tribuna, peço a V. Ex.ª, só 
para pegar um pouquinho do discurso do nosso 
professor Sergio Majeski, e dizer o seguinte: 
Nada, sistema nenhum do mundo substitui o 
professor na sala de aula!  
 Obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 

 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Boa 
tarde ao nosso presidente Dary Pagung, a todos 
os deputados e deputadas. 
 Eu quero falar um pouquinho aqui sobre 
a vacinação. Primeiro, parabenizar a rapidez que 
está acontecendo as vacinações. Cada dia mais 
nós estamos vendo pessoas imunizadas e isso é 
muito importante. A gente só vai ter um 
equilíbrio nessa quantidade de doenças, mortes, 
quando a vacina avançar cada dia mais. 
 Eu queria aqui pedir, fazer um apelo ao 
nosso secretário Nésio Fernandes, para a 
inclusão das lactantes, as mães que 
amamentam, com ou sem comorbidade, no 
grupo prioritário do Plano Estadual de 
Imunização contra a Covid. 

Estamos acompanhando o esforço do 
movimento Lactantes pela Vacina, iniciado há 
pouco mais de um mês, e não vimos ainda 
nenhum resultado aqui no estado. Mesmo elas 
fazendo esse movimento, eu não vi ainda 
priorizarem esse grupo. Por isso, pedimos 
urgência na aprovação. Fiz aqui um projeto de 
lei incluindo as nossas lactantes para o Plano 
Estadual da Vacinação.  
 Evidências científicas comprovam que a 
presença de anticorpos contra a Covid no leite 
materno da mãe vacinada protege o lactente, 
protege o bebê ou a criança, né? Porque muitas 
mães amamentam... Eu mesma tenho uma 
netinha que vai fazer dois anos e ela está 
amamentando ainda. Então, tanto faz, bebê 
como criança, ela imuniza. Então, nós já 
colocamos o seguinte: vacinar um para imunizar 
dois, no mínimo dois, né? Isso mostra que com 
uma única vacina nós podemos proteger duas 
ou mais pessoas, mãe ou filhos.  
  A vacinação de lactantes é um recurso 
economicamente viável e traz benefícios em 
nível social, econômico e de saúde pública. Além 
disso, no Brasil, o vírus já é a maior causa de 
morte materna. Nosso país também é o que 
mais perdeu mães e crianças para essas 
doenças, mais do que qualquer outro país do 
mundo. Uma lactante que precisa ser 
hospitalizada não vai poder amamentar, o que 
pode levar ainda ao desmame. Então, tem essa 
desvantagem ainda. Se uma mãe pegar Covid e 
for internada, ela não vai poder amamentar. E 
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isso vai causar um desmame. E eu que sou a 
favor da amamentação – e tem que amamentar 
mesmo –, fico triste com essa condição.  
 Portanto, ao vacinar lactantes, 
enfatizamos a importância da amamentação e 
encorajamos mulheres a amamentarem por 
mais tempo. Vacinar lactantes é proteger a 
geração que será responsável pelo futuro do 
país e as principais responsáveis pelo seu 
cuidado e educação. Vacinar um é imunizar dois.  
 Então, nós pedimos aqui, ao nosso 
secretário, que priorize as nossas lactantes no 
grupo de prioridades da vacinação.  
 Quero falar, estou com um tempinho 
ainda, sobre o Projeto n.º 232, projeto que foi 
aprovado hoje, do Von. Nós fizemos também 
esse projeto de lei, que estava ali junto com o 
projeto do Von, é o projeto que proíbe as 
instituições financeiras de ligarem para os 
aposentados e pensionistas para oferecer 
contratos de empréstimos. Nós sabemos que 
isso, acontece, tem acontecido. Às vezes, o 
idoso não entende direitinho e, às vezes, cai até 
em alguns golpes que a gente vê por aí.  
 Então, que bom que esse projeto foi 
aprovado. Os aposentados e pensionistas 
poderão realizar empréstimos, normalmente 
por telefone, desde que o interesse parta deles. 
A celebração de empréstimos com aposentados 
e pensionistas deve ocorrer apenas mediante 
assinatura de contrato com apresentação de 
documentos de identidade, não sendo aceita a 
autorização por telefone nem gravação de voz 
reconhecida como meio de prova de ocorrência.  
 Então, isso é para a gente proteger os 
nossos idosos e garantir o respeito ao código do 
direito do consumidor e Estatuto do Idoso.  
 Muito obrigada.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Parabéns deputada Raquel Lessa.  
 Quando V. Ex.ª estava falando sobre a 
vacina, que encaminhou uma indicação para o 
secretário de Saúde, eu acabei de receber um 
pedido de uma mãe no mesmo sentido.  
 Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur. (Pausa) 
  Não nos ouvindo, deputado Marcos 
Madureira. (Pausa) 

 Não nos ouvindo, deputado Marcos 
Garcia. (Pausa) 
 Não nos ouvindo, deputado Marcelo 
Santos. (Pausa) 

Deputado Luiz Durão. (Pausa)  
Deputado Luiz Durão?  
Está dando entrevista? (Pausa) 
Não nos ouvindo, deputado Luciano 

Machado. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado também 

não nos ouvindo, deputada Janete de Sá. 
(Pausa) 

Não nos ouvindo também, deputada 
Iriny Lopes. (Pausa) 

Deputado Gandini. (Pausa) 
Não nos ouvindo, deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Presente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Freitas, com a palavra. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Liberado para 

mim, senhor presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – V. Ex.ª está com a palavra por cinco 
minutos. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Agradeço meu 

querido amigo, correligionário, presidente Dary 
Pagung. Cumprimento V. Ex.ª, cumprimento 
meus nobres colegas deputados e deputadas. E 
eu quero, nobres colegas, falar sobre o 
município de Pinheiros. 

Eu pude assistir muito atentamente à 
mobilização que acontece desde o final de 
semana pela sociedade civil organizada no 
município de Pinheiros, uma mobilização que 
pede, e pede fortemente, com veemência, para 
que nós, autoridades constituídas, possamos 
atuar no sentido de minimizar os problemas 
causados pela violência naquela cidade e no 
extremo Norte. 

Hoje eu, atento e comprometido com 
essa causa, fiz agenda logo pela manhã com a 
Secretaria de Segurança, com nosso secretário 
Alexandre Ramalho. Fiz contato com o 
comandante do 2.º Batalhão de Nova Venécia, 
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coronel Dal Col. Isso, movimentando para ter 
informações e para dar suporte à cidade de 
Pinheiros. 

A cidade de Pinheiros é um ponto fora da 
curva. Ela tem um histórico de violência; ela está 
localizada como a principal cidade do extremo 
Norte; ligação com o estado de Minas Gerais, 
ligação com o estado da Bahia. É o centro das 
atenções no extremo Norte do estado do 
Espírito Santo. E tem um histórico negativo de 
violência.  

Nesse sentido, fui buscar informações e 
a informação é que nós já estamos com um 
atendimento diferenciado no município de 
Pinheiros. A Força Tática da Polícia Militar, que 
não estava, até pouco tempo, em Pinheiros, 
hoje já é presença em Pinheiros. 

Portanto, tivemos a aprovação aqui na 
Assembleia, decisão do Governo do Estado, de 
trazer policiais da reserva e, com policiais da 
reserva, o comandante do 2.º Batalhão, coronel 
Dal Col, montou a Força Tática e colocou a Força 
Tática no município de Pinheiros, para atender 
àquele município e à região do extremo Norte. 

Além disso, nós estamos com trezentos e 
cinquenta homens do novo concurso da Polícia 
Militar dentro da academia e para serem 
colocados no efetivo ainda este ano. E nós 
temos a previsão de restruturação dos 
batalhões e companhias do estado do Espírito 
Santo. 

Portanto, tem uma forte possibilidade de 
que seja colocada uma companhia 
independente de polícia no município de 
Pinheiros, também para Pinheiros e para o 
extremo Norte. Para Pinheiros, para Montanha, 
para Mucurici, para Ponto Belo. Uma companhia 
independente para atuar naquela região, 
fortalecendo assim a segurança, tanto de 
Pinheiros quanto da região do extremo Norte. 

E também é preciso chamar a atenção do 
Governo do Estado que nós vamos fazer a 
intermediação de ações, de políticas públicas no 
combate e na prevenção da violência naquela 
região, principalmente naquela região no 
município de Pinheiros e na região do Norte e 
do extremo Norte. Mas lá, no município de 
Pinheiros, nós precisamos urgentemente entrar 
com ações sociais que diminuam a violência, 

que previnam a violência, que deem ocupação a 
esses adolescentes e jovens que estão hoje no 
mundo do crime, que estão no mundo do 
tráfico.  

Então, precisa de um contraponto, de 
uma contrapartida do Executivo de Pinheiros, 
do Estado do Espírito Santo, para colocar o 
Estado Presente atuando preventivamente no 
município de Pinheiros.  

Eu estou com muita disposição de fazer 
esse elo, porque, buscando informações, eu 
descobri que, no CDP de São Mateus, que é o 
CDP Regional, nós temos sessenta e três 
detentos, sessenta e três internos do município 
de Pinheiros. Na penitenciária, que são para os 
condenados, nós temos sessenta condenados, 
sessenta presos do município de Pinheiros. A 
soma disso dá cento e vinte e três delinquentes 
do município de Pinheiros no sistema prisional 
regional de São Mateus. Então, mostra que é 
um ponto fora da curva.  

Mostra o quanto nós precisamos além de 
agir... A Polícia está agindo muito, a Polícia está 
prendendo. Nisso aí está colocado um grande 
trabalho que a Polícia Militar, que a Polícia Civil, 
que as Polícias estão fazendo naquela região, 
mas mostra também o quanto nós precisamos 
entrar com políticas públicas preventivas de 
todo esse problema que acomete aquela região, 
principalmente. Acomete o estado todo, 
acomete o país inteiro.  

Mas, como nós temos um Governo 
organizado, um Governo que faz investimento e 
um Governo que tem minimizado os problemas 
e ampliado a condição do capixaba... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Para concluir, deputado. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Nós precisamos 

de políticas sociais importantes em Pinheiros.  
Eu já encerro, senhor presidente, 

agradecendo a V. Ex.ª, mas me colocando à 
disposição da sociedade do Espírito Santo, mas 
muito particularmente neste momento à 
disposição da sociedade organizada do 
município de Pinheiros.  

Tenho dito. Muito obrigado! Devolvo a 
palavra a V. Ex.ª, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado presidente Erick Musso. 
(Pausa) 

Não nos ouvindo, deputado José 
Esmeraldo. (Pausa) 

Deputado Engenheiro José Esmeraldo.  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Senhor presidente... 
 
O SR. DR RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente, deputado Rafael 
Favatto. Passou a minha vez aqui, deu um 
problema de internet, mas, como eu quero 
ouvir o discurso do deputado José Esmeraldo, 
eu vou aproveitar para declinar também e ouvir 
o meu amigo deputado Engenheiro José 
Esmeraldo.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Favatto, meu querido amigo, grande médico, se 
V. Ex.ª quiser falar, eu falo depois.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Não, deputado José Esmeraldo. V. Ex.ª 
está com a palavra. O deputado Rafael Favatto é 
depois de V. Ex.ª e ele está declinando.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Ah, sim! Beleza.  
Senhor presidente, senhores deputados 

e deputadas que nos assistem através da TV 
Assembleia, por meio do canal digital aberto 
19.2, internautas do site da Assembleia e do 
canal do YouTube, boa tarde! 

Eu vou me reportar hoje a um bairro de 
Vitória. Na verdade, é um conjunto de treze 
bairros, mas é exatamente no bairro da Ilha de 
Santa Maria que fica estabelecido o DPM da 
Polícia Militar.  

No dia 7 de janeiro de 2020, os 
moradores do bairro Ilha de Santa Maria, Monte 
Belo e mais onze bairros me convidaram para 
uma reunião no Centro Comunitário do bairro, 
devido à possibilidade de retirada da 1.ª 
Companhia de Polícia Militar, que há mais de 
dez anos atende treze bairros da região. Entre 
as justificativas, os militares alegavam a 
necessidade de ser feita uma reforma no local 

para que eles pudessem trabalhar em melhores 
condições, prestando aos moradores dessas 
treze regiões um trabalho mais salutar.  

Recordo que, ao tomar conhecimento da 
saída do DPM na reunião com os moradores, me 
reuni imediatamente com o chefe da Casa Civil, 
Davi Diniz, juntamente com o vice-presidente da 
Associação de Moradores da Ilha de Santa Maria 
e Monte Belo, nosso ex-vereador Luisinho 
Coutinho, no dia 08 de janeiro de 2020, na 
Secretaria da Casa Civil.  

 
 (São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 Aqui nós estamos vendo Davi Diniz, 
secretário chefe da Casa Civil, Luisinho e José 
Esmeraldo, depois da reunião que foi feita lá no 
Centro Comunitário da Ilha de Santa Maria.  

No dia 09 de fevereiro de 2020, levei o 
secretário de Estado Roberto Sá, que na época 
era o secretário de Segurança, ao Centro 
Comunitário da Ilha de Santa Maria. Nessa 
reunião, estiveram presentes policiais militares; 
Jaqueline; senhora Luzia, irmã do sargento Nino, 
que foi um grande batalhador, enquanto vivo, 
na região da Ilha de Santa Maria, pessoa que 
muito lutou pela conquista do DPM; Júlio Biel; 
comerciantes; o engenheiro da Polícia Militar 
Silvio Cordeiro; Sueli; Márcia; Fabrício; Osmar; a 
senhora Ana Maria; nosso amigo secretário da 
Casa Civil, Davi Diniz, e várias outras pessoas 
que ali estiveram no dia 9 de janeiro de 2020. 09 
de janeiro. 
 No dia 23 de dezembro de 2020, assinei 
a ordem de serviço para início das obras de 
reforma no quartel do Comando-Geral da Polícia 
Militar, na presença do Jair, líder comunitário; 
ex-vereador Luisinho Coutinho; Jaqueline; a 
presidente da comunidade, Keyla; coronel 
Tomazelli, meu amigo; comandante-geral da 
Polícia Militar, coronel Caus; secretário de 
Segurança Pública, Alexandre Ramalho; 
governador Renato Casagrande; engenheiro civil 
e vice-prefeito à época, Sérgio Sá; e demais 
autoridades. 
 O montante investido nessa reforma 
pelo Governo do Estado foi de 
aproximadamente quinhentos mil reais. A 
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realização dessa obra atende uma solicitação 
feita pelo deputado José Esmeraldo e o ex-
vereador Luisinho Coutinho.  

Nós fizemos essa reunião no gabinete do 
secretário chefe da Casa Civil, Davi Diniz, 
quando o DPM já estava caminhando para a 
região da Vila Rubim e os moradores da Ilha de 
Santa Maria, Monte Belo e mais onze bairros 
não aceitavam essa posição.  

Foi por isso que, quando fui procurado 
pelo Luisinho, fui imediatamente ao Davi Diniz 
e, como sempre, boa vontade, que é um homem 
de confiança do Governo, agendou a reunião 
com a Polícia Militar. Na época o secretário de 
Segurança, na verdade, era o nosso amigo que 
foi para o Rio de Janeiro depois... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Para concluir, deputado. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
E estivemos ali resolvendo uma questão 
primordial que era exatamente não deixar que o 
DPM de Santa Maria fosse embora, fosse para a 
região da Vila Rubim.  

Essa foi a grande vitória porque estava 
tudo já de malas prontas, ou seja, toda a 
população de Ilha de Santa Maria, Monte Belo e 
dos outros onze bairros, inclusive Bento 
Ferreira, Gurigica e etc., iriam perder esse apoio 
fundamental da Polícia Militar, que ali já estava 
há vários e vários anos, com apoio do sargento 
Nino, que foi um homem brilhante na Região da 
Ilha de Santa Maria. Por isso, foi uma grande 
vitória! E a reforma do DPM que está sendo 
feita. Não vai demorar muito, nós estaremos lá, 
em Ilha de Santa Maria, juntamente com a 
população da Ilha de Santa Maria, Monte Belo e 
vários outros bairros, inaugurando essa tão 
sonhada obra... 

 
O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 

PSB) – Deputado José Esmeraldo, para concluir. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

...que estava na iminência de caminhar para a 
Vila Rubim. 

Quero aqui agradecer ao Davi Diniz, 
agradecer ao governador Renato Casagrande; 

ao coronel Caus; quero agradecer ao meu 
amigo, comandante da Polícia Militar, que é o 
nosso amigo, coronel Ramalho, brilhante 
secretário de Segurança, como também é um 
brilhante comandante da Polícia Militar, o Caus, 
por ter ouvido o apelo deste deputado. 

O DPM vai continuar ali na Ilha de Santa 
Maria... 

 
O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 

PSB) – Deputado José Esmeraldo, para concluir. 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Vou concluir. 
Porque é do interesse da população. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 

PSB) – Obrigado, deputado José Esmeraldo! 
Com a palavra o deputado Dr. Rafael 

Favatto. (Pausa) 
Não nos ouvindo, deputado Emílio 

Mameri. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 

(PATRIOTA) − Deputado Dary? 
 
O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 

PSB) – Deputado Rafael, com a palavra. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO − 

(PATRIOTA) – Obrigado! 
Eu ouvi atentamente o deputado José 

Esmeraldo, e quero agradecer aqui ao deputado 
Luciano Machado, ao deputado Freitas, ao 
deputado Vandinho Leite, relator do nosso 
projeto das academias. Freitas pediu vistas, na 
realidade, mas já liguei para ele, expliquei o teor 
do projeto, e disse que amanhã o projeto vai ser 
devolvido a nossa pauta para que a gente possa 
votar. 

O deputado Hércules fez uma fala 
também importante, hoje, sobre o projeto das 
academias, deputado José Esmeraldo, que é o 
projeto dos exercícios físicos. Nós estamos no 
meio de uma pandemia, de uma crise mundial, 
as pessoas precisam se exercitar, precisam ter 
atividades físicas coerentes e atividades físicas 
com o auxílio de professores capacitados e 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 28 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 65 

gabaritados, profissionais da Educação Física, os 
personais, as pessoas que estão sem trabalhar 
há muito tempo.  

O Governo do Estado se sensibilizou, 
ajustou o projeto no teor que for necessário. 
Nós vamos aprovar esse projeto importante na 
data de amanhã, um marco histórico aqui no 
estado do Espírito Santo, tornando de utilidade 
pública, tornando as academias essenciais para 
a atividade comercial no estado do Espírito 
Santo, e também de acordo com a nossa 
associação médica, os defensores das atividades 
físicas e com os nossos frequentadores também 
das atividades físicas. Somos todos nós.  

A longevidade, a qualidade de vida, a 
melhora da qualidade de vida, a melhora do 
exercício físico é de acordo com a sua aptidão. 
Então, academias, não somente academias 
mesmo, ditas grandes academias, mas também 
os pilates, as aulas, as academias de dança, 
todos serão contemplados no nosso projeto de 
exercício físico, da volta da atividade física. 

Então, quero agradecer, no dia de hoje, 
aos nobres deputados, que a Comissão de 
Cidadania, deputado Luciano, acolheu a nossa 
emenda substitutiva, os demais deputados 
aprovaram, a Comissão de Saúde, a Comissão de 
Finanças. Está na Comissão de Finanças, a 
Comissão de Finanças aprova amanhã, volta 
para Justiça amanhã mesmo e, provavelmente, 
o projeto já aprovado amanhã vai para a sanção 
do nosso governador do Estado que, com 
certeza, irá sancionar o nosso projeto. 

Eu quero agradecer a todos os 
deputados no dia de hoje. Obrigado deputado 
presidente, deputado Dary Pagung, pelo tempo. 

 

O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – Obrigado deputado Rafael Favatto. 

Com a palavra, deputado Emílio Mameri. 
(Pausa) 

Não respondendo, deputado Doutor 
Hudson Leal. (Pausa)  

Doutor Hudson Leal também não 
respondendo, Doutor Hércules. 

Doutor Hércules declinou, deputado 
Assumção? 

 

O SR. DOUTOR HÉRCULES - (MDB) - 
Senhor presidente, prezadas colegas deputadas 

e deputados, quero abraçar aqui todos os 
deputados, especialmente os que estão aqui: 
deputado Capitão Assumção, deputado Danilo 
Bahiense, deputado Torino Marques e deputado 
Dary Pagung presidindo. São só esses deputados 
que estão presentes aqui no plenário. 

Mas eu quero, inicialmente, ler aqui uma 
lei, a Lei n.º 11.000/2019, que é uma lei da 
minha autoria, e já foi aprovada aqui em 2019. 
Então, vou ler aqui o texto da lei para que todos 
tomem conhecimento. Estou procurando... A Lei 
n.º 11.000 - redondinho - 11.000/2019, diz o 
seguinte: veda às instituições financeiras do 
Estado ofertar e celebrar contrato de 
empréstimo de qualquer natureza com 
aposentados e pensionistas por meio de ligação 
telefônica. 

Essa é a lei que já foi aprovada! Então, 
foi aprovado um projeto de lei hoje, do meu 
estimado amigo, competente, deputado Carlos 
Von, mas a lei tem o mesmo teor dessa lei de 
2019. 

Muito bem! Quero falar hoje sobre… 
Abraçando a Eliana Bulgarelli e a Gisele Fontes, 
que estão transmitindo nossas sessões em sinais 
de Libras, que é uma conquista do nosso povo, 
das pessoas com deficiência auditiva; também 
abraçar a taquigrafia, que está aqui 
pacientemente, anotando a nossa fala; e 
também a todos os servidores da Casa, da TV 
Assembleia, dos repórteres, jornalistas, enfim, 
todos os seguranças, todos os amigos da nossa 
Casa. 

Eu quero dizer o seguinte, numa matéria 
grande aqui sobre a linha chilena, está 
estampada aqui no jornal A Tribuna, na página 
9, do dia 17 de junho: Motoboy morre ao ter o 
pescoço decepado por linha com cerol. 

Realmente isso é um crime! É da minha 
autoria uma lei que pune quem fabrica e quem 
comercializa e usa também esse tipo de linha. 
Infelizmente nós estamos vendo todo dia, aliás, 
não é bem todo dia, mas alguns acidentes quase 
todo dia, com moto, e muitas vezes com a linha 
chilena. Cadê a fiscalização? É preciso que seja 
fiscalizado! Nós não podemos continuar assistindo 
pessoas sendo degoladas com linha chilena. 

Isso é fácil procurar! É fácil! SE quiser 
achar, acha! Se quiser achar, acha! É só ver onde 
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tem muita gente soltando pipa e fiscalizar essas 
linhas. Enquanto isso não for feito, vão 
continuar os pobre coitados dos motoboys que 
trabalham aí, estão morrendo, e nós estamos de 
braços cruzados E a nossa lei não é obedecida. 
Isso é um verdadeiro absurdo! 

Então, tem aqui um jovem, está aqui o 
depoimento da mãe. Lucas Daniel dos Santos 
Miranda, de vinte e um anos, morreu na 
Rodovia do Sol, em balneário Ponta da Fruta, 
em Vila Velha, degolado por uma linha chilena. 
Olha aí! Cadê a fiscalização? É preciso que haja 
fiscalização, porque a lei já está proibindo, já 
está punindo. Mas quem fiscaliza está falhando. 

Então, fica aqui nosso registro. Fica, 
naturalmente, a nossa tristeza. A Lei é a n.º 
10.680, que proíbe a fabricação e 
comercialização de uso de cerol e a denominada 
linha chilena. Eu peço então às autoridades que 
fiscalizem isso.  

E, ainda, senhor presidente, é da minha 
autoria também a Lei n.º 10.503, de 2016, que 
institui a Semana Estadual da Esclerodermia, 
doença rara e autoimune, e de difícil 
diagnóstico.  

É preciso também... Estou quase 
encerrando, presidente. Não vou falar o tempo 
que o deputado José Esmeraldo falou, não. Vou 
falar menos. Mas, quero dizer o seguinte: é 
preciso que o Teste do Pezinho Ampliado seja 
instalado aqui no nosso estado. 

Recentemente, e tenho que dar o crédito 
à deputada..., à deputada Manato. Como é o 
primeiro nome dela? (Pausa) Soraya Manato. É 
médica também; obstetra como eu. É luta dela, 
e o presidente sancionou a lei do Teste do 
Pezinho Ampliado. 

O Teste do Pezinho hoje detecta seis 
doenças. Não são doenças raras; seis doenças. 
Já o Teste do Pezinho Ampliado é para detectar 
cinquenta e três doenças. Agora, é preciso não 
só fazer o diagnóstico. É preciso também a 
sequência do tratamento. Isso também é muito 
importante. Então, estamos aqui, e já fizemos o 
projeto de lei. 

Quero parabenizar também o senador 
Cajuru, porque lutou muito por esse projeto que 
foi aprovado; também a jornalista Larissa 
Carvalho, de Belo Horizonte, que tem um filho 

também com doença rara; e a nossa 
procuradora Diovana, que tem um filho, o Davi. 
O Davi hoje está com nove anos. Mas foi uma 
luta muito grande dela e ainda é. A casa dela 
tem uma verdadeira UTI para cuidar do Davi, 
que, se não fosse a mãe e o pai, os cuidados 
deles, o Davi já não estaria mais conosco.  

Bom, eu quero dizer também para 
encerrar, senhor presidente, que hoje é o Dia 
Nacional de Prevenção contra a Asma. A asma é 
uma doença respiratória muito comum. 
Naturalmente, a asma atinge seis milhões e 
quatrocentos mil brasileiros. É uma doença que 
não é tão grave, traz um desconforto muito 
grande, uma fadiga respiratória, mas o pior de 
tudo é que ela é muito pior quando você contrai 
a Covid-19, a asma agrava essa doença.  

Então, senhor presidente, quero 
encerrar este tempo, o meu tempo, e agradecer 
também a paciência de V. Ex.ª, em me dar mais 
alguns minutos de tolerância. Obrigado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Parabéns, deputado Doutor Hércules. V. 
Ex.ª, quando vai à tribuna, leva muitas 
informações para os capixabas.  

Com a palavra o deputado Danilo 
Bahiense.  

Doutor Hércules. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Boa tarde, senhor presidente, 
deputado Dary Pagung. Boa tarde, senhores 
deputados e deputadas, e todos que nos 
assistem pela TV Assembleia.  

Inicialmente, presidente, quero 
agradecer todos os nossos pares por terem 
votado favoravelmente ao nosso requerimento 
de urgência ao Projeto de Lei n.º 229/2021. Esse 
projeto, presidente, é de suma importância para 
os servidores, os profissionais de segurança 
pública do estado do Espírito Santo.  

Capitão, esse projeto possibilita para que 
os nossos policiais, nossos servidores, possam 
levar o armamento assim que aposentarem. 

Atuei durante muitos anos, como V. Ex.ª, 
mas atuei trinta e três anos na Polícia Civil do 
estado do Espírito Santo e usei uma arma, uma 
pistola ponto quarenta, Doutor Hércules, por 
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muitos anos, e quando fui me aposentar tive de 
entregar a arma. Aquela arma, para o servidor, 
para o policial civil, para o policial militar, para o 
bombeiro militar, ela faz parte, é um 
complemento do cidadão, razão pela qual, 
deputado Torino, entreguei minha arma, fiquei 
muito triste, mas adquiri outra arma igualzinha, 
que nem se fabrica mais, uma pistola que não se 
fabrica mais.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Permite um aparte? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Pois não, Doutor Hércules. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – V. Ex.ª aqui mostrando 
essa experiência, naturalmente é uma satisfação 
muito grande. É uma pena que V. Ex.ª não seja 
secretário de Segurança de Goiás. Tenho certeza 
de que se V. Ex.ª fosse o secretário de 
Segurança de Goiás, já teria prendido o Lázaro 
porque, realmente, Goiás está passando uma 
vergonha, né? Por que um cara que não tem 
nada - ele não tem helicóptero, ele não tem 
metralhadora, ele não tem comida, ele não tem 
telefone, ele não tem nada - está dando o maior 
baile no Rodney, em toda a equipe do Rodney. É 
metralhadora, é caminhão, é helicóptero, enfim. 
E não prendem o cara. Na verdade, se V. Ex.ª 
fosse o secretário já teria prendido o tal do 
Lázaro. 
 Obrigado pelo aparte! 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Obrigado, Doutor Hércules!  

Durante os trinta e três anos que 
estivemos na Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo fizemos a nossa parte, certamente junto 
com os demais policiais, com os servidores 
valorosos da Polícia Civil, da Polícia Militar, 
inspetores penitenciários e outros que nos 
auxiliaram. Não conhecemos a realidade de lá, 
de Goiás. Não sabemos realmente como esta a 
situação lá, mas o tempo é lamentável, porque 
são muitos e muitos dias com equipe muito 
grande à procura desse cidadão. Mas uma hora 
dessas vai acabar sendo preso. 

 Mas, complementando aqui, Doutor 
Hércules, o policial fica muito triste quando ele 
se aposenta e tem que entregar aquele 
armamento com o qual ele lutou durante 
muitos anos, trabalhou durante muitos anos. 
Então apresentamos esse projeto de lei. E os 
policiais não estão querendo, deputado Capitão 
Assumção, a arma de graça; eles pagarão por 
ela. E o dinheiro arrecado vai para o Fundo 
Estadual de Segurança Pública. Nós, policiais, 
sabemos que essas armas, quando têm certo 
tempo de uso, são retiradas de uso pelos 
policiais, deputado Dary, e são doadas, muitas 
vezes, até para as guardas municipais. Então, 
nada mais justo do que o policial poder levar 
essa arma assim que se aposentar. Então, 
agradeço muito aos nossos pares. 
 O segundo ponto, deputado Dary 
Pagung, que gostaria de falar agora é a respeitos 
dos problemas que estão enfrentando os SMLs. 
Desde o primeiro dia do meu mandato aqui, 
venho lutando pelos recursos da Segurança 
Pública, em especial da Polícia Civil, dado o 
sofrimento da população. 

Na última quinta-feira, deputado Dary, 
fomos acionados por uma família de Alto Rio 
Novo, aonde um rapaz, de nome Pedro 
Henrique de Souza Caixeta, veio a óbito. 
Encaramos dois problemas inicialmente. 
Primeiro, porque não tinha ninguém para buscá-
lo no rabecão, porque ele estava em outro local. 
Segundo, porque não havia médico em Colatina 
na quinta e na sexta; não havia legista. E, na 
sexta também não haveria legista em Linhares. 
Esse corpo acabou sendo trazido por uma 
funerária, graças ao apoio da funerária e 
também do delegado e da equipe. E graças ao 
apoio da Polícia Técnica, conseguiram lá um 
médico que não estava de plantão para poder 
fazer a liberação daquele corpo. É muito 
sofrimento para uma família!  

Então, conclamamos, mais uma vez, V. 
Ex.ª junto ao Governo do Estado para que 
resolva de vez o problema dos nossos SMLs. 

Fiz uma indicação aqui, deputado Dary, 
na semana passada, com relação a um 
funcionário da Prefeitura de Cachoeiro de 
Itapemirim que trabalhou no nosso SML de 
Cachoeiro durante dezenove anos, Doutor 
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Hércules, o senhor conhece muito bem 
Cachoeiro, o senhor é de lá. Dezenove anos esse 
rapaz trabalhando no SML, ajudando na 
liberação de corpos, ajudando na parte 
administrativa, ajudando, inclusive, a digitar 
laudos. 

Quando assumi, em 2015, a 
Superintendência, havia milhares de laudos para 
serem digitados, deputado Dary. Tive que trazê-
los para Vitória, fazer um mutirão aqui e digitá-
los porque as pessoas não tinham os laudos 
para receber os seguros; os delegados não 
tinham os laudos para prova material para os 
seus inquéritos. E esse rapaz, que recebia 
apenas mil e cem reais por mês, foi exonerado, 
causando um prejuízo monstruoso para toda a 
população do Sul do Estado.  

Então, conclamamos o apoio de V. Ex.ª 
junto ao Governo do Estado para que a gente 
possa sanar essa situação não somente com 
relação aos legistas, mas também com relação 
aos auxiliares de perícia médico-legal. No caso 
de Cachoeiro, só temos cinco auxiliares de 
perícia médico-legal. Aliás, seis. E precisávamos 
de dez. Então, o auxiliar de perícia sai sozinho, 
por exemplo, para buscar o corpo em Ibatiba ou 
Irupi. Se uma família chega ao SML para liberar 
um corpo agora, ele tem que aguardar a 
chegada daquele auxiliar de perícia médico-legal 
para poder liberar, o que pode levar até um dia 
inteiro. Então, conclamamos a sensibilidade do 
nosso líder de Governo, meu amigo deputado 
Dary Pagung, para que faça gestão junto ao 
Governo do Estado, para que a situação seja 
sanada o mais rápido possível, inclusive 
aproveitando o maior número de pessoas que 
participaram desse concurso. Já conseguimos – 
o Governo do Estado foi sensível – passar de 
cento e setenta para quatrocentos e cinquenta 
policiais civis a serem contratados, e de 
duzentos e cinquenta para seiscentos e 
cinquenta policiais militares. Mas, mesmo assim, 
está muito aquém da necessidade do estado do 
Espírito Santo.  

Doutor Hércules, voltando só à palavra 
que o senhor disse com relação àquele rapaz 
que faleceu em Ponta da Fruta, nesse final de 
semana nós fomos acionados por uma 
funerária, pedimos, inclusive, ajuda ao diretor 

do Departamento Médico Legal, que aquele 
corpo ainda estava numa funerária dependendo 
de uma autorização judicial para incineração e 
para que fosse levado para o Sul do estado.  

Então, ficamos sensíveis à situação da 
família, pois o corpo estava entrando em 
decomposição, e nós solicitamos o doutor 
Wanderson Lugon, diretor do Departamento 
Médico Legal, que foi muito sensível e autorizou 
que aquele corpo ficasse ali na geladeira, até 
que saia a autorização judicial.  

Muito obrigado. Boa tarde a todos.  
 
O SR PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 

– MDB) – Deputado Delegado Danilo, V. Ex.ª 
disse que não conhece bem Goiás. Não tem 
problema não, porque o Rodney também não 
conhecia Vila Velha e foi prefeito de Vila Velha. 
Então, V. Ex.ª pode ir muito bem para Goiás 
para ensinar ao Rodney como é que caça 
bandido.  

O próximo orador inscrito, deputado 
Dary Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Quero, 
primeiramente, cumprimentar o deputado 
Doutor Hércules, que está no exercício da 
presidência neste momento. Cumprimentar o 
deputado Capitão Assumção, deputado Torino, 
deputado Danilo, que está aqui presente no 
plenário, e também cumprimentar os deputados 
que estão de forma virtual.  

Primeiro dizer ao deputado Danilo que 
eu acompanho sua luta, sua determinação. Na 
semana passada eu estive com a Associação dos 
Peritos, na Secretaria de Estado, levando 
algumas demandas. E não tenho dúvida 
nenhuma de que o Governo está comprometido 
e quer também resolver esses problemas que 
afligem tanto a população capixaba.  

Quero aqui, senhor presidente, registrar 
que nesse final de semana visitei o município de 
Dores do Rio Preto, do nosso querido prefeito 
Ninho, e tive a honra de participar de uma 
reunião da Associação dos Produtores Rurais do 
distrito de Pedra Menina junto ao nosso 
vereador Jefinho. Reuni-me com aqueles 
produtores que são especialistas no que fazem, 
eles fazem do café ali da região de Pedra 
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Menina um dos melhores do estado do Espírito 
Santo.  

Então, queria aqui, primeiro, parabenizar 
todos os produtores rurais de café ali do distrito 
de Pedra Menina, que têm trabalhado muito 
para melhorar ainda mais o café da região.  

Com certeza, vou levar isto para o nosso 
secretário de Agricultura, deputado e secretário 
Paulo Foletto: eles nos pediram e precisam de 
um galpão para melhorar e qualificar ainda 
mais.  

Eu não tenho dúvida de que nós vamos 
apresentar no plenário essa indicação. Vou 
contar com o apoio de todos os nobres colegas 
para que possamos aprovar essa indicação para 
a construção de um galpão ali, no distrito de 
Pedra Menina.  

Outro assunto, senhor presidente, que 
eu gostaria de tratar – comentei aqui hoje, mais 
cedo – é a abertura do Parque do Caparaó.  

O Espírito Santo, V. Ex.ª que conhece 
muito bem, sabe que oitenta por cento do 
Parque do Caparaó fica no estado do Espírito 
Santo. Então, nós precisamos fazer alguns 
investimentos. Sei que é uma obra que depende 
muito do Governo Federal. Eles precisam 
recuperar mais de onze quilômetros de estradas 
no Parque do Caparaó. 
 Nós já conversamos com o deputado Da 
Vitória, que é o nosso líder da bancada federal. 
Precisamos de recursos financeiros para que 
possamos abrir aquelas estradas, e quando o 
Parque do Caparaó estiver todo estruturado, 
que possamos abrir para os turistas para 
conhecerem aquela região. 
 Outro assunto, senhor presidente. 
Depois eu vim também visitar o município de 
Guaçuí, onde eu quero aqui agradecer ao 
prefeito Jauhar, junto com a sua esposa Karla, 
com a sua filha Liz, que me tratou muito bem lá 
no município. Fez um belíssimo almoço. Quero 
aqui agradecer ao prefeito Jauhar. Dizer que o 
município de Guaçuí está em boas mãos. Não 
tenho dúvida nenhuma, pelo pouco tempo que ele 
tem de administração, de gestão, vai ajudar ainda 
mais. Eu coloquei e levei o nosso mandato 
também à disposição do prefeito Jauhar para que 

nós pudéssemos e vamos levar mais recursos, 
mais investimento para aquele município. 

 Então, senhor presidente, obrigado. O 
meu horário... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Tem mais um minuto se 
quiser. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Não, já 
terminou.  
 Queria aqui agradecer mesmo ao 
prefeito e dizer que o nosso mandato vai estar 
sempre à disposição também do município de 
Guaçuí. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Devolvo a presidência a V. 
Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa)  
 Coronel Alexandre Quintino com a 
palavra. (Pausa)  
 Não nos ouvindo, com a palavra o 
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 aproveitar o meu tempo hoje, 
senhor presidente, para comunicar à população 
capixaba e principalmente aos meus colegas 
deputados e deputadas que seis deputados, eu, 
Carlos Von; deputado Capitão Assumção; 
deputado Danilo Bahiense; deputado Torino 
Marques; deputado Theodorico Ferraço e 
deputado Sergio Majeski, assinaram como 
coautores o requerimento para instauração da 
CPI do Álcool em Gel. 
 Esse requerimento já se encontra 
protocolado no sistema aqui da Assembleia para 
que os outros deputados também possam 
assinar. Nós precisamos de dez assinaturas. Hoje 
nós temos seis. Então, eu faço aqui um apelo 
para que todos os deputados analisem este 
requerimento e, se possível, possam também 
assiná-lo, porque nós temos aqui na Casa hoje já 
cinco CPIs abertas – CPI da Sonegação, CPI das 
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Licenças, CPI dos Maus-Tratos aos Animais, CPI 
das Obras Públicas e Privadas e CPI dos Crimes 
Cibernéticos – mas nós estamos investigando 
tudo menos o Governo do Estado, que é a nossa 
principal função aqui como deputado estadual. 
  Estou sendo cobrado pela sociedade 
capixaba. Acredito que os outros deputados 
estejam sendo cobrados também. É importante 
que a gente dê uma resposta, lembrando que 
abrir uma CPI não significa que o Governo seja 
culpado ou inocente. Nós estamos abrindo ela 
exatamente para poder investigar as acusações, 
que são acusações graves, desvio de recursos no 
período da pandemia. Então, é necessário que a 
gente vá a fundo nas investigações. Nós vamos 
trabalhar para auxiliar o Ministério Público, 
auxiliar a Polícia Federal nessas investigações.  

Então, eu quero poder comunicar a 
todos os deputados estaduais e deputadas para 
que realmente eles possam já ter esta ciência de 
que já está no nosso sistema para que todos 
possam assinar. 
 No mais, quero agradecer ao presidente 
pela oportunidade. Um forte abraço a todos e 
que Deus abençoe o nosso Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção.  
  
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Lamentavelmente, deputados, 
hoje tivemos uma sessão na Comissão de 
Segurança Pública e nós entramos com nosso 
requerimento de convocação para o secretário 
de Segurança, que, neste momento, nos assiste 
lá no seu gabinete. 
 Infelizmente, por maioria de deputados 
governistas, perdemos e vamos também perder 
a oportunidade de ouvirmos o secretário de 
Segurança. Não sei se vocês se recordam, mas, 
no ano passado, o governador fugiu de prestar 
conta. Eu entrei com o pedido de impeachment, 
regimentalmente. Agora tem mais um fujão. 
Dois fujões, não é? Tem o secretário de Saúde, o 
médico de araque, que eu até agora desconfio 
que esse diploma seja uma farsa, que ali você 
vai ser diplomado em Cuba para ser um espião 
em tudo quanto é lugar, por isso que eles 

espalham aquela mentirada do Programa Mais 
Médicos, onde fomos enganados pelo Governo 
daquela rainha da gramática, não sei nem mais 
o nome daquela coisa, não é bom nem lembrar, 
daquela presidanta. Enfim, esse secretário 
correu do pau também.  
 Agora, nós convocamos o secretário de 
Segurança na nossa Comissão de Segurança. 
Nós, deputados da Comissão de Segurança, que 
representamos a sociedade lá naquele fórum 
específico para tratar de Segurança Pública. Mas 
vocês não acreditam que o secretário correu do 
pau, acovardou-se, usou a maioria dos 
deputados na nossa comissão para votar contra 
o requerimento, simplesmente para falar de 
segurança pública. Simplesmente para falar do 
planejamento estratégico, da recomposição dos 
quadros das três principais Forças de Segurança 
Pública do Espírito Santo. Coisa basilar para 
qualquer administrador. Coisa que não precisa 
estar no papel; tem que estar na cabeça. O 
administrador vive disso. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
O deputado me permite um aparte? 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Agora, deputado Theodorico. Por 
favor! 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Deputado Assumção, estou estranhando essa 
votação porque eu não fui convocado para a 
reunião e não fui avisado que ia ter essa 
reunião. Porque, senão, era um voto favorável à 
presença do secretário de Segurança, que nós já 
convocamos há muito tempo. E não sabemos 
por que os secretários do Governo não estão 
querendo comparecer às reuniões para prestar 
informações.  

Ok, deputado?  
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Eu já ia citar o nome do deputado 
Theodorico porque, em decorrência do convite 
que o deputado Theodorico fez para que o 
secretário de Segurança comparecesse à 
Comissão de Segurança, e diante da recusa e 
diante da fuga do secretário de Segurança, eu 
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entrei com um requerimento de convocação 
simplesmente para ouvir o que ele tem a dizer 
sobre segurança pública. 
 Todo dia nós estamos vendo a catástrofe 
que está acontecendo no Espírito Santo porque 
nós estamos sendo solapados por uma pseudo 
segurança pública e uma desinformação 
constante. E nós temos que ouvir o secretário. 
Eu não entendo porque esses secretários se 
recusam, no caso específico da segurança 
pública, esse secretário de Segurança Pública se 
recusa a vir à nossa comissão prestar 
esclarecimentos. Ele tem que prestar 
esclarecimentos aos representantes do povo, e 
nós temos muitas perguntas a indagar, 
principalmente na questão da recomposição do 
efetivo, que está sobrecarregando os policiais, 
bombeiros e policiais civis, e, depois, pela falta 
de reposição salarial, que é um grande tormento 
que está alcançando todo o efetivo das três 
Forças. 
 Então, hoje foi o dia vergonhoso. Eu 
realmente percebi que este secretário é um 
grande covarde, recusou o convite do deputado 
Theodorico Ferraço, e, agora, a nossa 
convocação. 
 Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
(Pausa) Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 

Não respondendo, deputado Alexandre 
Xambinho. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Vandinho 
Leite. (Pausa) 

Não respondendo, deputado Torino 
Marques, último inscrito nesta tarde. 

 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 
obrigado, senhor presidente. 

Capitão Assumção, cooptação. É triste a 
gente ver que nós temos, como legisladores, o 
direito a investigar, legislar, fiscalizar, e nós 
temos a oportunidade de chamar secretários 
que estão enfronhados com um 
superfaturamento aqui no estado do Espírito 
Santo, e alguns deputados não aceitam essa 
chamada.  

A gente tem que começar a analisar e 
prestar mais atenção, né? Porque o que tem 
acontecido é uma afronta à população e um 
absurdo para todos nós.  

São quatro horas e vinte e dois minutos. 
Queridos amigos, no dia de ontem pela 

manhã, a chuva deu uma baita de uma trégua, 
graças a Deus. E muitos de nós capixabas 
pudemos sair de casa para contemplar e viver 
uma radiante manhã maravilhosa de domingo. 
A oportunidade de me oferecer uma reflexão 
que trago aqui como um dever de casa para 
todos nós, políticos, e, portanto, representantes 
da população capixaba.  

Falamos tanto orgulhosamente que 
nosso país é uma espécie de celeiro do mundo, 
grande produtor de alimentos e onde, mesmo 
assim, existe desnutrição e, porque não dizer, 
até fome.  

Há coisas que não se compreende 
facilmente, como o preço da carne, que tanto 
produzimos e também exportamos, e, mesmo 
assim, parece cada vez mais difícil. E o que dizer 
então do pescado? Vamos comparar a carne de 
boi e o peixe, nas condições da pecuária 
brasileira, em que pese toda sua tecnificação. 

Em muitas regiões, o boi leva quatro 
anos, quatro anos para chegar ao ponto de 
abate. O produtor enfrenta a invernada, as 
secas, doenças, a oscilação do mercado e tantas 
outras etapas inerentes à atividade.  

Algo parecido ocorre com o criador de 
aves também, e de suínos, para alimentar a 
população. No caso do frango, estará no 
mercado em até sessenta, menos de sessenta 
dias, né? Ainda a custo relativamente baixo, 
para o consumidor. Aliás, inexplicavelmente, 
neste país, havia a cultura de se comer carne de 
boi todo dia e carne de frango, mais rápida e 
barata, somente nos finais de semana, no 
domingo. Vai entender a cultura de consumo do 
nosso país, né? 

Pois bem, agora tomemos como exemplo 
o pescado. O pescador vai ao mar e faz a 
captura do peixe. É uma atividade meramente 
extrativa. Não há instalações para a criação do 
peixe, não há vacinas, não há qualquer cuidado 
com o animal, até ele ser preso. De lá para o 
terminal de pesca e as peixarias, e, mesmo 
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assim, custa bem mais caro que a própria carne 
de boi. Queria saber por quê?  

Aí eu me pergunto: o que nós, como 
deputados, representantes do nosso povo, 
podemos fazer além de trazer esse incômodo 
assunto ao debate nesta Casa? Gostaria aqui 
muito de ouvir as opiniões de alguns colegas da 
Assembleia Legislativa que sabemos serem 
também produtores rurais. Gostaria de sugerir 
aqui à nossa presidente da Comissão de 
Agricultura, a abertura de um amplo debate 
naquela Comissão de Agricultura, onde sou 
também membro efetivo, membro titular.  

Independente das ideologias, mas 
pensando na população, eu quero pedir aos 
Governos do Estado e também ao Governo 
Federal mais empenho nessa questão ou nessas 
questões. Dizer simplesmente que é uma 
questão de mercado e cruzar os braços, não 
adianta! Vamos em frente, colegas deputados! 
Vamos prestar atenção porque a população lá 
fora espera de nós algo além dos discursos aqui 
nas sessões legislativas.  

Sugiro, para começar, ouvirmos o 
representante do Ministério da Agricultura, a 
Secretaria de Agricultura, os órgãos 
representativos de produção rural e também do 
pescado. Tem que continuar do jeito que está 
ou nós podemos buscar soluções em benefício 
da população? 
 Eu quero voltar a esse assunto, com 
certeza, trazer aqui e ouvir também novas 
ideias.  
 Para finalizar, senhor presidente Dary 
Pagung, senhor presidente, senhoras e senhores 
que nos assistem, quero reiterar a fala do meu 
querido amigo Carlos Von e os colegas 
deputados. O pedido de apoio para criação da 
CPI que vai apurar denúncias de irregularidades 
na aplicação do dinheiro da pandemia. Peço 
aqui a cada deputado que ouça as ruas, que 
atenda ao clamor dos capixabas pela verdade. É 
ou não é, Capitão Assumção? Ouça o clamor da 
população!  

A Polícia Federal já está em ação no 
estado. Já tivemos duas ações importantes. 
Identificamos irregularidades sim. Quantas mais 
vão aparecer? Nós temos que investigar com 
certeza.  

De nossa parte, podemos garantir que 
aqui, com certeza, a CPI não será um circo, 
como acontece no Senado Federal. Falo por 
mim e pelos outros cinco deputados que 
assinaram o pedido da CPI: Danilo Bahiense, 
Capitão Assumção, Carlos Von, Sergio Majeski, 
Theodorico Ferraço. Nós vamos pedir que 
outros deputados assinem. Já temos seis 
assinaturas para que a CPI investigue a 
corrupção aqui em nosso estado na vacina da 
Covid-19. Vamos fazer um trabalho sério. Peço o 
apoio dos deputados que ainda não assinaram.  

Agora faltam dezenove para as seis. 
Muito obrigado, senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão.  

Antes porém, convoco as senhoras e os 
senhores deputados para a próxima, que será 
ordinária, híbrida, virtual e presencial, amanhã, 
às 15h, para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer.  
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje.  
Está encerrada a sessão.  

 
(Comunicamos que a Ordem 
do Dia da próxima sessão 
ordinária híbrida – presencial 
e virtual – é a seguinte: 
Votação da redação final, em 
regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 116/2021 
e 89/2020; Discussão única, 
em regime de urgência, dos 
Projetos de Lei n.os 98/2021, 
233/2021, 317/2020, 
255/2021 e 229/2021; 
Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 12/2021; 
Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 241/2021; Discussão 
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especial em 2ª sessão, dos 
Projetos de Lei n.os 72/2020; 
Discussão especial em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 03/2021; 
Discussão especial em 2.ª 
sessão, dos Projetos de Lei 
n.os 01/2021, 03/2021, 
04/2021, 06/2021, 07/2021, 
08/2021, 12/2021, 14/2021, 
15/2021, 25/2021, 27/2021, 
39/2021, 55/2021, 59/2021, 
64/2021, 70/2021, 72/2021, 
74/2021, 81/2021, 86/2021, 
87/2021, 88/2021, 90/2021, 
110/2021, 122/2021; 
Discussão especial em 2.ª 
sessão, dos Projetos de 
Resolução n.os 01/2021 e  
03/2021) 
 
Encerra-se a sessão às 
dezessete horas e quarenta e 
dois minutos. 
 
* De acordo com o registrado 
no painel eletrônico, o senhor 
deputado Renzo Vasconcelos 
encontra-se licenciado, 
conforme o Requerimento n.º 
029/2021. 
 
*As inserções em negrito 
referem-se às previsões 
regimentais relativas às fases 
ou às ocorrências desta 
sessão. 

 

 
DÉCIMA OITAVA REUNIÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 22 DE JUNHO DE 2021.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Havendo número legal, 
declaro abertos os trabalhos da Comissão de 
Saúde e Saneamento. 

Dispenso a leitura das atas e as 
considero aprovadas. 

Solicito à Secretaria da Comissão que 
encaminhe cópia para os deputados, membros 
da nossa Comissão, Dr. Emílio Mameri e 
deputado Luciano Machado. 

Se tiver alguma alteração a fazer ou 
propor alguma emenda, poderá fazê-lo, hoje. Na 
próxima reunião, nós poderemos apreciar as 
alterações, se for o caso. 

Solicito à Leila de Assis que proceda à 
leitura do Expediente. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 

E-mail da Secretaria de Estado da 
Saúde, encaminhando Boletim 
Epidemiológico com as informações 
semanais das ações realizadas pela Sesa 
no combate ao Covid-19, conforme 
ajustado na sexta reunião ordinária 
virtual da Comissão de Saúde, da 
segunda sessão legislativa ordinária da 
décima nona legislatura, por solicitação 
do excelentíssimo senhor deputado Dr. 
Emílio Mameri. 
 

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

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê:  
 

Correspondência do presidente da 
Federação Metropolitana do 
Movimento Popular da Grande Vitória, 
Marcello Rosa da Costa, solicitando uma 
tribuna livre e um espaço na comissão 
para tratar sobre os temas: 
Universalização do saneamento básico 
na Grande Vitória e construção de uma 
maternidade na Região 5, em Vila Velha. 

 

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

 
A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 
Ofício n.º 125/2021, do presidente da 
Ceturb, doutor Raphael Trés da Hora, em 
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resposta ao Ofício CSS n.º 59/2021, que 
versa sobre a Manifestação Pública da 
Rede de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS 
– RPN+Brasil, decorrente da extinção da 
gratuidade do transporte público da 
cidade de Vitória, esclarecendo que não 
se trata de extinção do benefício, uma 
vez que não há previsão desse tipo de 
gratuidade nas leis que regem o Sistema 
Transcol. Como forma de amenizar o 
impacto para os usuários, foi concedido 
o prazo de trinta dias para utilização do 
benefício, com a confiança de que a 
Prefeitura de Vitória arcará com os 
custos. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ciente. 
 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 

Projeto de Lei n.º 406/2019 
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. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado Dr. 
Emílio Mameri para relatar o presente projeto.  

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
Projeto de Lei n.º 414/2019 
Autor: Deputada Raquel Lessa  
Ementa: Altera o art. 1.º, da Lei n.º 
4.956, de 1994, acrescentando o inciso 
V, incluindo doadores de sangue como 
beneficiários de atendimento prioritário. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para fazer o relato. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Estou falando daqui, da sua cidade de Vila 
Velha. 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
Projeto de Lei n.º 157/2019 
Autor: Deputado Capitão Assunção  
Ementa: Dispõe sobre a prioridade na 
marcação de consultas dermatológicas e 
psicológicas às pessoas com vitiligo no 
estado do Espírito Santo. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para relatar. 

 

A SR.ª 1.ª SECRETÁRIA lê: 
 

PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

Projeto de Lei n.º 140/2019 
Autor: Deputado Euclério Sampaio 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Ementa: Estabelece normas e critérios 
básicos para a infraestrutura sanitária, 
bem como instalação de lavatário nos 
banheiros químicos dos eventos 
organizados nos espaços públicos ou 
privados no âmbito do estado do Espírito 
Santo. 
 

PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 

Projeto de Lei n.º 89/2020 
Autor: Deputado Delegado Lorenzo 

Pazolini 
Ementa: Dispõe sobre os direitos da 
pessoa portadora de sequela grave 
advinda de queimaduras e dá outras 
providências. 
 

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

Vamos passar à Ordem do Dia. 
Eu pergunto ao Dr. Emílio Mameri se 

está em condições de relatar o projeto 127. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Senhor presidente, estou em condições de 
relatar, sim.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Pois não. 
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos e a todas. Bom dia às pessoas 
que estão nos assistindo, nesta transmissão ao 
vivo. 

Trata-se do Projeto de Lei n.º 127, de 
2019, de autoria senhor deputado Capitão 
Assumção, que visa, especificamente, conceder 
prioridade de atendimento aos portadores de 
diabetes, nos casos de exames médicos em 
jejum total. 
 A presente proposição em análise visa a 
resguardar o interesse público, na medida em 
que pretende equiparar aos que já gozam de 
preferência no atendimento, com atendimento 
mais cuidadoso quando do enfrentamento de 
longas filas de espera. 
 Ressalta-se, por fim, que o projeto em 
tela não traz implementação de despesa pública 
e nem implica em reorganização do Estado ou 
de criação de atribuição nova para nenhum dos 
poderes. 
 Portanto, em razão do mérito e pelas 
considerações feitas, adotamos posicionamento 
favorável à aprovação da matéria, respeitando 
as emendas constantes no processo. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Vou colocar em discussão o 
projeto e as emendas. 
 Em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colocar em votação. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Presidente Hércules, o relato do deputado 
Mameri foi muito claro, muito sensato e não 
tendo nenhuma dúvida, voto favorável. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho o voto de V. 
Ex.ª e acompanho também o parecer do relator. 
Então, aprovado. 
 O próximo, Projeto de Lei 397/2019, do 
deputado Renzo Vasconcelos. 
 Peço também ao Dr. Emílio Mameri que 
possa fazer o seu relato. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei 397/2019, do deputado Renzo 

Vasconcelos. O projeto de lei se destina a 
estimular as doações de leite humano materno. 
Esse leite se destina a prover os recém-nascidos 
que demandam cuidados especiais em unidades 
de terapia semi-intensiva e intensiva. 
 É importante considerar que esses bebês 
são aqueles que nasceram prematuros, com 
baixo peso, crianças pelas mais variadas razões 
precisam de uma atenção especializada. 

Se o leite humano já é fundamental para 
as crianças que nascem no tempo certo, sem 
nenhuma complicação, para essas crianças 
representa um fator de sobrevivência, mas 
quase sempre a doação é insuficiente para 
atender à demanda. Dessa forma, essa 
legislação é uma medida que investe na 
preservação da vida humana.  

Por esse motivo, esse relator vota pela 
aprovação, com as emendas propostas. 
 A emenda diz o seguinte:  
 

Emenda Modificativa n.º 01/2019 
 

Art. 1.º. O art. 4.º do Projeto de 
Lei n.º 397/2019 passa a ser renumerado 
como art. 3.º e a sua redação fica 
alterada da seguinte forma: “Art. 3.º - 
Esta lei entrará em vigor após decorridos 
45 (quarenta e cinco) dias de sua 
publicação oficial.”  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Vou colocar em discussão o 
projeto com as emendas. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
  
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
favorável. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu também voto favorável, 
acompanhando o relato do deputado Emílio 
Mameri e também do voto do deputado Luciano 
Machado.  

Aprovado. 
Eu peço desculpas aos nossos queridos 

visitantes, porque nós aprovamos logo esses 
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dois projetos na Ordem do Dia, em seguida nós 
vamos ouvir os nossos visitantes. Com muito 
prazer, com muita alegria, eu abraço a todos, 
com muita alegria, com muita satisfação, mas eu 
quero pedir vênia a todos para dar um abraço 
especial para a Diovana, porque a Diovana é 
minha colega de trabalho, aqui na Assembleia, e 
a gente acompanha a luta dela com o Davi há 
muitos anos, não é Diovana? Então, o meu 
abraço especial. 

 

A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Obrigada, Doutor Hércules. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – A Comissão de Saúde 
recebe a visita de Michele Aline de Mello – 
precisava ter dois nomes tão bonitos assim, 
Michele? Bastava um. Dois, aí já é humilhar os 
outros. De Ulisses Reis, gerente de Assuntos 
Governamentais; Nayara Carlos, gerente de 
Avaliação de Tecnologias em Saúde; Ana 
Almeida, gerente médica da empresa Produtos 
Roche Químicos e Farmacêuticos S.A.; doutora 
Diovana Loriato, procuradora da Assembleia e 
diretora do Instituto Nacional da Atrofia 
Muscular Espinhal – Iname, para discorrer sobre 
o tema: Novo tratamento para Atrofia Muscular 
Espinhal – AME: Risdiplam, por solicitação desse 
deputado que vos fala. 

Então, é com muita honra que recebo 
vocês nesta comissão. Com certeza o Dr. Emílio 
e o deputado Luciano Machado também se 
sentem da mesma forma. 
 Então, eu passo a palavra para o 
primeiro palestrante. Eu peço inclusive à 
Diovana, que vai dirigir os trabalhos daqui para 
frente, viu, Diovana? Com a palavra a Diovana 
então. 
 

 A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Bom dia a todos. 

Agradecer as palavras carinhosas do 
Doutor Hércules. Bom dia, deputado Dr. Emílio; 
bom dia, deputado Luciano; bom dia aos colegas 
servidores que estão aqui presentes, aos meus 
colegas procuradores, doutor Paulo, doutor 
Júlio.  

Mais do que as palavras carinhosas, 
Doutor Hércules, a gente agradece o apoio 

incondicional que o senhor dá para a 
comunidade de raras e especificamente para a 
comunidade de AME aqui, no Espírito Santo, e 
em âmbito nacional, enfim, para todas as 
bandeiras importantes que podem melhorar a 
vida da comunidade. O senhor está sempre do 
nosso lado e esse apoio, essa ajuda é muito 
importante. Quando a gente faz parte de uma 
comunidade de doença rara, por mais que a 
gente se junte, se una todo mundo, por mais 
que a gente grite, nós somos poucos e a nossa 
voz não é muito alta. Então, esse apoio e essa 
visibilidade que a gente consegue ter na 
Comissão de Saúde, no parlamento capixaba, 
isso é fundamental. 
 Eu vou abrir a palavra ao pessoal da 
Roche para falar. Quero agradecer esse convite, 
Doutor Hércules, é muito importante o que a 
gente vai trocar aqui hoje e eu vou deixar para 
fazer comentários depois da apresentação 
deles. Muito bom dia a todos da Roche que 
estão presentes aqui hoje. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Diovana, eu quero que 
quem está vendo a nossa reunião, o povo do 
Espírito Santo, que está passando em vários 
municípios do nosso estado, para dizer só o 
seguinte: eu sou seu fã, ok? Então, pode 
conduzir. 
 A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Obrigada, Doutor Hércules. 
 
 A SR.ª MICHELE ALINE DE MELLO – 
Doutora Diovana, muito obrigada por essa 
introdução; muito obrigada, deputado Doutor 
Hércules. 

É um prazer estar aqui com todos vocês 
no dia de hoje. Bom dia a todos, a todos que nos 
ouvem também. Primeiro, agradecer. Eu sou 
Michele Mello, queria agradecer em nome da 
Roche o convite dessa comissão para estarmos 
aqui para apresentar essa nova tecnologia, que 
é o risdiplam, uma tecnologia inovadora para o 
tratamento da atrofia muscular espinhal. 
 Estamos aqui então com todos os 
membros já apresentados pelo Doutor Hércules. 
E a gente realmente acredita que audiências 
como essa são ferramentas de extremo valor 
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para que a gente compartilhe conhecimento 
acerca de tecnologias em saúde. E é através 
dessa colaboração mesmo, ou seja, a 
comunidade de doenças raras, agentes públicos, 
representantes da indústria e a sociedade em 
geral que a gente pode criar um amanhã melhor 
para os paciente com AME e principalmente 
considerar o sistema de saúde e a 
sustentabilidade dele. 
 Então, diante dessa introdução, eu 
convido as minhas parceiras, a Ana e a Bia 
Nayara para apresentarem o conteúdo. Então, a 
Nayara é gerente de tecnologias em saúde e a 
Ana é a gerente médica. Eu vou iniciar o 
compartilhamento de slides e a Ana vai poder 
iniciar a apresentação. Vocês já conseguem ver 
provavelmente, certo? 
 

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 

 A SR.ª ANA CAROLINA DE ALMEIDA – 
Obrigada, Michele. Bom dia a todos.  

Bom, a gente está aqui hoje para falar 
sobre o tratamento da atrofia muscular espinhal 
com risdiplam. Então, a AME é uma doença 
neurodegenerativa rara, progressiva e 
irreversível, caracterizada pela degeneração e 
morte dos neurônios motores devido à falta de 
uma única proteína, a proteína de sobrevivência 
do neurônio motor, ou SMN. E a manifestação 
primária da AME é de origem motora. Então, 
esses pacientes têm a dificuldade ou a 
incapacidade de alcançar marcos do 
desenvolvimento motor. E a gente olhando para 
essa população bastante ampla, heterogênea, 
diversa de pacientes, a gente consegue 
identificar diferentes tipos classificados de 
acordo com a gravidade da doença.  

Aqui eu trouxe os tipos mais prevalentes. 
Então, a gente tem o tipo 1, que seria a forma 
mais grave da doença, em que os pacientes 
raramente conseguem alcançar o sustento da 
própria cabeça. E são crianças que, na sua 
maioria, morrem antes dos dois anos de idade. 
Pacientes com tipo 2, que são aqueles que 
conseguem se sentar de forma independente, 
mas não conseguem caminhar sem apoio. E, 
finalmente, o tipo 3, que são aqueles que têm 

um desenvolvimento motor mais próximo do 
normal, são pacientes que conseguem caminhar 
sem apoio, mas a tendência é que, com a 
evolução da doença, com a perda dos neurônios 
motores, esses pacientes percam essa 
capacidade.  

Então, eu coloquei aqui. Fiz um breve 
resumo dos aspectos motores, mas a AME 
também está associada a complicações que 
impactam muito a qualidade de vida e a 
sobrevivência desse paciente. Então, a gente 
tem o desenvolvimento de escoliose grave, 
pneumonia recorrente, dificuldades 
relacionadas ao sono e à nutrição. Então, esse 
paciente precisa de um cuidado 
multiprofissional para que ele consiga, com o 
cuidado respiratório, nutricional, ortopédico, 
entre outros, manter, preservar sua qualidade 
de vida.  

Nesse contexto, o risdiplam se apresenta 
como medicamento oral que preserva e 
potencializa a capacidade motora dos pacientes 
em uma população representativa de AME tipos 
1, 2 e 3, incluindo crianças, adolescentes e adultos. 

O risdiplam já está aprovado atualmente em 
quarenta e sete países, incluindo o Brasil. Nós 
temos que o Brasil foi o segundo país a receber a 
aprovação regulatória desse medicamento.  

E para a gente entender como o 
risdiplam funciona, primeiro a gente tem que 
dar uma olhadinha sobre entender como nosso 
corpo normalmente produz essa proteína SMN, 
que falta nos pacientes com AME. Então, nós 
temos dois genes capazes de produzir essa 
proteína. O SMN1, que produz uma grande 
quantidade dessa proteína, o suficiente para 
que as nossas células funcionem normalmente e 
é justamente o gene que não é funcional nos 
pacientes com AME. E a gente tem também o 
SMN2, que é um gene muito parecido com o 
SMN1, mas ele produz uma quantidade 
pequena dessa proteína, mas que é insuficiente 
para suprir a ausência do SMN1 e, por isso, os 
pacientes têm toda essa sintomatologia. E é 
aqui no SMN2 que o risdiplam atua.  

Então, o risdiplam é ministrado por via 
oral, se distribui por todo o corpo, incluindo o 
sistema nervoso central, penetra nos neurônios 
e atua na expressão do gene SMN2 do próprio 
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paciente, fazendo com que esse gene produza 
uma quantidade maior dessa proteína que está 
faltando e, assim, poder desviar o curso da 
doença.  

Então, eu comentei que o risdiplam é 
ministrado por via oral. Então, originalmente, o 
risdiplam vem na forma de um pó, que deve ser 
constituído, diluído, para uma solução oral, que 
é administrada diretamente na boca, com o 
auxílio de uma seringa dosadora.  

Caso o paciente faça uso de suporte 
nutricional de uma sonda, de um tubo de 
alimentação, o risdiplam pode ser administrado 
diretamente na sonda, sem problema algum. E a 
dose de risdiplam é calculada, fazendo-se uma 
combinação de peso e idade do paciente.  

Então, pacientes de dois meses e menos 
de dois anos de idade, tomam 0,20mg/kg. Os 
pacientes, a partir de dois anos e menos de 
vinte quilos, tomam 0,25 mg/kg. E os pacientes, 
a partir de dois anos e a partir de vinte quilos, já 
tomam a dose fixa de 5mg/dia em uma tomada 
diária.  

E o programa de desenvolvimento clínico 
de risdiplam é bastante amplo e inclui pacientes 
do nascimento até os sessenta anos de idade. 
Então, aqui na extrema esquerda, no quadrinho 
azul, a gente tem o estudo de risdiplam em 
pacientes pré-sintomáticos, do nascimento até 
as seis semanas de idade. Na extrema direita, no 
quadrinho verde, o estudo de risdiplam em 
pacientes com seis meses até sessenta anos de 
idade e que já tomaram algum outro 
medicamento específico para AME antes de 
tomar o risdiplam. Esses dois estudos que eu 
mencionei estão em andamento. E aqui no 
centro, nos quadrinhos laranja e amarelo, a 
gente tem os estudos de risdiplam nos pacientes 
com AME tipo 1 e tipos 2 e 3. E é sobre esses 
dois que a gente vai se debruçar um pouquinho 
mais, que são os estudos que embasaram a 
aprovação regulatória do medicamento no país.  

Então, começando com o estudo em 
pacientes com AME tipo 1. Esse estudo incluiu 
pacientes com um a sete meses de idade e 
sintomáticos, ou seja, eles já apresentavam 
manifestações da doença.  

O desfecho primário desse estudo 
mostrou que, após doze meses de tratamento, 

vinte e nove por cento dessas crianças tratadas 
eram capazes de se sentar sem apoio por pelo 
menos cinco segundos. É um desfecho bastante 

específico, é um item de uma escala de 
avaliação da função motora. Ele foi escolhido 
como desfecho primário desse estudo pelo 

simples fato de que, na história natural dessa 
doença, um paciente sem tratamento não 
consegue alcançar esse marco, ele não 
consegue se sentar de forma independente. 
Então, esse desfecho já mostra um desvio 
significativo, uma mudança importante da 
história natural da doença.  

É claro que outros desfechos foram 
avaliados e que dão uma dimensão melhor do 

benefício clínico do tratamento dos pacientes 
com AME tipo 1 com risdisplam, e vou 
apresentar alguns para vocês.  

Primeiro, o tempo de sobrevida livre de 
evento que avalia a porcentagem de pacientes 
vivos e sem a necessidade de suporte 
ventilatório permanente. Então essa avaliação é 
feita, essa medida é feita ao longo do tempo.  

Aqui, à esquerda, a gente tem um 
gráfico de história natural, então pacientes 
sem tratamento, mostrando que o paciente 
com AME tipo 1 sem tratamento, esse 
parâmetro vai diminuindo a porcentagem de 
pacientes vivos e sem necessidade de suporte 
ventilatório, e vai diminuindo bastante ao longo 
do tempo, ao longo do primeiro ano de vida.  

E a gente pode ver um padrão bastante 
diferente neste gráfico, à direita, que são os 
pacientes tratados com risdiplam por um ano, 
então mostrando que, após um ano de 
tratamento, oitenta e cinco por cento desses 
pacientes estão vivos e sem a necessidade de 
ventilação permanente.  

Com relação ao desenvolvimento motor, 
eu trouxe para vocês o resultado da avaliação 
pela escala CHOP INTEND, que é uma escala que 
avalia o desenvolvimento motor de crianças 
com AME tipo 1, de bebês e crianças como AME 
tipo 1.  

O gráfico, aqui, à esquerda, mostra o 
resultado. Essas crianças tratadas com 
risdiplam, mostrando um ganho de pontuação 
ao longo do tempo, começando, aqui, na linha 
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de base, essas pessoas estão evoluindo, 
progredindo, ganhando função motora nesse 
primeiro ano de tratamento.  

Aqui, à direita, para a gente ter uma 
ideia do significado desse resultado, eu trouxe 
um gráfico mostrando a história natural da 
doença. Então, aqui, neste gráfico, da direita, 
cada linha representa um paciente com AME 
tipo 1, e a avaliação por essa mesma escala 
CHOP INTEND. Então, mostrando que, após o 
início dos sintomas, esse paciente só perde 
pontuação, ele vai perdendo função motora de 
acordo com essa escala, que é bem diferente do 
observado no paciente tratado com risdiplam.  

Outro desfecho muito importante 
avaliado é a capacidade de deglutição, a 
capacidade de engolir, que é algo que o 
paciente com AME tipo 1 perde muito cedo. 
Então, antes de um ano de idade, todos esses 
pacientes precisam de suporte nutricional para 
conseguir se alimentar. E o que a gente 
observou entre os pacientes tratados com 
risdiplam é que, ao final de um ano de 
tratamento, noventa e cinco por cento dos 
pacientes vivos mantiveram essa habilidade de 
deglutir, de engolir.  

E o último desfecho que eu trago dessa 
parte de tipo 1 é a hospitalização. Então a gente 
sabe que esses bebês com AME tipo 1 sofrem 
múltiplas hospitalizações ao longo do ano, seja 
para realização de procedimentos eletivos ou 
por emergências respiratórias. E o que a gente 
observou nos pacientes tratados com risdiplam 
é que praticamente a metade, quarenta e nove 
por cento desses pacientes não sofreram 
nenhuma hospitalização ao longo desse 
primeiro ano de tratamento.  

Do ponto de vista de segurança, o que se 
observou? Que a maior parte dos eventos 
adversos foram atribuídos, foram relacionados à 
própria doença de base e nenhum evento 
relacionado ao tratamento motivou a 
descontinuação do tratamento, a 
descontinuação do estudo. Ou seja, o risdiplam 
foi bem tolerado e seguro para essa população 
de pacientes.  

Eu dei bastante foco para os dados para 
essa avaliação de doze meses, que é a análise 
principal desse estudo, mas recentemente foi 

divulgada uma análise de vinte e quatro meses 
do estudo de risdiplam em pacientes com AME 
tipo 1. Então todos esses desfechos foram 
avaliados e se observou uma evolução do ponto 
de vista motor, ganho adicional, de alcance 
adicional de marcos motores, uma maior 
porcentagem de bebês conseguindo se sentar 
de forma independente. E eu destaco, aqui, a 
sobrevida livre de evento, que eu falei logo no 
começo da minha fala.  

Então, mostrando aqui, à esquerda, o 
gráfico da história natural mostrando que em 
vinte e quatro meses uma porcentagem muito 
pequena de paciente segue viva e sem 
necessidade de ventilação permanente, o que é 
muito diferente do observado nos pacientes 
tratados com risdiplam. Então, aqui no gráfico à 
direita a gente tem oitenta e três por cento 
desses bebês vivos e sem necessidade de 
ventilação permanente após vinte e quatro 
meses de tratamento. Comparando o primeiro 
com o segundo ano de tratamento, apenas um 
bebê evoluiu para suporte ventilatório 
permanente no segundo ano de tratamento. 

Passando então para o estudo de 
risdiplam em pacientes com AME tipo 2 e 3.  

Esse, o estudo Sunfish é o maior estudo 
já realizado com pacientes com atrofia muscular 
espinhal até o momento. Nesse estudo foram 
incluídos cento e oitenta pacientes não 
deambulantes, com dois a vinte e cinco anos de 
idade, ou seja, crianças, adolescentes e adultos, 
e foram incluídos pacientes com diferentes 
níveis de comprometimento pela doença. Então, 
desde aqueles recém-diagnosticados até 
aqueles com mais de vinte anos de doença e 
com escoliose grave, com contraturas graves, 
então uma população bastante heterogênea, 
que, do ponto de vista do estudo, é bastante 
desafiador estudar uma população tão 
heterogênea, mas, ao mesmo tempo, é uma 
população representativa da vida real. 

 O desfecho primário desse estudo foi a 
alteração, a mudança da pontuação da escala 
MFM, que é a escala da medida da função 
motora, em relação à linha de base, em relação 
ao início do estudo. E aqui a gente observa a 
evolução desses pacientes de acordo com essa 
escala, a linha amarela são os pacientes tratados 
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com risdiplam, e a linha marrom os pacientes do 
grupo placebo. Então, a gente vê uma evolução 
mais favorável, um ganho de pontuação nos 
pacientes tratados com risdiplam, de forma que 
ao final de doze meses de tratamento a gente 
tem uma diferença média entre esses dois 
grupos de aproximadamente um pouco mais de 
um ponto e meio.  

Mas o que significa quando eu falo 
ganhar ou perder um, dois ou três pontos na 
escala MFM? Então, para responder essa 
pergunta, um estudo mostrou uma projeção do 
que significa, do ponto de vista de função, de 
realização de atividade, cada pontuação dessa 
escala MFM. Então, é claro que é uma projeção, 
não é uma regra, mas ela dá uma ideia do que 
significa ganhar ou perder pontuação nessa 
escala. 

Então vou dar um exemplo: se a gente 
pegar uma pessoa que pontue 
aproximadamente quatorze, que faça quatorze 
pontos na escala MFM, ela é capaz de virar as 
páginas de um livro com a mão. Se ela perder 
um ponto, passar para treze pontos, ela já não 
consegue fazer esse movimento, mas ela 
consegue alcançar um objeto que esteja na 
altura do braço. Se do contrário, desses 
quatorze pontos ela ganhar dois pontos, além 
de fazer esse movimento, ela consegue trazer 
um alimento à boca. Então a gente está falando 
mais do que número, a gente está falando de 
capacidade de realização de atividades da vida 
diária. 

E uma outra forma de olhar para esse 
resultado, que a gente olhou para essa avaliação 
em relação à linha de base no começo, a gente 
também pode olhar para a proporção de 
pacientes que teve, por um lado, uma melhora 
clínica significativa, de acordo com essa escala, 
que seria um aumento de pelo menos três 
pontos. São essas duas barras aqui da esquerda. 
Então, se eu olhar para esse parâmetro, eu vejo 
que tem uma proporção, uma porcentagem 
maior de pacientes alcançando esse desfecho, 
no grupo tratado com risdiplam em comparação 
ao grupo placebo.  

Mas na AME, que é uma doença 
neurodegenerativa, a estabilização é algo que 

também precisa ser avaliado, e, de fato, tem 

estudos grandes mostrando que, do ponto de 
vista do paciente, a estabilização da doença é 
um objetivo a ser alcançado. Então, quando a 
gente olha para esse grupo de pacientes que 
alcançou no mínimo a estabilização, ou seja, 
uma variação de no mínimo zero em relação à 
linha de base, a gente também vê que tem 
uma proporção maior de pacientes no grupo 
com risdiplam em comparação ao placebo 
alcançando esse desfecho.  

E o último desfecho que eu gostaria de 
compartilhar com vocês é que a medida da 
escala SMAIS, a escala de independência dos 

pacientes com AME, é um desfecho reportado 
por cuidadores e por pacientes a partir de 
doze anos e que mostra o quão independente 
esse paciente é para realização de atividades 
como comer usando as mãos ou um garfo, 
fazer a própria higiene, mover um objeto, 
mexer em um tablet, um celular.  

Então, o que a gente pode ver aqui 
neste gráfico é que os pacientes do grupo 
placebo tendem a perder essa independência, 
eles se tornam mais dependentes do cuidador 
para a realização de suas atividades. Enquanto 
os pacientes tratados com o Risdiplam, têm 
um aumento da independência, eles são mais 
independentes, eles se tornam mais 
independentes para realizar essas tarefas. O que 
é um reflexo do benefício do Risdiplam sobre a 
função motora. 

Do ponto de vista de segurança, também 
para essa população, a maior parte dos eventos 
adversos foi relacionada à própria doença de 
base. Nenhum evento adverso motivou a 
descontinuação do tratamento. Então, também, 
para essa população, o Risdiplam foi seguro e 
bem tolerado. 

Aqui também, recentemente, houve a 
divulgação dos dados de acompanhamento de 
vinte e quatro meses, um ano adicional de 
segmento desses pacientes. De forma geral, foi 
observada uma manutenção do benefício clínico 
ou até o ganho adicional de função motora, 
dependendo da escala que a gente olha.  

Aqui, eu trouxe o resultado da MFM, que 
é o desfecho primário, que foi o que eu trouxe 
para a nossa discussão. O que a gente pode 
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observar aqui, neste gráfico da esquerda, é que 
o ganho alcançado no primeiro ano de 
tratamento se mantém no segundo. É 
importante para a gente entender o valor desse 
resultado, olhar para a história natural da 
doença, em que, paulatinamente, esses 
pacientes perdem pontuação, eles perdem 
função motora de acordo com essa escala. 
Então, a gente está falando de manter uma 
capacidade de realização de atividade. 

Então, agora, a gente vai ter, ao final das 
nossas falas, a gente vai ter o (Inaudível) está à 
disposição para responder qualquer dúvida e, 
neste momento, eu passo a palavra para a 
Nayara Carlos que vai falar sobre os dados de 
avaliação de tecnologia em saúde. 

 
A SR.ª NAYARA CARLOS – Obrigada, Ana. 

Prezados, bom dia. Obrigada, mais uma vez, 
pela oportunidade de poder falar um pouco 
sobre risdiplam.  

Eu queria começar dizendo que a gente 
submeteu para a Conitec o pedido de 
incorporação para tipos 1, 2 e 3 no dia 7 de 
junho, e aqui eu vou falar um pouco mais sobre 
as populações que a gente fez esse pedido. Nós 
fizemos duas submissões paralelas, uma para 
tipo 1 e uma para o tipo 2 e 3.  

A população de tipo 1, a gente vem 
conversando com o Ministério da Saúde, e 
vendo os aprendizados também ao longo do 
tempo, de qual seria a população que a gente 
deveria solicitar esse pedido de incorporação. O 
que nos foi recomendado é que, como 
Ministério da Saúde hoje já tem um protocolo 
clínico de diretrizes terapêuticas, o PCDT, a 
gente deveria acompanhar os critérios de 
inclusão e exclusão deste protocolo já existentes 
para o tipo 1, e foi isso que fizemos. Isso incorre 
em, no critério de exclusão, tirar os pacientes 
que hoje têm necessidade de ventilação 
mecânica permanente invasiva. Então, essa é a 
população de tipo 1 que a gente fez a solicitação 
para a Conitec. 

Para os tipos 2 e 3, nós solicitamos para 
pacientes até vinte e cinco anos de idade, para 
os pacientes de tipo 2 e tipo 3A. Por que nós 
pedimos até os vinte e cinco anos de idade? 
Uma coisa que a gente também tem aprendido 

ao longo do tempo com essa questão de decisão 
e dos pedidos de incorporação é que a gente 
deveria se ater aos dados do estudo clínico, e o 
nosso estudo clínico, o Sunfish, estudou 
pacientes até os vinte e cinco anos de idade. 
Então, por isso que a gente fez o pedido até os 
vinte e cinco anos de idade para pacientes do 
tipo 2 e para o paciente do tipo 3A. 

Por que nós pegamos um subgrupo do 
tipo 3 e não todo o grupo 3 de pacientes? 
Porque, hoje, a gente sabe que, no SUS, não 
existe uma terapia específica para o tratamento 
da atrofia muscular espinhal e porque esses 
pacientes têm um pior prognóstico do que os 
pacientes do tipo 3B. Então, nós focamos nessa 
população do tipo 3A para que a gente possa 
maximizar a chance de uma aprovação nesse 
pedido de incorporação, e também os pacientes 
do tipo 2, de acordo com o nosso estudo. 

Uma outra coisa que eu gostaria de 
compartilhar com vocês é que, nesse caminho 
de preparo para o pedido de incorporação, a 

Roche realizou dois estudos locais no Brasil. 
Um desses estudos foi relacionado ao 
Datasus. Então, nós olhamos para o Datasus e 
vimos os procedimentos que foram realizados 
pelos pacientes de atrofia muscular espinhal 
em dez anos, retrospectivamente, e esse 
estudo foi submetido também para a Conitec.  

O outro estudo que a gente fez, que é 
esse que eu vou dividir com vocês, foi um 
estudo de microcusteio da atrofia muscular 
espinhal, e foi conduzido pela doutora Carisi, do 
Hospital das Clínicas de Porto Alegre e também 
do Iats, Instituto de Avaliação de Tecnologia, e 
eles conduziram em parceria com a Roche, com 
o nosso patrocínio, para avaliar como são os 
custos desse paciente de atrofia muscular na 
realidade brasileira. 
 Foram avaliados quarenta e três 
pacientes no ano de 2019. Então, pegou-se o 
ano de 2019, olhou para os pacientes, nós 
avaliamos quarenta e três pacientes, sendo onze 
do tipo 1, quinze do tipo 2, quinze do tipo 3 e 
dois do tipo 4. 
 Desses pacientes, cinco deles estavam 
em uso de Nusinersena, mas aqui eu tenho que 
deixar muito claro que nosso objetivo era 
avaliar a atrofia muscular espinhal e não os 
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tratamentos ou desfechos relacionados a 
tratamento. 
 Desses pacientes, vinte e um por cento 
tiveram internações hospitalares e setenta e 
nove por cento deles tiveram apenas 
tratamento ambulatorial. 
 Na parte de baixo dessa tabela, vocês 
podem ver que a gente tem as faixas etárias 
desses pacientes. Então, a gente também 
avaliou, no nosso resultado do estudo, a gente 
tem por tipo, mas também por faixa etária, que 
também é uma discussão que tem sido muito 
frequente dentro das incorporações, a discussão 
de incorporação de tecnologias para atrofia 
muscular espinhal. 
 Esse é o principal resultado desse estudo 
brasileiro. Então, o custo anual total médio com 
cuidado de pacientes de AME. Aqui, neste 
estudo, a gente avaliou o home care. Então, a 
gente entrevistou famílias para saber quais os 
custos e quais as demandas que elas têm hoje 
para adequações do lar, para outros 
tratamentos que porventura elas não possam 
pegar no SUS, por exemplo, nutrição enteral, e a 
gente fez uma contabilização desses custos 
dessas famílias. 
 A gente também avaliou o transporte, e 
a gente também avaliou os custos hospitalares. 
Fica muito claro nesse gráfico aqui que os 
pacientes de tipo 1 e tipo 2 são os pacientes que 
mais demandam no Sistema Único de Saúde, 
principalmente com custos hospitalares. Então, 
são pacientes que vão ter um perfil de custo 
maior e mais focado também nessa parte 
hospitalar. Os pacientes de tipo 3 e 4 são 
pacientes mais ambulatorias e que demandam 
menos do Sistema Único de Saúde. 
 E agora eu queria falar um pouco para 
vocês como foi o processo de precificação do 
risdiplam. Então, quando a gente foi fazer 
processo de precificação, nós nos comparamos 
com a terapia já existente, o tratamento 
específico já existente para atrofia muscular 
espinhal, que tem dose fixa, independente de 
ser um paciente bebê ou adulto. E, no nosso 
caso, a gente tem três doses diferentes. Então, a 
gente se comparou, do ponto de vista de 
precificação, com a dose de cinco miligramas 

por dia, que é a dose fixa para pacientes acima 
de vinte quilos. 
 O que isso quer dizer? Quer dizer que 
para pacientes que utilizam uma dose de 0,2 ou 
uma dose de 0,25, que são pacientes menores, 
esses pacientes vão trazer uma economia de 
recursos. Eles vão custar menos ao longo do 
tempo. 
  Aqui também a gente gostaria de dividir 
com vocês a questão da desoneração fiscal. 
Então, hoje, os dois produtos já aprovados para 
atrofia muscular espinhal no país, que não são o 
risdiplam, eles já têm o benefício do ICMS. 
Então, eles são desonerados de ICMS, enquanto 
o risdiplam não é desonerado. O que isso 
significa na prática? Significa uma falta de 
isonomia, porque os dois competidores são 
desonerados e o risdiplam não, mas mais do que 
isso, num processo de ir pedido de incorporação 
para o SUS, ele pode representar uma diferença 
de valores de aproximadamente dezoito por 
cento. Então, isso também é uma coisa que eu 
gostaria de dividir com vocês. 
 E também a linha do tempo do risdiplam. 
Então, qual foi a trajetória de risdiplam até 
agora? Ele foi aprovado pela Anvisa no ano 
passado, em outubro. Ele foi aprovado pela 
CMED e precificada em março deste ano, 
submetido à Conitec em 7 de junho, e agora 
esperamos que, até o final do ano, aconteça 
essa avaliação da Conitec e também o processo 
de consulta pública. 
 Esse é meu último slide, então, dentro 
daquilo que eu e a Ana discutimos com vocês 
hoje, a gente tem os benefícios que essa nova 
terapia podem trazer para esses pacientes. 
Então, um custo de tratamento mais favorável 
para pacientes menores de vinte quilos, o 
medicamento oral com maior facilidade e 
conveniência na administração, que não precisa 
deslocamento ou nenhum procedimento 
invasivo hospitalar, indicados para AME 1, 2 e 3, 
eficácia comprovada em crianças, adolescentes 
e adultos, e uma opção para aqueles pacientes 
que hoje têm, por exemplo, uma escoliose 
grave, contratura articular ou uma correção de 
coluna, que não podem receber um outro tipo 
de tratamento. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 28 de junho de 2021 Diário do Poder Legislativo - 83 

 Então, isso é o que eu gostaria de dividir 
com vocês e aí a gente fica também à disposição 
para dúvidas.  
 Obrigada! 
 

 A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Obrigada, Ana; obrigada 
Nayara.  
 Doutor Hércules, posso falar?  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Diovana, você continua 
com a palavra, mas antes eu só quero fazer uma 
recomendação: todas as duas palestrantes 
falam muito rápido, então a Taquigrafia poderá 
ter dificuldade de fazer o apanhado dessas 
palavras.  Eu peço a você que fique 
encarregada de conversar com elas, para elas 
passarem para você esse material que elas 
falaram, para entregar à Taquigrafia, para 
facilitar à Taquigrafia registrar essa fala, essa 
exposição tão importante de todas as duas. 
Combinado? 
 

A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Está ótimo ! Combinado! 
Muito obrigada! 

Bom, eu queria só pontuar aqui, 
parabenizar o que vocês trouxeram!  

Puxando um pouquinho da apresentação 
da AME, para quem não sabe ou para quem está 
nos assistindo, eu só queria lincar a minha 
questão pessoal com a AME, que eu ainda não 
comentei aqui. Eu tenho um filho, que é o Davi, 
que tem AME Tipo 1, que é aquele mais grave – 
que a Ana comentou –, em que, normalmente, 
dentro da história natural da doença, costumam 
ir a óbito antes dos dois anos de idade. O meu 
Davi tem nove anos de idade, ele nasceu em 
uma época em que não existia qualquer 
tratamento para AME e em que o prognóstico... 
No nosso caso, por exemplo, quando a gente 
teve o diagnóstico, em outras palavras, a médica 
neurologista falou para a gente ir para casa e 
aproveitá-lo até um ano de idade, que seria o 
tempo que ele teria. 

É claro que a gente está onde a gente 
está hoje graças a muito cuidado, a um cuidado 
intensivo que a gente sempre acreditou em 
poder dar para ele, em poder dar uma 

qualidade de vida para ele, mas não sem 
grandes percalços, sem grandes dificuldades! 
Isso faz parte da jornada da minha família e da 
família de quem tem um filho com AME. E é por 
isso que eu tenho esse trabalho dentro do 
Iname, onde nossa missão, de maneira muito 
simples e direta, é tentar melhorar a vida e a 
qualidade de vida das pessoas que têm AME no 
Brasil e das famílias daqueles que têm AME no 
Brasil. 

Dito isso, hoje eu tenho muita felicidade 
em dizer que no Brasil nós temos três 
medicamentos aprovados para AME: o Spinraza, 
que foi o primeiro medicamento aprovado; o 
Zolgensma, que foi o segundo medicamento 
aprovado pela Anvisa; e o risdiplam, que foi o 
terceiro medicamento – e, como foi dito aí, o 
Brasil foi o segundo país que teve a sua 

aprovação pela Agência Reguladora, e a gente 
tem muito orgulho disso! 

Como paciente, como família e como 
instituição, a gente acredita que o melhor 
cenário para todos, para paciente, para 
família, para médico e para Sistema Público de 
Saúde, é a gente ter todos os três tratamentos 
disponíveis, para que juntos, médico e família, 
escolham a melhor opção terapêutica para o 
paciente – a gente acredita nisso e a gente 
luta por isso! 

Fazendo um paralelo: é tão comum a 
gente ver em pacientes acometidos com câncer, 
diversos tipos de câncer, existirem tantas 
opções terapêuticas, e essa escolha do médico e 
da família é feita em conjunto, o melhor 
tratamento que se aplica ali. De repente, se o 
tratamento não está indo tão bem, opta-se por 
outra alternativa terapêutica. Então, a gente 
precisa que esse cenário aconteça na atrofia 
muscular espinhal também, no Brasil. 

Hoje essas três medicações aprovadas, o 
que elas fazem é aumentar a produção daquela 
proteína que falta no organismo de quem tem 
AME. Cada uma faz isso de uma forma um 
pouquinho diferente, mas as três medicações 
são muito boas e proporcionam esse aumento 
da produção da proteína, e logo proporcionam 
uma melhor sobrevida, uma melhor qualidade 
de vida para o paciente. 
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Como a gente sabe muito bem, Doutor 
Hércules, quanto antes a gente consegue iniciar 
o tratamento, melhor, porque o paciente teve 
menos neurônios motores que já morreram e 
que não vão se regenerar. Então, é por isso que 
é tão importante a nossa luta pela inclusão da 
AME no Teste do Pezinho, para que todos os 
bebês possam ser triados assim que eles 
nasçam, antes de aparecerem os sintomas. E aí, 
sim, eles podem iniciar o tratamento, nos 
primeiros dias de vida, e ter uma vida muito 
próxima de uma vida normal! 

A gente acredita também que todos os 
pacientes, não só os do Tipo 1, que são os tipos 
mais graves, mas todos os pacientes têm direito 
a uma melhor qualidade de vida! Quando a 
gente fala no paciente AME Tipo 3, para quem 
hoje não tem nenhuma opção terapêutica 
disponível no SUS ainda, esse paciente é um 
paciente que consegue andar e ele perde essa 
capacidade de andar ao longo da vida. 

Então isso, a gente não está falando de 
um paciente que corre risco de vida, que vai 
morrer, mas a gente está falando de um 
paciente que vai perder a oportunidade e a 
condição de andar. Isso é muito sério, isso é 
muito grave também! E é por isso que a gente 
coloca que isso é importante, e a gente precisa 
tratar de todos os grupos - o direito à saúde é 
universal. 

E aí falando um pouquinho, mais 
especificamente do risdiplam. Esse foi o 
primeiro medicamento que desenvolveram 
estudos clínicos e científicos aqui no Brasil, e a 
gente tem muito orgulho e fica muito feliz com 
isso.  

Os grupos dos testes clínicos do 
risdiplam foram grupos muito amplos, 
considerando uma doença rara, então assim, os 
resultados que eles trazem são resultados muito 
robustos, porque essa pesquisa clínica deles foi 
realizada de uma forma muito ampla, inclusive 
no Brasil. 

Por ele ser uma medicação oral, sem 
dúvida nenhuma, o outro tratamento que a 
gente tem disponível no SUS hoje, ele exige uma 
aplicação intratecal, então o paciente precisa 
ser internado, ele precisa receber uma pulsão 
lombar três vezes por ano. Então, a forma de 

administração é muito facilitada e isso 
proporciona qualidade de vida para o paciente e 
economia também para o sistema, porque não 
demanda a internação, a ocupação do centro 
cirúrgico e tudo isso. 

É uma medicação que tem uma atuação 
mais sistêmica, e para os pacientes que têm 
menos de vinte quilos, é um tratamento que 
tem um custo muito mais baixo do que o outro 
tratamento que a gente tem disponível hoje. 

O que acontece? A gente fala muito, foi 
muito bem colocado aqui pela Nayara. Hoje, os 
outros dois tratamentos Spinraza e o Zolgensma 
eles já possuem aprovação, já têm convênio 
com o Confaz aprovado, que isenta o ICMS. O 
ICMS nesses medicamentos gira em torno de 
dezoito por cento. 

Então, a gente está falando aqui, 
primeiro que a gente quer que todas as 
medicações estejam disponíveis de forma 
igualitária para os pacientes. E a gente tem uma 
questão aí, de desigualdade muito grande, é 
importante a gente buscar essa isonomia. Se as 
outras duas medicações já têm a isenção de 
ICMS, a gente precisa conquistar isenção 
também para o risdiplam.  

Senão, todo esse custo que a gente está 
falando aqui, que é mais barato e que seria mais 
barato para o sistema público de saúde, para a 
sustentabilidade do sistema, ele vai embora 
todo, no ICMS, o que os outros dois 
medicamentos não têm. 

Então, a gente gostaria muito de pedir a 
esta Comissão de Saúde que atue juntamente 
com a Secretaria da Fazenda do Governo do 
Espírito Santo, que seja realizado o pedido junto 
ao Confaz e que seja aprovado um convênio 
ICMS para possibilitar que o risdiplam também 
tenha a isenção do ICMS. 

Isso tem uma importância muito grande, 
não só para compras diversas em âmbito 
particular do medicamento risdiplam, mas para 
que ele possa ter uma aprovação e uma 
incorporação ao SUS, de forma mais rápida, 
mais célere e que isso gere uma economia para 
o sistema de saúde como um todo. 

Isso é extremamente relevante, sem 
contar, como eu disse, de ter mais uma opção 
terapêutica disponível para a família. 
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 Então, assim, hoje, quando um paciente 
recebe um diagnóstico de AME, um grupo, um 
pequeno grupo, já tem acesso a tratamento; a 
maior parte dos pacientes hoje ainda não tem. E 
a gente precisa mudar esse cenário, rápido, 
porque a gente está falando de uma doença 
degenerativa, que os neurônios morrem um dia 
depois do outro, e é por isso que é tão verdade 
aquela frase que a gente fala: quem tem AME 
tem pressa e tem muita pressa.  

E a gente pede essa ajuda aqui, da 
Comissão de Saúde, dos senhores deputados, 
para que através do Estado do Espírito Santo, a 
gente consiga aprovar esse convênio com a 
Confaz, esse convênio ICMS no Confaz para 
poder ter a isenção do ICMS. 

Passo a palavra ao senhor, Doutor 
Hércules. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Diovana, agora 
o Ulisses vai… queria fazer algum comentário, 
Ulisses? 
 

O SR. ULISSES REIS – Eu quero agradecer 
a oportunidade que nos foi dada de estar diante 
aqui desta Casa Legislativa, diante de vocês, 
representantes do povo no Poder Legislativo 
Estadual, trazendo essas informações, como a 
Diovana acabou de colocar. 

Dizer que nós estamos sempre abertos 
para dialogar com a sociedade e trazer essas 
informações que possam ser úteis para as 
tomadas de decisões e as discussões que os 
senhores fazem em benefício da população 
brasileira, em benefício dos pacientes que tanto 
precisam de tratamento e de acolhimento pelo 
nosso Sistema Único de Saúde.  

Quero agradecer, de verdade, a todos os 
senhores, por essa oportunidade ímpar que nos 
está sendo concedida hoje. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ulisses, você tem 
conhecimento se tem algum estado que já 
conseguiu isenção de ICMS? Você tem alguma 
informação? 

 

A SR.ª MICHELE ALINE DE MELLO – 
Senhor deputado, acho que a gente não tem 

nenhum estado, hoje, que tenha conseguido 
isenção de ICMS. A gente sabe que isso está em 
discussão e a gente está auxiliando essas 
discussões na medida em que somos chamados, 
também, a participar desse diálogo. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Eu acho, 
Diovana, que a gente podia combinar com o Dr. 
Emílio, com deputado Luciano Machado 
também, de a gente fazer uma audiência com o 
secretário da Fazenda. Porque nós fizemos 
algumas incursões com relação a outro 
medicamento. Você se lembra?  

 
A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 

HERMESMEYER – Sim! Exatamente, Doutor 
Hércules, foi o Spinraza. Só lembrando que, se o 
Estado do Espírito Santo coloca isso em pauta e 
consegue aprovar esse convênio ICMS, as 
aprovações do Confaz exigem unanimidade dos 
vinte e sete estados, então, isso vai beneficiar 
todo o Brasil. O Espírito Santo pode ser o estado 
que dá o impulso, através da nossa Secretaria da 
Fazenda, mas isso vai beneficiar todo o Brasil. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Que bom! 
Então, vou passar a palavra para o Dr. 

Emílio. Dr. Emílio, quer fazer alguma 
consideração, fazer alguma pergunta aos 
palestrantes? 

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

gostaria sim. Eu gostaria de cumprimentar os 
palestrantes, a nossa anfitriã que está na 
Comissão de Saúde, mas quem coordena é 
minha amiga pessoal, moramos juntos no prédio 
durante muito tempo, é amiga das minhas 
filhas, conheço pai, conheço mãe, conheço todo 
mundo, essa batalhadora.  

Você é uma pessoa que luta, eu conheço 
a sua luta desde o início, quando Davi nasceu, e 
o acompanhamento. Então, é uma luta difícil, 
mas vocês encontraram no Doutor Hércules 
uma pessoa sensível, uma pessoa que luta pela 
causa. Agora, eu sou deputado de primeiro 
mandato e o Luciano também. Estamos juntos 
com o Doutor Hércules para auxiliar, para 
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colaborar e ser parceiros em todas as medidas 
voltadas à melhoria da qualidade de vida de 
todas as pessoas que têm doenças raras. 

Às palestrantes, muito obrigado! A 
palestra foi ótima, brilhante. 

Tudo que puder ser feito, tudo que nós 
pudermos trabalhar para conseguir melhorar a 
qualidade de vida dessas pessoas, de todas elas, 
de todos os setores, independente da AME, mas 
outras doenças raras, eu tenho certeza absoluta 
de que esta comissão vai atuar, junto com o 
Doutor Hércules, que é o nosso presidente, para 
que a gente possa conseguir. 

Então, Doutor Hércules, tudo que for 
proposto e for interesse, pode contar comigo. O 
Luciano não sei se está presente ainda, mas, de 
qualquer maneira, o Luciano é parceiro. Então, 
nós três, que compomos a Comissão de Saúde, 
com certeza vamos trabalhar juntos.  

Então, Doutor Hércules, pode contar 
para fazer essa visita aos órgãos competentes. 
Nós estaremos juntos nessa batalha, porque é 
uma batalha que não é nossa só, é uma batalha 
da população de uma maneira geral e, 
principalmente, dos familiares que lidam com 
essas doenças raras, porque é trabalhoso, mas o 
carinho, o amor, a dedicação é uma coisa muito 
importante no tratamento, na perseverança. A 
gente percebe isso em todos os pais que têm 
pacientes com essas doenças raras.  
 Então, Doutor Hércules, eu queria só 
agradecer a participação das palestrantes, do 
laboratório, dos nossos procuradores que estão 
aí, do Gabriel, da Leila e de algum mais que eu 
não tenho oportunidade aqui de identificar; e 
me colocar sempre à disposição para que, 
juntos, possamos travar essa batalha. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Muito 
obrigado, Dr. Emílio. Eu não sabia que você 
também era fã da Diovana, dessa forma. Então, 
isso é muito bom. Essa moça é admirável! Essa 
moça é admirável pela luta, e a bravura dela é 
impressionante. 
 

 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Doutor Hércules, a Diovana, o pai dela e a mãe 
são muito amigos meus. É uma família 
estruturada, graças a Deus. Ela é esse amor de 

pessoa. Com essa dedicação e com essa 
vibração, ela nos ensina muito como viver.  

Então, mais uma vez, um abraço, 
Diovana. Fique com Deus! 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Diovana, quer falar alguma 
coisa para o Dr. Emílio? 

 

A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Quero agradecer o carinho do 
Dr. Emílio. Realmente, eu brinquei com as filhas 
dele, na casa dele, enfim, foram anos que a 
gente era vizinho. Hoje, meus pais não moram 
mais no mesmo prédio, mas, muito antes do 
Davi e da AME entrarem na nossa vida, a gente 
já se conhecia, não é, Dr. Emílio?  

Agradeço o carinho, todas as palavras, e 
me coloco à disposição da comissão para o que 
for preciso fazer para a gente conseguir 
conquistar mais esse avanço. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Está muito bem! Que bom! 

Eu quero perguntar se mais alguém quer 
complementar alguma fala, a Michele, o Ulisses. 
Mais alguém quer falar? Nayara, Ana, querem 
complementar mais alguma coisa? 

 
A SR.ª MICHELE ALINE DE MELLO – Eu 

acho que, da nossa parte, só reforçar mesmo, 
como o senhor perguntou se já tivemos essa 
aprovação do ICMS em algum estado.  

Mas é um orgulho para a gente estar 
aqui neste diálogo, nesta abertura para diálogo 
que vocês nos causaram. Então, a gente acredita 
nessa construção em conjunto: da doutora 
Diovana, com esses dois lados, representando a 
comunidade de raras, mas também como 
procuradora. E todos vocês aqui presentes. 
Muito obrigada! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! 
Nós estamos chegando ao final da nossa 

reunião. Uma pena que está acabando tão 
rápido!  

Mas eu queria dizer o seguinte, eu vou 
pedir à Leila para marcar uma audiência com o 
secretário da Fazenda, Rogelio, e com certeza a 
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Diovana deverá ir, o Dr. Emílio também e o 
Luciano Machado. Eu quero ver se alguém de 
vocês também. 

Vocês estão falando de onde? Vamos 
começar pela Michele. Você está falando de 
onde? 

 
A SR.ª MICHELE ALINE DE MELLO – A 

gente fica em São Paulo. Eu fico sempre em São 
Paulo, capital, e cidades ao redor. Mas a 
pergunta seria mais para saber se a gente pode 
ir presencial em algum local, é isso? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – É. Na verdade, a gente vai 
pedir essa audiência. Como eu quero levar o 
Ministério Público também, doutora Inês, 
porque o Ministério Público é a entidade que 
defende o cidadão. Então, nós temos que 
defender o cidadão que precisa dessa 
medicação. Normalmente, eles têm audiência 
marcada com bastante antecedência, então, nós 
temos que marcar a audiência com pelo menos 
um mês, por aí, para dar tempo para se agendar 
e vocês também. Se a Nayara, a Ana e você, 
Michele, ou o Ulisses puderem comparecer a 
essa audiência, vai reforçar muito mais os 
nossos argumentos, apesar de a gente saber da 
disposição e da argumentação tão fácil e tão 
compreensível da doutora Diovana. 

Então, se puderem, eu vou pedir à Leila 
para marcar, de preferência, naturalmente, fora 
dos horários da nossa sessão, para que nós três, 
deputados da comissão, irmos falar com o 
secretário e começar a discutir essa questão. 

Naturalmente, ele não vai dar uma 
resposta: Vou resolver isso assim. É o 
governador que vai dar a última palavra, mas 
nós temos a esperança de que o 
encaminhamento seja esse. 

A gente não quer logo o governador, 
falar com o governador um assunto que o 
secretário vai decidir. Primeiro, a gente vai falar 
com o santo para depois chegar até Deus. O 
caminho deve ser esse. Combinado assim? 

 

A SR.ª MICHELE ALINE DE MELLO – 
Claro! Estamos disponíveis, deputado. Sem 
problemas. 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ulisses, tranquilo? 

 
O SR. ULISSES REIS – Tranquilo! 
 

A SR.ª DIOVANA BARBOSA LORIATO 
HERMESMEYER – Só uma coisa bem importante 
também, Doutor Hércules, que eu acho que é 
relevante, quando a gente fala em desonerar o 
ICMS, é claro que, num primeiro momento, a 
gente fala: Poxa, mas o Estado vai abrir mão de 
um tributo neste momento e tal. Mas a gente 
está falando de uma doença rara, de 
pouquíssimos pacientes.  

Então, em termos financeiros, isso não 
causa impacto para o orçamento estadual, mas 
isso proporciona uma igualdade, uma isonomia 
com as outras duas medicações que já 
conquistaram essa isenção. Acho que isso é 
importante também. 
 

O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) − Com certeza. 

Ademais, Diovana, o Estado hoje tem 
dois bilhões em caixa. Dois bilhões em dinheiro 
o Espírito Santo tem hoje. Poucos estados que 
têm uma economia tão equilibrada igual o 
Espírito Santo. Apesar da pandemia, em que o 
nosso orçamento é em torno de vinte bilhões, 
esse agora deve ser dezessete, dezoito bilhões, 
mas o Estado hoje tem um colchão de dois 
bilhões. Não é qualquer estado que tem isso 
não! 

Então, isso é uma ninharia em relação ao 
que o Estado vai deixar de receber, mesmo 
porque é num momento que tem muito 
dinheiro em caixa. Mesmo se não tivesse muito 
dinheiro em caixa, isso, naturalmente, não vai 
impactar nada da economia do Estado, do 
programa das obras do Estado, porque são 
raras, são muito poucas mesmo, como a 
Diovana falou. Ok? 

Muito bem! Bom, então, vai ficar a cargo 
da Leila marcar essa audiência. Estamos 
chegando ao final da nossa reunião. 

Quero agradecer ao Paulo, ao Júlio; 
agradecer a vocês todos, à Leila, ao Gabriel, que 
esteve presente à comissão também. Ali, está 
presente ainda o Gabriel. Eu quero fazer 
algumas comunicações: 
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A Comissão de Saúde convida a todos 
para participar da audiência pública de 
prestação de contas dos trabalhos realizados 
pela Secretaria de Estado da Saúde do primeiro 
quadrimestre de 2021, ou seja, o primeiro 
quadrimestre deste ano. Essa prestação de 
contas deve dar pano para manga, porque 
alguns deputados vão questionar a questão da 
compra do álcool. É bom que questione para o 
secretário dar as suas explicações. 

Eu, como presidente da comissão, eu 
não tenho opinião nenhuma a dar sobre isso. Eu 
tenho que cobrar do secretário as explicações 
que o povo está querendo e que os deputados 
querem. Então, nós teremos aqui na sexta-feira, 
9h da manhã, a presença do secretário, que vai 
falar sobre as despesas do último quadrimestre 
de 2021. 

A Comissão também está recebendo a 
visita da doutora Alda Regina Monteiro Gomes, 
médica da Saúde Indígena na Unidade Básica de 
Saúde da Aldeia de Caieiras Velha, na reunião 
virtual desta comissão, no dia 29 de junho, 
terça-feira, às nove horas da manhã, por 
videoconferência. Leila, nós tínhamos 
combinado de ser presencial, não foi isso? 

 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Sim, Doutor. Eu vou alterar e vou ver 
os detalhes com a diretoria das comissões. 

O SR. PRESIDENTE − (DOUTOR 
HÉRCULES − MDB) − A partir de terça-feira que 
vem, então, doutor Júlio e doutor Paulo. As 
reuniões serão presenciais, da Comissão de 
Saúde. Ok? Muito bem! Nós estaremos aqui 
para tratar dessa (Inaudível), a doutora Alda, 
para falar sobre a saúde indígena espírito-
santense e seus desafios diante da pandemia. 

E a comissão também estará recebendo 
a visita da doutora Clenir Sani Avanza, 
advogada, na reunião ordinária virtual desta 
comissão, no dia 06 de julho, terça-feira, às 9 
horas, também presencial, e ela também virá 
falar sobre a Comissão de Direito do terceiro 
setor da OAB/ES.  

Diovana, eu faço parte também dessa 
comissão, porque eu sou advogado também. 
Meu registro é n.º 2310, já está com trinta e 
tantos mil. Mas eu fui incluído nessa comissão 
da OAB, que é muito importante. Nós estamos 

fazendo um trabalho de inclusão muito grande 
na Assembleia, você tem presenciado. Já foi 
criado, por resolução, o núcleo do terceiro setor 
e outras organizações sociais, Carlos Ajur que 
está tomando conta. Carlos Ajur é um cidadão 
cego, que Deus tirou a visão dele, mas abriu a 
cabeça. De uma inteligência rara, ele está aqui 
trabalhando no nosso gabinete, ajudando na 
implantação desse gabinete tão importante. Nós 
já temos hoje aqui as faixas táteis para cegos, 
temos banheiro acessível para cadeirantes, que 
não tinha, e também, a partir de fevereiro, uma 
luta muito grande nossa e do presidente Erick, 
nós temos que aplaudir o presidente, que as 
sessões de hoje estão sendo transmitidas em 
sinais de Libras, para que o deficiente auditivo 
possa saber o que nós estamos falando na nossa 
sessão. 
 Então, nós estamos com esse trabalho de 
inclusão, nós deveremos conseguir uma 
máquina, Diovana, para impressão em braile 
também, Carlos Ajur que vai tomar conta disso, 
e você, na hora que você vir um cego 
trabalhando em um computador, você vai ficar 
pensando: Puxa vida, isso é possível? E é 
possível. Nós vamos mostrar aqui, nós vamos 
ensinar. Ele vai ensinar. Ele vai também, esse 
trabalho nosso, em conjunto com ele, nós 
vamos capacitar essas entidades sem fins 
lucrativos e que trabalham há muito tempo e 
que não conseguem receber os benefícios do 
poder público. Às vezes sobra dinheiro porque 
eles não têm condições de receber, porque não 
têm toda documentação para isso. 

A primeira que o Carlos Ajur conseguiu 
aqui, junto com a Mirian, assistente social, e a 
Fernanda, que trabalha com ele, foi um grupo 
lá, uma obra de lá do Retiro do Congo, que foi 
muito importante. O padre veio aqui receber 
toda a documentação para uma doação que nós 
fizemos da nossa emenda parlamentar. Então, 
na verdade esse núcleo vai ser muito 
importante, já está sendo muito importante. 
Parabéns a Carlos Ajur, parabéns à Fernanda e 
parabéns a nossa querida Mirian! E parabéns ao 
nosso gabinete também, que acolheu muito 
bem o nosso querido Carlos Ajur. 

Muito bem! Nós estamos chegando ao 
final mesmo, agora de verdade, é o final, mas eu 
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quero saber também, depois, o preço desse 
medicamento. Ok? Porque, se não tiver 
acessível à população, o SUS tem que dar. Se 
não der por bem, tem que dar através da 
Justiça. Por isso que eu faço questão da 
presença do Ministério Público, doutora Inês 
acompanhar essa reunião nossa.  

Eu quero agradecer a Deus por permitir 
que nós estejamos aqui com muita saúde. 
Saúde, saúde, saúde sempre foi a minha marca 
aqui, lutando por aqueles que não têm saúde. 
Agradecer ao pessoal do meu gabinete, da 
Comissão de Saúde; ao presidente da 
Assembleia, nosso presidente Erick Musso; à 
Diretoria das Comissões Permanentes, 
especialmente ao Pedro Henrique; aos 
servidores da Engenharia e Tecnologia, aos 
repórteres da TV Assembleia e à Taquigrafia, 
que é um dos serviços mais importantes que nós 
temos aqui e pacientemente anotou toda a 
nossa fala.  

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrado o nosso trabalho, convocando todos 
para sexta-feira, nove da manhã, na prestação 
de contas do secretário Nésio Fernandes.  

Muito obrigado! Bom dia a todos! E 
vamos com Deus e em paz! 
 

(Está encerrada a reunião) 
 

 

 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO ESPECIAL DE FISCALIZAÇÃO DA 
BR-101, REALIZADA EM 17 DE JUNHO DE 2021.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Boa tarde a todos. Boa tarde ao 
deputado Marcos Garcia, que está aqui conosco, 
e ao deputado Luiz Durão também, que se faz 
presente no nosso plenário virtual. 
 Nós vamos abrir, neste momento. 
Havendo número legal, nos termos do 
Regimento Interno desta Casa, declaro abertos 
os trabalhos da terceira reunião extraordinária 
da Comissão Especial de Fiscalização da 
Concessão da BR-101, criada pela Resolução 

5.912, de 14 de fevereiro de 2019. A comissão 
tem como objetivo fiscalizar, no âmbito da 
Assembleia Legislativa, o cumprimento do 
contrato de concessão da rodovia BR-101 no 
estado do Espírito Santo pela concessionária 
Eco101. 
 Eu vou dispensar, de ofício, a leitura da 
ata da reunião anterior, nos termos do art. 97, § 
4.º do Regimento Interno. 
 Nós passamos, agora, diretamente à fase 
das Comunicações, em que eu quero, primeiro, 
relatar para vocês que nós já fizemos, entre 
ordinárias e extraordinárias, onze reuniões, nas 
quais recebemos representantes da Eco101 
Concessionária de Rodovias; da Agência 
Nacional de Transportes, a ANTT; da Polícia 
Rodoviária Federal do Estado do Espírito Santo; 
do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente, o 
Ibama; e do Instituto Chico Mendes de 
Conservação da Biodiversidade, para discutir os 
termos do contrato da rodovia. Além disso, nós 
estamos fazendo uma série de documentações 
importantes, esses pedidos de documentações, 
requerimento de informações.  

Na reunião de hoje, a intenção nossa é 
documentar esse momento ouvindo o professor 
Aureo Banhos, do Departamento de Biologia do 
Centro de Ciências Exatas, Naturais e Saúde, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, biólogo 
e doutor em Genética, Conservação e Biologia 
Evolutiva; e o doutor Marcelo Renan de Deus 
Santos, presidente do Instituto Marcos Daniel, 
médico veterinário e doutor em Ecologia de 
Ecossistemas, que explorará sobre a alternativa 
de contorno a Oeste da rodovia BR-101, do 
complexo de áreas protegidas de Linhares e 
Sooretama. 
 Nesta reunião, nós vamos ter a 
participação, pelo que nos foi informado, da Ana 
Carolina, que é professora titular no programa 
de pós-graduação em Ecologia de Ecossistemas 
e no programa de pós-graduação em Ciência 
Animal da Universidade Vila Velha, bióloga e 
doutora em Ecologia, Conservação e Manejo de 
Vida Silvestre; também da Andressa Gatti, 
diretora executiva do Instituto Pró-Tapir para a 
Biodiversidade, bióloga e doutora em Biologia 
Animal; também do Antônio de Pádua Almeida, 
presidente do Conselho do Mosaico de 
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Unidades de Conservação da Foz do Rio Doce e 
chefe da Reserva Biológica de Comboios; do 
Eduardo de Sá Mendonça, professor do 
Departamento de Agronomia, do Centro de 
Ciências Agrárias e Engenharia da Universidade 
Federal do Estado Espírito Santo, engenheiro 
agrônomo e PhD em Ciência do Solo; do Eliton 
Lima também, chefe da Reserva Biológica de 
Sooretama e conselheiro do Mosaico de 
Unidades de Conservação da Foz do Rio Doce; 
do Leonardo Merçon, fundador e voluntário do 
Instituto Últimos Refúgios, designer gráfico, 
fotógrafo de natureza e documentarista; do Luiz 
Fernando Silva Magnago, professor do Centro 
de Formação em Ciências Agroflorestais da 
Universidade Federal do Sul da Bahia, biólogo e 
doutor em Botânica; do Thiago Silva-Soares, 
pesquisador associado do Museu de História 
Natural do Sul do Estado do Espírito Santo, da 
Universidade Federal do Espírito Santo, biólogo e 
doutor em Zoologia; e do Yhuri Nóbrega, diretor 
executivo do Instituto Marcos Daniel, médico 
veterinário e doutor em Ecologia de Ecossistemas. 

 Estamos em uma reunião em que a 
gente vai ouvir a comunidade científica 
documentar esse momento importante em 
relação à concessão da BR-101.  

Lembrando aos deputados e também às 
pessoas que estão conosco na sala que em 
diversos momentos esta comissão documentou 
através de ouvir, tanto a Eco 101 quanto as outras 
organizações, e foi fundamental para que 
tivéssemos as nossas conquistas. Então, este 
momento aqui, também será fundamental até 
para ouvir e documentar a opinião da comunidade 
científica em relação ao trecho da Reserva 
Biológica de Sooretama.  

Vou passar a palavra ao professor Aureo 
Banhos, a quem peço que conduza depois a 
passagem das palavras. A gente vai fazer uma 
reunião bem objetiva, mas que eu tenho certeza 
de que o conteúdo vai ser muito importante para 
todos nós do estado do Espírito Santo. 
 Obrigado, professor Aureo, pela presença, 
e aos demais que eu já citei. Passo a palavra, 
então, neste momento, ao professor Aureo 
Banhos. 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, só um minutinho. 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI− 
CIDADANIA) – Desculpa, professor Aureo! A 
gente tem um costume de, rapidamente, abrir 
para os deputados antes de começar a reunião. 
São falas rápidas, mas é importante a gente 
abrir para os deputados e deputadas. 
 Deputado Marcos Garcia. 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, quem são os deputados que estão 
presentes? O senhor, eu, mais o Luiz Durão. 
Tem mais algum deputado? 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI− 
CIDADANIA) – Pelo que eu estou observando 
aqui, só nós três neste momento. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Olha só, 
eu vou fazer uma justificativa rápida aqui. Eu 
estou aqui em uma outra reunião. Eu vou estar 
atento aqui. Não vou estar aparecendo a 
imagem, no áudio, no visor, mas eu vou estar 
aqui com fone observando toda a reunião. 

Cumprimentar todos que estão 
presentes. Agradecer a cada um de vocês a 
participação nesta comissão especial que 
fiscaliza a Eco 101. É uma luta muito grande 
desta comissão para fazer com que a Eco 101 
possa entregar essa obra e respeitar o 
cronograma de entrega, porque, infelizmente, o 
objetivo maior desta comissão é fazer com que 
a Eco entregue essa obra no tempo 
determinado ao qual ela se comprometeu. 

Agradeço ao senhor por ter aberto a fala 
para mim e vou ficar atento aqui à reunião. Se 
precisar falar comigo, deputado, o senhor pode 
chamar que eu estarei atento. 

 

O SR. PRESIDENTE − (GANDINI− 
CIDADANIA) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia. 

Vou conceder a palavra, se for de 
interesse do deputado, ao deputado Luiz Durão. 
(Pausa) 

Acho que o Durão teve algum problema 
e caiu a conexão. 

Vou passar a palavra ao professor Aureo, 
para conduzir a partir deste momento a reunião. 

 

O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 
Boa tarde a todos! Boa tarde V. Ex.as, Fabrício 
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Gandini, deputado Luiz Durão, deputado Marcos 
Garcia e aos demais que nos ouvem, nos 
assistem através das mídias da Assembleia 
Legislativa.  

Agradecer a oportunidade de estar aqui 
com o senhores para poder manifestar as 
nossas preocupações. Agradecer a atenção do 
presidente desta comissão, Fabrício Gandini, 
que nos oportunizou este momento. A gente 
tem tentado organizar as agendas para que 
pudesse este momento, realmente, acontecer. 
Agradecer a todos os colegas que estão 
presentes.  

A gente está um pouquinho com o 
problema, vamos colocar assim, na plataforma 
nova para nós. Para os senhores deputados e 
assessores já é uma prática, mas para nós estar 
na plataforma, instalar a plataforma a gente 
está tendo um pouquinho de dificuldade, com o 
tempo eu acho que a gente vai ganhando mais 
colegas que estão interessados aqui em 
colaborar, em participar. 

Bom, nós somos um grupo de 
pesquisadores, ambientalistas e técnicos 
ambientais que atuam na conservação da 
biodiversidade no estado do Espírito Santo, 
acadêmicos, cientistas. Nós trabalhamos 
naquele cenário da Reserva Biológica de 
Sooretama, sua zona de amortecimento e as 
demais áreas protegidas daquele complexo 
florestal há muitos anos. Eu, pelo menos, há 
uma década e há uma década dedicando um 
trabalho à questão da problemática da rodovia 
BR-101 no cenário de Sooretama. De lá para cá, 
eu tive a oportunidade de interagir várias vezes 
com essas questões, com essa discussão sobre 
esse problema, mas também sobre as soluções.  
 Percebi também que não fomos só nós 
que acabamos nos congregando em torno dessa 
problemática ao longo desses anos, que nos 
debruçamos. Nós tivemos aí o trabalho também 
muito forte de outros pesquisadores e outros 
ambientalistas que ali estiveram atuando, desde 
servidores, há décadas e quase cem anos, 
oitenta anos. É a reserva mais antiga que nós 
temos no cenário do Espírito Santo da década 
de 41, e a partir da década de 70, infelizmente, 
ela foi cruzada pela BR-101 e se tornou um 
problema alertado inclusive pelos técnicos 

ambientalistas, pesquisadores que atuavam 
naquele cenário na época. Desde então assim 
tem sido, assim tem sido dito, assim tem sido 
discutido junto à sociedade capixaba, junto aos 
tomadores de decisão em nível federal, Governo 
do Estado do Espírito Santo, Governo Federal, 
agências ambientais, Ibama, antigamente IBDF.  
 Então, tem tudo isso documentado, 
senhores deputados, dessa problemática que foi 
realmente colocar aquela rodovia naquele 
cenário. Nós vamos ter oportunidade de falar 
um pouquinho sobre isso, porque todo histórico 
da construção disso que o Estado nos deu, nos 
legou desde lá de trás, que é a Reserva Biológica 
de Sooretama, nós temos administrativamente 
tudo documentado. Tudo! E com certeza este 
momento aqui também vai ficar na história. Vão 
ser acessados nos arquivos. Agora, o que foi 
feito e por que de passar aquela rodovia 
naquele cenário, isso nunca foi documentado.  
 Então, isso é dito por quem estava na 
época. Infelizmente nós estávamos em um 
Governo Militar com um pouco mais de 
restrições em termos de informação, limitações. 
Nós sabemos como que foi, e pouca coisa 
realmente ficou documentada para a história 
dessa estrada naquele cenário que é tão rico e 
que foi nos legado para a manutenção da 
biodiversidade e manutenção das atividades 
humanas que dependem tanto daquele cenário. 
Embora quem nos legou não tinha muita noção 
ainda, o grupo de pesquisadores, o Governo do 
Estado, o Governo Federal não tinha noção 
realmente da importância que isso teria, mas 
eles já imaginavam que eles seriam consagrados 
frente à geração futura quando fosse lembrado 
aquele ato que foi criar aquela unidade de 
conservação e a partir dela todas as outras 
áreas protegidas que se estabeleceram no 
entorno. 

 Isso é documentado, as transações que 
foram feitas para que isso acontecesse foram 
as discussões, o convencimento foram muito 
fortes, envolvendo especialistas do estado, 
servidores públicos e envolvendo também os 
próprios governantes da época, como o 
próprio governador Jones dos Santos Neves, 
entre outras figuras importantes que 
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acabaram permitindo que esse legado fosse 
realmente deixado. 
 Para a gente ser mais objetivo, eu vou 
passar a palavra para o professor Marcelo 
Renan, do Instituto Marcos Daniel, para que 
possa apresentar o que nós estamos falando e 
por que de uma alternativa que seja mais 
adequada para aquele cenário que é tão 
especial.  

Eu vou passar agora a palavra para o 
professor Marcelo Renan, aí ao final, se precisar 
de alguma complementação, os outros colegas 
também, a gente abre a oportunidade e depois 
ficamos à disposição dos deputados para 
esclarecer alguma dúvida, para debater alguma 
questão, inclusive com relação ao próprio 
licenciamento que nós tivemos acesso ao 
processo. Tá bom? Obrigado!  
 
 O SR. MARCELO RENAN DE DEUS 
SANTOS – Boa tarde a todos. Gostaria de 
cumprimentar os deputados presentes e todos 
os colegas. 

A mim foi incumbida a missão de 
apresentar aos senhores essa apresentação 
sobre o complexo de áreas protegidas de 
Sooretama, os problemas relacionados à 
existência da BR-101 e proposta de solução que 
nós, da comunidade científica, entendemos ser 
a melhor opção para solucionar os problemas 
relacionados a esse conflito que existe desde a 
construção da rodovia nos anos 70, como 
mencionou o Aureo. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento)  

 
 Inicialmente eu vou apresentar algumas 
características importantes dessa região que 
justificam a nossa preocupação e, 
posteriormente, eu vou apresentar, então, a 
proposta que a comunidade científica construiu 
para os senhores poderem conhecer e analisar.  
 Nós estamos falando de uma região 
localizada no Norte do Espírito Santo, que 
contém um complexo de unidades de 
conservação de áreas protegidas, de áreas de 
importância ecológica muito grande, não só em 

nível estadual, mas também, nacional e 
mundialmente reconhecidas como áreas de 
relevância ecológica extrema. 
 Olhando essa figura, a gente pode 
entender isso visualmente, porque quando a 
gente olha para a cobertura de Mata Atlântica 
do Espírito Santo, o que chama mais atenção no 
mapa é, exatamente, o complexo de florestas da 
Reserva Biológica de Sooretama e das outras 
unidades de conservação que estão aí no seu 
entorno. 
 Essa região vem ao longo dos anos 
sendo, repetidamente, confirmada como uma 
região de extrema relevância ecológica. Quando 
a gente fala relevância ecológica, nós não 
estamos nos referindo apenas à sua importância 
enquanto patrimônio natural, enquanto uma 
área de alta biodiversidade, mas também, 
considerando especialmente o papel que a 
região tem para o funcionamento das atividades 
humanas, em especial as atividades 
agropecuárias no seu entorno. Haja vista que ela 
é fornecedora de serviços ecossistêmicos 
extremamente relevantes e fundamentais para 
a manutenção dessas atividades econômicas ali, 
naquela região.  
 Primeiro diploma de importância 
ecológica, como eu estou denominando aqui, é 
que essa região é chamada de Mosaico de 
Unidade de Áreas Protegidas da Foz do Rio Doce 
que inclui a Reserva Biológica de Sooretama, a 
Floresta Nacional de Goytacazes, a Reserva 
Biológica de Comboios, a área de relevante 
interesse ecológico de Degredo, a reserva 
particular do Patrimônio Natural Restinga de 
Aracruz, a reserva particular do Patrimônio 
Natural Recanto das Antas, reserva particular do 
Patrimônio Natural Mutum Preto. Todas essas 
áreas estão por lei reconhecidas e estabelecidas 
em caráter de perpetuidade como áreas 
protegidas, como unidades de conservação. 
Estão todas inseridas dentro do contexto que a 
gente está tratando aqui, da rodovia BR-101. 
  Essa região é considerada uma área de 
extrema prioridade para conservação no 
Espírito Santo, de acordo com o Instituto 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
- Iema. Essa região forma o Corredor Ecológico 
Estadual do Socomgo, que inclui a Reserva 
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Biológica de Sooretama, Reserva Natural Vale, 
Floresta Nacional de Goytacazes, Rebio de 
Comboios e seus entornos. Destacando que 
todas elas estão situadas ao sul e a leste da 
Reserva Biológica de Sooretama.  
 Portanto, isso mostra a relevância de 
toda a região a leste da Reserva Biológica de 
Sooretama a partir (Inaudível) de áreas naturais 
remanescentes que precisam ser protegidas e 
são reconhecidos legalmente neste aspecto, 
através desse Decreto Estadual n.º 2529-
R/2010. 
 Todas essas áreas são consideradas 
Áreas Prioritárias para Conservação da 
Biodiversidade Brasileira, pelo Ministério do 
Meio Ambiente. 
 A região Sooretama – Linhares é 
caracterizada pela Bird Life International, como 
uma  Important Bird Area, ou seja, uma área 
importante para aves, dentro de uma lista de 
áreas importantes que foi estabelecida para as 
Américas; então, essa é a chamada BR-159, é a 
designação dessa IBA, dessa área importante 
para aves na região de Sooretama – Linhares. 
 É única região no Espírito Santo e no Sul 
da Bahia, consideradas, que estão incluídas 
dentro da Reserva da Biosfera da Mata 
Atlântica. Elas estão dentro das Reservas de 
Mata Atlântica da Costa do Descobrimento, que 
inclui a Rebio de Sooretama e a Reserva Natural 
Vale. E, a Reserva Natural Vale é considerada 
um posto avançado da Reserva da Biosfera da 
Mata Atlântica pela Unesco. Então isso mostra 
que essa região vem sendo diplomada 
sucessivamente pela sua relevância ecológica, 
dentro do contexto estadual, nacional e 
internacional. 
 Então, esse mapa mostra para nós, em 
verde, as unidades de conservação, em verde 
escuro e, aqui, em verde claro, toda essa região 
que pega o entorno da Reserva de Sooretama, 
as RPPNs e a reserva da Vale, a Flona 

Goytacazes, até aqui, na Rebio de Comboios, 
toda ela forma, então, o Corredor Ecológico 
Socomgo. E, a gente observa aqui, em 
amarelo, a sobreposição da linha da BR-101, 
que passa aqui dentro da área de 
amortecimento da Flona Goytacazes, dentro 
da área de amortecimento da Reserva 

Biológica de Sooretama e, corta a Reserva 
Biológica de Sooretama. 
 Essas regiões, como eu disse, são 
consideradas Áreas Prioritárias para 
Conservação. Se a gente observar esse círculo 
aqui, toda a região da Reserva Biológica de 
Sooretama, a leste dela, é considerada Área 
Prioritária para Conservação no Espírito Santo, 
incluindo aqui, essa região a nordeste. 
 Outra característica importante, toda 
essa área em marrom aqui, também é 
considerada uma Área Prioritária para 
Conservação da Biodiversidade Brasileira, pelo 
Governo Federal. 
 Nesse mapa, a gente tem aqui, todas as 
reservas que compõem o Patrimônio Mundial 
da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, 
chamada Reservas da Mata Atlântica da Costa 
do Descobrimento, sendo que o complexo 
Sooretama – Linhares corresponde a mais de 
quarenta e cinco por cento, do somatório de 
áreas, de todas essas reservas que são aqui 
reconhecidas pela Unesco. No Espírito Santo, o 
complexo Linhares – Sooretama é o único sítio 
reconhecido como Patrimônio Natural Mundial 
da humanidade. 
 A Reserva Biológica de Sooretama é a 
unidade de conservação mais antiga do Espírito 
Santo, é de 1941 e é a que vem sendo estudada 
e conservada há mais tempo no Espírito Santo. 
Junto com as Reservas Vale e as RPPNs do 
Grupo Suzano, elas formam o maior bloco 
florestal de mata de tabuleiro da Mata Atlântica, 
com cinquenta e três mil hectares; e, uma das 
áreas protegidas mais biodiversas do mundo, 
conforme atestam essas pacificações, essas 
categorizações que eu citei anteriormente. A 
gente observa aqui, que a BR-101 corta a 
Reserva Natural Vale e a Reserva Biológica de 
Sooretama, num trecho que corresponde a 
aproximadamente vinte e cinco quilômetros, 
dentro da zona de amortecimento da Reserva 
Biológica de Sooretama. 

Um alerta importante é que toda essa 
região a leste da Reserva Biológica de 
Sooretama a partir da margem sul do Rio Doce é 
considerada uma área importante por conta de 
ser uma área alagável de várzea. Esse é um 
mapa de uso do solo do Espírito Santo que eu 
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busquei no site do Iema e mostra que toda essa 
região em azul claro inunda periodicamente de 
forma natural em todas as ocasiões de cheia do 
Rio Doce. Portanto, é uma área inadequada para 
ocupação com grandes empreendimentos, com 
grandes obras de infraestrutura porque ela 
naturalmente detém uma grande complexidade, 
não só para implementação desses 
empreendimentos, mas também, por conta 
dessas características, ela também tem uma 
relevância ecológica importante e uma 
sensibilidade ambiental muito grande.  
 É uma das maiores e mais importantes 
áreas de drenagem de foz de rios do Brasil. E 
todos se recordam do histórico de enchentes 
que o estado enfrenta desde os anos de 1970, 
1979, 2013, 2020, em que tivemos períodos de 
inundação do Rio Doce, trazendo grandes 
prejuízos em função da ocupação de áreas, que, 
a priori, não deveriam ser ocupadas.  
 Então, resumindo a importância dessa 
região, a gente listou aqui alguns aspectos:  

É a área que tem a maior diversidade de 
espécies documentadas na Mata Atlântica.  

É o maior número de espécies 
ameaçadas em todo o Brasil; eles ocorrem nessa 
região do Complexo de Linhares de Sooretama.  

É o último refúgio, é o último local de 
ocorrência da Mata Atlântica de algumas 
espécies importantes como a surucucu-pico-de-
jaca, gavião real ou harpia, queixada e a onça-
pintada. Esses são apenas alguns exemplos de 
espécies que os últimos locais de ocorrência 
estão nesse complexo.  
 É uma das últimas áreas da Mata 
Atlântica capaz de comportar e conservar, por 
longo prazo, populações viáveis de espécies de 
grandes animais e de árvores como o jequitibá, 
por exemplo. É uma das regiões que tem os 
maiores valores ambientais no mundo. A região 
de Sooretama é um dos locais em termos 
mundiais que tem o maior valor de estocagem 
de carbono na vegetação. Se não é o maior do 
mundo, é um dos maiores. Isso está atrás de 
uma grande importância para o contexto dos 
acordos internacionais e do mercado de créditos 
de carbono.  

Ela é fundamental para manutenção da 
qualidade do clima, da água e do solo de toda a 

Região Norte do Espírito Santo. Ela é 
responsável pela manutenção das atividades 
humanas hoje e no futuro. E aí, especialmente 
relacionadas a recursos hídricos e ao uso da 
terra para agricultura. Ela é responsável pela 
polinização, pelo controle de pragas agrícolas e 
pelo controle de epidemias a partir dos serviços 
ecossistêmicos que essa vegetação toda e toda 
essa floresta presta e que beneficia não só as 
pessoas que vivem no entorno dessas áreas, 
mas também a humanidade como um todo.  

  Essa imagem é muito forte porque ela 
mostra fotografias que foram tiradas na BR-101, 
nesses pontos em vermelho aqui no mapa, onde 
a gente observa o atropelamento dessas 
espécies que eu citei antes. O último refúgio da 
Mata Atlântica para essas espécies também é 
um sumidouro dessa fauna. Então, os grandes 
predadores como a onça-pintada, a onça-parda, 
a harpia, grandes herbívoros que são 
responsáveis por serviços ecossistêmicos únicos 
como a dispersão de sementes de espécies 
arbóreas grandes, como a anta, ocorrem nessa 
região e são constantemente alvos de um dos 
problemas relacionados à resistência da BR-101, 
nesse contexto, que é o atropelamento de 
fauna.  

Dentro deste contexto, a BR-101 se 
insere nesse contexto ecológico, sendo 
implantada à revelia da legislação da época, 
Código Florestal de 1965, que já previa a 
impossibilidade da construção de rodovias 
dentro da categoria de reserva florestal que ela 
tinha na época. 

 A rodovia BR-101, cortando a Reserva 
Biológica de Sooretama, funciona à revelia da 
legislação atual, que é a legislação do Sistema 
Nacional de Unidade de Conservação. Os vinte e 
cinco quilômetros da BR-101 que atravessam a 
reserva biológica e a sua zona de 
amortecimento, têm os seus maiores números 
de espécies, ou seja, a maior variedade de 
espécies, e o maior número de indivíduos de 
animais de grande porte atropelados no mundo, 
por quilômetro. Isso ultrapassa os 
atropelamentos no Pantanal, os atropelamentos 
em outras regiões do mundo. Nós temos lá 
duzentas espécies diferentes sofrendo com 
atropelamentos, o que dá vinte mil animais por 
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ano. E expandindo isso para todo o período de 
existência da rodovia, nós tivemos mais de um 
milhão de animais atropelados na BR-101, nesse 
trecho que corta a Reserva Biológica de 
Sooretama, desde a sua implantação. Então, 
sem dúvida alguma, a BR-101 representa a 
maior ameaça direta e indireta à conservação da 
megabiodiversidade do Espírito Santo.  

Dentro do contexto do Corredor 
Ecológico e do mosaico da Unidade de 
Conservação, a BR-101 serviu como vetor de 
ocupação desordenada levando para a região 
uma população que foi se estabelecendo a 
partir das atividades agrárias e hoje nós já 
contabilizamos e podemos listar uma série de 
efeitos que essa ocupação desordenada teve 
sobre a biodiversidade e as florestas da região.  

Além do desmatamento que houve 
nesse período, a gente tem hoje estes 
problemas que estão listados aqui: falta de água 
nos cursos d’água e nos solos, tanto dentro da 
Reserva Biológica quanto no seu entorno, 
comprometendo a agricultura; aumento da 
temperatura e redução da umidade do ar. A 
partir da década de 70 a gente teve um 
aumento contínuo de temperatura na região da 
Reserva Biológica de Sooretama; aumento nos 
focos de incêndios florestais; uma grande 
mortandade de espécies arbóreas, 
especialmente relacionadas às variações do 
clima e a diminuição da umidade; perda dos 
serviços ecossistêmicos; poluição de diversas 
ordens; poluição sonora; poluição com resíduos 
sólidos que são lançadas a partir dos veículos 
em acidentes; metais pesados; poluição do ar; 
poluição da água e poluição do solo; e 
contaminação da fauna e da flora, que tem 
comprometido a sua viabilidade populacional e 
a manutenção da biodiversidade.  

Um estudo feito em 2016 revisou 
duzentas e oitenta e duas publicações mundiais, 
que tratam sobre efeito de estradas sobre 
florestas. Resumidamente, todos esses vetores 
de problemas que uma rodovia traz para o 
ambiente natural, os seus impactos podem ser 
percebidos a partir do eixo da rodovia, de todos 
os impactos desses que eu listei antes, eles são 
percebidos a até um quilômetro do eixo da 
rodovia para dentro da floresta. Trinta e nove 

por cento dos impactos são percebidos até dois 
quilômetros para dentro da margem das 
florestas e catorze por cento dos impactos são 
sentidos a até cinco quilômetros para dentro da 
floresta. Isso significa que as rodovias afetam 
todos os níveis, todos os atributos, todos os 
componentes e toda a estrutura e funções da 
biodiversidade no contexto florestal.  

Fazendo uma conta simples para a 
Reserva Biológica de Sooretama, não são cinco 
quilômetros de problema que atravessam a 
Reserva Biológica de Sooretama. Nós estamos 
falando de um efeito sobre a floresta de cinco 
mil hectares, que correspondem a dezoito por 
cento apenas da Reserva Biológica de 
Sooretama.  

Então, o discurso simplista de que: Ah, 
são apenas cinco quilômetros! É só uma faixa de 
vinte metros de cada lado! Para duplicação da 
rodovia dentro da reserva, não significa que a 
gente vai ter apenas esse impacto direto, mas, 
sim, que a gente vai impactar, pelo menos, cinco 
mil hectares de funcionamento da floresta ou 
dezoito por cento da área total da reserva.  

Quando a gente observa, ao longo do 
tempo, o padrão de ocupação da região, a gente 
percebe, claramente, nessas duas imagens, que 
nos anos 80, praticamente a ocupação da região 
não se dava com a agricultura, que está 
assinalada aqui, com essa cor lilás.  

Em 2019, se a gente observa, todas as 
áreas ou a maior parte das áreas de agricultura 
dessa região estão seguindo o eixo da BR-101 e 
se dão no entorno da Reserva Biológica de 
Sooretama.  

Observe que a Oeste da Reserva 
Biológica, a Oeste da Lagoa Juparanã, à medida 
que se afasta da BR-101, a atividade agrícola se 
reduz bastante, e a ocupação do solo passa a 
ser, principalmente, de áreas degradadas e já 
desmatadas, como a gente observa facilmente 
aqui, nessas figuras. Ao passo que, para o lado 
Oeste, quando a gente observa aqui na figura, 
também não há uma ocupação agrícola 
relevante nessa região, especialmente em 
função desses atributos que eu mencionei 
antes, por ser uma área de drenagem, por ser 
um terreno arenoso, pobre, cuja vocação está 
muito mais relacionada à prestação de serviços 
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ecossistêmicos e a atividades de menor 
impacto, como o turismo.  

Portanto, que alternativas a gente teria 
para minimizar ou para mitigar os impactos que 
a rodovia tem sobre a Reserva Biológica de 
Sooretama e seu entorno? Os estudos que são 
feitos por esse grupo de pesquisadores que está 
aqui representado, têm demonstrado que os 
dispositivos de mitigação, como, por exemplo, 
ductos de passagem de fauna, passagens aéreas 
e outras formas de inibição da presença de 
animais na pista, não são suficientes para 
mitigar o impacto da rodovia, pelo menos sobre 
o atropelamento de fauna, o que dirá os outros 
impactos indiretos, como efeito de borda, por 
exemplo.  

Então, não há, hoje, no mundo, 
tecnologia capaz de fazer uma mitigação efetiva 
ou a reparação ou compensação dos danos 
ambientais que a Reserva Biológica de 
Sooretama têm sofrido, nos últimos cinquenta 
anos, que sejam capazes de compensar a perda, 
o tamanho da perda, tanto de serviços 
ecossistêmicos quanto de biodiversidade que 
tem acontecido lá, tanto por falta de tecnologias 
aplicáveis, quanto pela magnitude e pela 
relevância ecológica que essa região possui.  

Ah, mas fazer um viaduto para os 
animais passarem por cima? Isso em países que 
têm baixa biodiversidade, como países europeus 
e da América do Norte, que têm uma 
biodiversidade que é infinitamente menor do 
que a nossa, pode até funcionar. Os estudos 
desse grupo lá na região mostram que, por 
exemplo, as passagens de fauna são usadas por 
quatro das duzentas espécies que morrem 
atropeladas na Reserva Biológica de Sooretama, 
na BR-101. Portanto, esses mecanismos são 
ineficazes para mitigar esse impacto. Nem a 
criação de outras unidades de conservação 
compensará a perda de biodiversidade que tem 
acontecido há décadas, porque não há, em toda 
a região, áreas de florestas que possam ser 
conservadas que alcancem a relevância 
ecológica que este conjunto de florestas tem na 
região Sooretama-Linhares. 
 Manter a BR-101 com fluxo atual e 
crescente de veículos e transporte de cargas e 
passageiros levará à perda dos serviços 

ecossistêmicos que sustentam toda a produção 
agrícola naquele eixo de desenvolvimento. 
 Então, qual seria a solução que os 
pesquisadores, amparados na Ciência, em dados 
científicos coletados in loco, propõem? Que a 
região do complexo florestal Sooretama-
Linhares seja contornada pelo Oeste. Então, que 
seja feito o contorno da BR-101 pela Região 
Oeste, à Oeste da Reserva Biológica de 
Sooretama. 
 Fazendo um traçado hipotético, levando 
em consideração as estradas já existentes, 
considerando que poderiam ser utilizadas para a 
execução deste contorno, nós teríamos um 
contorno de noventa e sete quilômetros, com 
uma diferença de trinta e dois quilômetros 
entre o traçado atual e este contorno. 
 Considerando que neste contorno a 
velocidade média seria de oitenta a cento e dez 
quilômetros por hora, haja vista ser uma pista 
duplicada, não haveria diferença de tempo 
entre o trajeto atual, passando dentro de 
Linhares, passando dentro de Sooretama, 
passando dentro da reserva biológica, com este 
traçado a Oeste, que seria desimpedido, porque 
ele não passa dentro de aglomerações urbanas 
e, portanto, é uma pista com muito menos 
obstáculos a serem desenvolvidos. Então, nós 
teríamos uma viagem com o mesmo tempo, 
maior segurança, mais econômica, com maior 
conforto e com menos impactos ambientais. 
 Então, nesta ideia de traçado, observe 
que este traçado foi feito hipoteticamente, 
apenas seguindo as estradas existentes. Não foi 
feito um estudo de adequabilidade, não foi feito 
um estudo sobre as eventuais dificuldades ou 
vantagens que possam advir de um traçado 
semelhante a este. Isto é apenas uma proposta 
que precisa ser estudada e aprofundada pela 
concessionária e pelos órgãos de controle. 
 Esse traçado, que passa pelo Oeste, pode 
aproveitar a BR-342, que já está em construção, 
que pode ser aprimorado para duplicação. Já 
aproveitaria uma obra que está em andamento. 
Além disso, levar o eixo de desenvolvimento, 
este eixo de desenvolvimento, que é uma 
rodovia, para a região mais a Oeste, leva para 
esta região possibilidades de desenvolvimento 
para uma das regiões mais pobres e que tem 
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maior desvantagem competitiva em termos de 
logística para o escoamento da produção 
agrícola no estado, que é a Região Noroeste. É 
uma região muito degradada, que demanda, 
que precisa de um eixo de desenvolvimento que 
leve a um desenvolvimento ordenado e 
sustentável para esta região. 
 Nós não estamos aqui tratando da 
remoção da rodovia de dentro da reserva 
biológica, que, para nós, seria, realmente, o 
cenário ideal, mas do desvio da rodovia pelo 
Oeste e que a Rodovia BR-101 permaneça sendo 
uma rodovia de baixo fluxo, atendendo à 
demanda regional apenas, com a velocidade 
adequada aos riscos ambientais que esta 
rodovia impõe nos trechos que a gente 
mencionou. 
 Fazendo uma outra análise, se este 
contorno partisse de João Neiva e fosse até 
Pedro Canário, nós teríamos a redução de 
tempo entre João Neiva até a divisa com a 
Bahia, uma redução de distância de trinta 
quilômetros. Quanto maior for o desvio pelo 
Oeste, menor o percurso, menor o tempo de 
viagem e mais seguro seria o trajeto, 
comparado ao traçado atual da Rodovia BR-101, 
levando, então, para o Oeste do estado o eixo 
de desenvolvimento tão necessário para essa 
região. 
 Se a gente considerar o plano de manejo 
da reserva biológica e todo o histórico que o 
professor Aureo mencionou, de ações que 
foram feitas relativas à construção da BR-101, 
nesses últimos cinquenta anos, a gente vai 
observar que há um passivo histórico que 
precisa ser corrigido, de erros, que começou 
com a implantação ilegal da reserva nos anos 60 
e 70, e hoje se perpetuam uma série de 
problemas na concessão atual. 
 Os estudos para concessão para a 
Eco101, os estudos que foram apresentados aos 
órgãos licenciadores, ignoram a existência da 
Reserva Biológica de Sooretama, ignoram aquilo 
que está escrito no Plano de Manejo da Reserva 
Biológica de Sooretama, que é um instrumento 
legal de gestão ambiental federal, ignoram a 
consulta ao conselho do mosaico de áreas 
protegidas. Essa consulta não aconteceu. 
Ignoram a consulta aos conselhos gestores da 

Rebio de Sooretama e da Flona de Goytacazes. 
Essas consultas também não aconteceram e elas 
estão previstas no Decreto Federal n.º 
4340/2002, que regulamenta os artigos do Snuc, 
Sistema Nacional de Unidades de Conservação. 
Além disso, ignoram também uma ferramenta 
constitucional, que as são audiências públicas. 
Ignoram a audiência pública realizada no dia 22 
de novembro, de 2019, em Linhares, onde as 
pessoas presentes ali pediram o Contorno da 
Linhares e o Contorno de Sooretama. Essas 
audiências públicas estão respaldadas na 
Resolução Conama n.º 1/86, e detalhados na 
Resolução Conama n.º 9/87. Ignoram também o 
parecer do ICMBio que informa o impedimento 
legal de licenciamento da rodovia, passando 
dentro da BR-101, em função da legislação 
ambiental atual. 
 Portanto, o processo de licenciamento 
da duplicação da Rodovia BR-101, no que tange 
ao trecho Norte, especialmente ao complexo de 
áreas protegidas, Sooretama e Linhares, está 
cheio de vícios e problemas legais e 
constitucionais que demandam uma análise 
atenta pelos órgãos de controle, pelo Ministério 
Público Federal e pelo Poder Legislativo. 
 Não fosse assim, não estaríamos aqui 
hoje discutindo este assunto perante os 
senhores. Não fosse assim, não haveria 
necessidade de o Ministério Público se 
manifestar, solicitando respostas. Não fosse 
assim, não seria tão moroso o processo de 
licenciamento ambiental, a análise do 
licenciamento ambiental, e, tampouco, seriam 
necessários os estudos adicionais, que foram 
solicitados pelo Ibama, para análise da licença, 
estudos esses que foram apresentados 
intempestivamente, de uma forma muito 
precária, e que não dão subsídios à análise pelos 
órgãos de controle ambiental. 
 Então, esses são os pontos que eu 
gostaria de trazer em nome de todas essas 
instituições que estão representadas aí nessa 
figura. E nos colocamos à disposição dos 
senhores para tirar dúvidas, para dirimir 
questões, deixando bem claro que nós não 
somos contra a duplicação da BR-101, não 
somos contra o desenvolvimento do Norte do 
Espírito Santo. Muito pelo contrário, queremos 
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que a rodovia seja duplicada, entendemos que 
seremos muito beneficiados com isso. Mas essa 
duplicação precisa ser feita da maneira correta, 
da maneira adequada, prezando pelos critérios 
de sustentabilidade tão caros, não só para nós, 
que somos da academia, que somos das 
organizações, da sociedade civil organizada, mas 
também para toda a sociedade capixaba, que 
depende dessa rodovia para seu deslocamento, 
enfim, para suas atividades econômicas. 
 Passo a palavra de volta para o professor 
Aureo.  
 

O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 
Obrigado, Marcelo, pela explanação.  

Gostaria de verificar com os colegas, se 
me permitir o deputado Gandini, presidente, se 
eles gostariam de se manifestar, de falar alguma 
coisa, complementar, para que a gente possa 
depois ouvir os deputados. Nós temos vários 
colegas que trabalham no cenário. Não sei como 
é que a gente pode fazer a inscrição, e se me 
permite o deputado? 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Fique à vontade, professor 
Aureo.  

Tinha uma fala que foi feita numa 
reunião que participei sobre a questão até da 
vantagem econômica da passagem pelo Oeste. 
Sei que o Marcelo abordou en passant essa 
vantagem, eu percebi no contexto, mas tinha 
uma fala de um colega de vocês, eu não lembro 
exatamente qual deles era, que acho que seria 
pertinente se ele estiver. Inclusive ele fazia até 
um cálculo da questão do carbono, enfim, das 
vantagens econômicas. Porque eu lembro até 
que quando... A gente é muito questionado 
disso: Ah, mas vai passar, vai aumentar o custo, 
o tempo. E Marcelo já diminuiu uma série de 
dúvidas em relação à proposta, mas se esse, eu 
não lembro do colega, não sei se é o Vinícius 
que apareceu aqui, enfim. Seria bom, acho que 
registrar esse ponto também. Só um pedido 
aqui.  

Mas pode continuar, professor Aureo, 
tocando aí, e passando a bola pra quem você 
quiser. 

 

O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 
Obrigado, deputado.  

Sim, vou passar aqui a palavra para o Luiz 
Magnago, da Universidade Federal do Sul da 
Bahia, que trata dessa questão do valor, 
realmente econômico daquela floresta, em 
termos inclusive de carbono. 

Registrar aqui a presença, a convite, 
diretamente ao Ibama, do analista ambiental 
Vinícius de Queiroz.  

Por favor, Luiz. (Pausa)  
Pra você poder manifestar um pouco.  
O deputado Gandini queria que tocasse 

naquela questão do valor, realmente, da 
floresta, em termos econômicos. 
 

O SR. LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO 
– Claro. Boa Tarde, pessoal. Sou o Luiz. O 
Gandini já havia me apresentado inicialmente. 
Sou professor aqui na área de Engenharia 
Florestal, na região do Sul da Bahia, na 
Universidade Federal do Sul da Bahia, e também 
sou pesquisador do CNPq, na área de recursos 
naturais. 

Então, depois, como o Aureo falou, 
também já estou lá há uma década, na região de 
Sooretama e na reserva da Vale. E no complexo 
Sooretama, como a gente tá denominando, 
estudando as questões dos valores de carbono e 
o quanto que esse carbono está associado à 
manutenção da biodiversidade.  

Então, basicamente, eu apresentei para 
o Gandini, da outra vez, valores, e são valores 
expressivos por hectare. Ou seja, a Rebio de 
Sooretama vale hoje no mercado de carbono 
em torno de quarenta e nove reais a tonelada 
de carbono.  

Então, a Rebio de Sooretama, devido ao 
seu alto valor de estocagem de carbono que nós 
temos ali, que a gente encontra na região, dos 
maiores da Mata Atlântica, e comparáveis 
àqueles encontrados na Amazônia. Ou seja, os 
maiores estoques de carbono do planeta. A 
gente tem aí mais ou menos cinco mil reais de 
valor por hectare da floresta de Sooretama.  

Então, qualquer desmatamento que se 
cause ali, qualquer perda a gente tá perdendo aí 
um valor de mercado de mais ou menos cinco 
mil por hectare.  

Então são valores extremamente 
expressivos. Isso eu estou contabilizando só o 
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crédito do carbono sem contabilizar os outros 
potenciais de mitigação climática, como 
mostrei, a região de Sooretama, de São Mateus. 
Não são dados difíceis se obter, qualquer pessoa 
pode ir ao Instituto Nacional de Meteorologia, o 
Inmet, baixar os dados, tem as estações 
climáticas. 

Essa perda da capacidade de regular o 
clima da região devido à perda de carbono, 
principalmente desmatamento ali na década de 
60, que foi quando as rodovias, de fato, 
começaram a chegar, então foram retiradas 
toneladas de madeira da região, o clima tem aí, 
desde 1978, que começou o monitoramento, 
aumentando a temperatura média anual, 
linearmente, ou seja, gradualmente, todo ano 
que se passa. 

Então essa perda dessa capacidade de 
estocagem de carbono, já criada pelo 
desmatamento, já gerou impactos visíveis na 
região de Linhares, Sooretama e eu ainda peguei 
mais um dado de São Mateus para ver que toda 
a região de desmatamento está sendo afetada 
com isso. 

Inclusive, São Mateus mais fortemente 
que as regiões aqui, porque o desmatamento lá 
ainda foi muito mais severo, como já foi 
explicado aqui. Ali nós temos os maiores blocos 
de floresta de tabuleiro do Brasil e, 
definitivamente, o maior bloco de floresta 
contínua do Espírito Santo. 

Então a capacidade de regulagem 
climática via o estoque de carbono tem um 
valor impressionante no mercado, que chega a 
ser comparável – se vocês quiserem eu posso 
abrir uma apresentação só mostrando isso – ao 
que se gasta para mudar rodovias de curso. 

Então nós temos ali, de fato, um valor de 
serviços ecossistêmicos prestados que qualquer 
desmatamento que estiver causando àquela 
região e mais impactos, quem vai estar pagando 

é a região do entorno, inclusive a tão 
importante agricultura da região. 

Com esse clima aumentando a cada 
ano, as temperaturas subindo a cada ano, a 
gente impulsionando essa modificação, 
certeiramente, uma hora a economia da 
região, que é baseada em agricultura, também 
não vai se sustentar. 

Então a gente pode calcular mais vários 
valores, não só esse direto do crédito de 
carbono, que é um valor de mercado, de ações, 
etc., mas a gente já pode imputar diferentes 
valores, que esse impacto vai ser compartilhado 
por todo mundo. 

Então o impacto se generaliza muito 
facilmente e são dados muito robustos que a 
gente tem para mostrar. Tudo isso aí já foi 
mostrado em outras oportunidades. Mas, enfim, 
basicamente seria essa a minha fala. 

E só relembrando, ou reforçando, esse 
grande potencial está guardado ali na 
biodiversidade, ou seja, na fauna também. Nós 
mostramos o valor que tem de carbono nas 
árvores que é mantido pela fauna. 

Para os presentes aqui, temos várias 
outras pessoas que trabalham até mais com 
essa parte de dispersão, que estão aqui 
presentes, mas temos aí várias espécies da 
fauna que são responsáveis por manter a 
floresta em funcionamento, dispersando 
sementes importantes para o recrutamento de 
árvores que são importantes para estocagem de 
carbono. 

Então grande parte desse estoque de 
carbono ainda é mantida pela fauna presente. 
Então os atropelamentos, toda essa questão é 
interligada para que a gente tenha um 
funcionamento ecossistêmico ali capaz de 
manter os níveis de aumento de temperatura 
ainda menos inclinados. Quanto mais 
desmatamento, mais fauna, a gente só vai 
acabar vendo essa temperatura cada vez mais 
inclinada, ou seja, subindo cada vez mais rápido. 

Então creio que, da minha parte, de 
pesquisa de dados que eu tenho coletado 
mostra mais essa parte. E quanto ao que 
precisar, eu estou aqui no auxílio. 

Obrigado a todos! 
 
O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 

Deputado Gandini, a gente vai fazer a 
complementação com relação ao potencial para 
o desenvolvimento socioeconômico da Região 
Noroeste do estado.  

Vou passar a palavra, daqui a pouquinho, 
com os outros colegas, vou passar a palavra 
agora para o Leo que me escreveu aqui, estão 
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escrevendo pelo WhatsApp, deputado. Aí a 
gente pode fazer aqui, mas é o Leo Merçon e, 
depois, para o Antônio Almeida, que é chefe da 
Reserva Biológica de Comboios e presidente do 
Conselho do Mosaico da Foz do Rio Doce, e o 
Leo, do Instituto Últimos Refúgios. 

Por favor, Leo. Fica à vontade. 
 
O SR. LEONARDO MERÇON – Boa tarde a 

todos. Primeiramente, eu queria agradecer por 
esse espaço, por deixar a gente apresentar o 
nosso ponto de vista, o que a gente entende, o 
que a gente conhece sobre a região. 

Meu nome é Leonardo Merçon, sou 
fundador do Instituto Últimos Refúgios, trabalho 
na conservação há quase vinte anos, e 
Sooretama foi uma das áreas também que eu fiz 
um desses meus trabalhos. 

Eu, particularmente, não sou cientista. 
Acho que eu sou um dos únicos que não são 
cientistas nesse grupo formado por doutores, 
mestres que eu me orgulho tanto de participar. 

Para mim a Reserva Biológica de 
Sooretama é um símbolo de biodiversidade não 
só do Espírito Santo, mas do Brasil e quiçá do 
mundo. Eu, como fotógrafo da natureza, que é a 
minha profissão, já viajei pelo mundo inteiro 
fotografando quase todos os continentes e eu 
nunca vi um lugar tão rico em biodiversidade 
quanto a Floresta Biológica de Sooretama, que 
tem animais da Mata Atlântica, tem animais da 
Amazônia e por aí vai. É um lugar realmente 
muito rico. Não é à toa que tem pessoas do 
gabarito das pessoas que estão nesse grupo de 
cientistas, pessoas que eu admiro bastante. 

E o Marcelo colocou bem, uma questão 
de que o impacto que a estrada causa em uma 
área de vegetação igual a da Reserva Biológica 
de Sooretama, não é só aquele pedacinho de 
Mata que a estrada desmata um pouquinho 
para construir ali, ela causa realmente um efeito 
dominó com todos os outros impactos que ela 
causa. Aqui o Aureo pode até falar um pouco 
melhor sobre isso, até dois a cinco quilômetros 
afastados da estrada. 

Um desses impactos que eu percebi 
bastante foi o impacto do atropelamento dos 
animais, eu só vou usar isso como exemplo. Por 
exemplo, as antas que ocorrem lá naquela 

região, a Andressa Gatti, que é uma professora 
que também participa desse grupo, ela fala 
muito isso, que elas são as jardineiras da 
floresta. Ela pega, come a semente de árvores 
maiores e distribui, e vai levar para outros 
lugares. 

Isso, sem esses animais nessa cadeia que 
são muito impactados por essa estrada, por 
exemplo, uma anta que morre, a Andressa 
estava comentando comigo que provavelmente 
uma anta morrendo é praticamente cinco por 
cento da população de antas daquela 
localidade. Então, uma anta dessa morrendo, a 
população de antas acabando, as grandes 
árvores vão deixar de se reproduzir, e aquelas 
árvores vão acabar naquele lugar e isso vai 
impactar a floresta inteira como um todo. Então 
qualquer peça desse ecossistema que é retirada 
ele vai impactar nesse contexto todo. 

E aí a gente chega a questões muito 
importantes, igual à crise hídrica que a gente 
está vendo novamente, novas notícias 
chegarem, da questão de falta d'água, dos 
estoques de água ficando complicado para a 
gente até para o próprio uso humano. 

Então, o próprio Marcelo Luiz acabou de 
falar muito bem que a gente impactando essa 
reserva com qualquer impacto que seja, pode 
causar consequências muito grandes no futuro. 
E a gente está vivendo uma das consequências 
dessa crise ambiental que a gente está vendo no 
planeta, a própria pandemia, consequências de 
uma crise da relação das pessoas com o planeta. 

E aí eu entro numa questão muito 
importante. Lá na reserva a gente detectou, viu 
animais que só existem ali naquele lugar, por 
exemplo, o mutum-do-sudeste que só existe ali 
naquela região. Tem uma estimativa que, não 
sei, tem duzentos, trezentos, quinhentos 
animais vivos dessa espécie na natureza e ali 
naquela região. 

E aí eu lanço a pergunta para as pessoas 
sempre quando eu posso: Quanto vale a 
extinção de uma espécie? Se está se falando que 
é muito caro desviar daquela região, então esse 
caro é o valor da extinção de uma espécie. 

Então, é uma mensagem que eu gostaria 
de passar para vocês. Eu acho que dá para ver 
que eu sou um apaixonado por aquela região, 
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sou apaixonado pela natureza, é uma luta de 
vida.  

Eu acho que, assim como a maioria dos 
colegas que participam desse grupo, porque 
quanto mais a gente entende sobre a natureza, 
mais a gente fica apaixonado por ela e quer 
defender não só pela natureza também, mas 
pela sobrevivência da nossa própria espécie. A 
gente precisa de um meio ambiente saudável 
para a gente conseguir viver bem. Se isso não é 
uma justificativa para a gente querer proteger 
um lugar igual à Sooretama, eu não sei qual 
seria a justificativa aceitável. 
 Obrigado pelo espaço, pessoal. Eu queria 
agradecer todos os meus colegas, cientistas, 
pesquisadores, que fazem esse esforço gigante 
para poder preservar aquele lugar tão 
fantástico. Obrigado! 
 
 O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 
Vou passar para o Antônio. 
 Antônio? (Pausa) 
 Toninho? (Pausa) 
 Ele está presente? (Pausa) 
 Deixe-me ver. Acho que ele caiu, né? 
(Pausa) 
 Então, eu acho que ele caiu. 
 Anunciar também aqui a presença do 
Eliton Lima, chefe da Reserva Biológica de 
Sooretama. É importante porque muitos de nós 
somos conselheiros dessas reservas, desse 
mosaico, né? Realmente, ele (Inaudível) esse 
presidente, ele e o Toninho, né? Ele comunicou 
agora que travou e não está conseguindo falar. 
Estão presentes aqui na audiência, nesta 
oportunidade, e nós temos total apoio deles, 
assim como nós temos apoiado bastante as 
unidades. Então, eles sempre estão 
interessados, realmente, em dar voz a isso, em 
discutir com a gente e pegar esses dados para 
poder transformar em política na gestão da 
área, né?  
 Anuncio aqui também a presença do 
analista ambiental Antônio Borges. Está aqui 
presente também, convidado. Obrigado pela 
presença. 
 Bom, eu vou tentar aqui explicar um 
pouquinho sobre essa oportunidade também 
que pode ser duas coisas. Realmente, a gente 

mitigar um erro histórico, que foi colocar aquela 
rodovia naquele cenário. Nós não sabemos por 
que isso aconteceu, por que ela passou ali, vou 
voltar nesse ponto. E o outro, é a gente dar uma 
oportunidade de desenvolvimento 
socioeconômico da Região Noroeste, dentro de 
uma vocação que ela já tinha. Por quê? Então, 
vou começar a falar sobre a questão dessa 
vocação. 
 Na década de 20, o acesso à Região 
Norte se dava pela Região de Colatina. Tanto é 
que foi inaugurada a primeira ponte sobre o Rio 
Doce, foi inaugurada em 1928, na Região de 
Colatina. E era por ali que se dava o acesso à 
Região Norte do estado do Espírito Santo. E toda 
essa região foi ocupada por esse plano de 
expansão de novos grupos humanos com a 
cultura ocidental a partir daquele vetor 
rodoviário.  

E foi percebido que a alteração da 
paisagem foi muito rápida, drástica, e vários 
ambientalistas, pesquisadores e naturalistas já 
estavam notando essa questão. As pessoas 
acessavam muito ali, era uma região muito 
remota, via de turismo internacional de 
naturalistas, pesquisadores, para poder 
entender aquela região, estudar aquela região. 
Era um sítio importante, onde príncipes 
passaram, naturalistas, para poder conhecer a 
biodiversidade da Mata Atlântica. 
 Então, alguns ambientalistas naquele 
cenário, o Augusto Ruschi, Álvaro Aguirre, 
começaram a notar essa transformação da 
paisagem e propuseram reservar uma gleba de 
floresta na Região da foz do Rio Doce, que um 
pouco até deslocado da Região do Rio Doce, 
mas não tão, era ligada à Reserva Biológica de 
Sooretama e à Floresta Estadual de Barra Seca. 
Então, se criou duas unidades ali, dado a 
alteração da paisagem acelerada que estava se 
dando naquela região. 
 O que acontece? Chega a década de 50, 
nós temos a ponte sobre o Rio Doce já em 
Linhares. Não era ainda a ponte da forma como 
nós conhecemos, acho que a gente já está na 
terceira ponte sobre o Rio Doce em Linhares, 
mas depois, nas décadas de 60 e 70, se decide 
passar a Rodovia BR-101 naquele eixo que não 
existia. Mas, passando e interceptando a 
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Reserva Biológica de Sooretama. E essa rodovia, 
ela deslocou totalmente o eixo de 
desenvolvimento do estado para uma região 
que estava em degradação com a floresta 
removida e se deslocou para a região da foz do 
Rio Doce. Não se sabe por que, mas se especula 
por que. Eu vou tentar aqui, eu quero dizer que 
isso ainda precisa ser estudado, são questões 
que a gente está se aprofundando. 

Se você notar o eixo rodoviário da região 
e vindo de João Neiva, como disse o professor 
Marcelo Renan, até Pedro Canário, 
economizaria muito mais em termo de 
quilometragem e passaria por fora da reserva 
biológica de Sooretama, por exemplo, e seria 
um trecho muito mais curto, mas se deslocou 
para fora do Rio Doce. Acredita-se que isso 
aconteceu porque, naquela época, se planejava 
fazer o porto, que hoje é de Tubarão, no 
planalto Carapina, naquela região. Como é que a 
gente sabe disso? Porque os documentos de 
naturalista, de pesquisadores e tudo mais que 
documentavam tudo dizem isso, dizem que ali 
que estava sendo planejado. Embora isso 
acontecesse também no cenário do Governo 
militar, e o Porto de Tubarão era relacionado 
com a Vale e tudo mais, que era uma empresa 
pública, e pouco se informava a respeito disso 
também do ponto de vista oficial, mas quem 
estava trabalhando nos bastidores tentando 
entender, tentando orientar o que fazer e o que 
deixar de fazer e para preservar a 
biodiversidade deixou alguns manuscritos sobre 
essa questão.  

Outro que foi deixado sobre essa 
questão é que a região onde se instala a reserva 
natural da Vale hoje não foi adquirida pela Vale 
na época com o objetivo de conservação; a ideia 
era explorar só floresta. E explorar só floresta de 
que maneira? De maneira sustentável, de 
maneira que a floresta, a madeira fosse sendo 
tirada e ela se recuperasse manejada, vamos 
colocar dessa forma. Para fazer o quê? 
Dormente de trilho de trem. Então, naquela 
oportunidade, a Vale estava adquirindo florestas 
ali, fazendas ali com esse objetivo. Ela 
encomendou vários estudos com muito recurso 
para entender a área e verificou que aquilo não 
seria viável. E grande parte das pessoas que ela 

contratou para fazer os estudos, dentro da 
própria empresa ou mesmo internacionalmente, 
indicaram que aquela área era uma área que 
tinha uma vocação enorme para conservação. E 
assim ela fez, ela manteve a área preservada. Só 
que, naquela oportunidade, o que se alardava 
era que aquela área serviria como um grande 
abastecimento de madeira para a própria Vale.  

Então, esses dois empreendimentos 
talvez tenham atraído a rodovia para aquele 
cenário de Linhares. E eles não aconteceram – 
um foi deslocado para a Grande Vitória e o 
outro foi visto que era inviável. Mas o problema 
ficou ali, que é a rodovia. Por outro lado, essa 
rodovia trouxe um grande desenvolvimento 
para a Região de Linhares. Isso é relatado pelos 
munícipes, pelo poder público municipal.  

E de fato Linhares cresceu bastante a 
partir dessa rodovia e se desenvolveu bastante 
em torno dessa rodovia. Acontece que essa 
rodovia, Linhares expandiu tanto que um 
distritozinho pequeno, chamado Córrego 
D’água, próximo da Região de Sooretama e 
reserva natural da Vale, cresceu tanto que foi 
necessária uma emancipação na década de 90, 
ou seja, a rodovia é tão vetor de ocupação 
humana que ela trouxe uma cidade para dentro 
de Sooretama e que, inclusive, se chama 
Sooretama em homenagem à reserva.  

As crianças que nós trabalhamos lá no 
trabalho de educação ambiental têm até 
dificuldade de entender, porque, na verdade, 
elas acham que a reserva é que leva o nome do 
município deles, e não o município que leva o 
nome da reserva. 

Então, o que acontece? Isso é só para 
exemplificar que, na verdade, uma rodovia é um 
vetor de desenvolvimento socioeconômico. É 
inegável isso. É importante? É importante, só 
que no contexto, principalmente no contexto 
que nós conhecemos hoje, os colegas lá, da Vale 
mesmo, começaram a ver também os próprios 
colegas que deixaram legado naquela região.  

Cada vez que a gente mergulha um 
pouco mais no conhecimento, o contexto que a 
gente verifica ali, a vocação daquela região não 
é o desenvolvimento da forma que a gente 
conhece e não é para servir a rodovia, porque 
aquela rodovia está ali para passagem, 
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principalmente de veículos que estão vindo, 
interestaduais, da Bahia, né? Não é para isso. É, 
na verdade, para um desenvolvimento 
sustentável regional, concatenado com a 
vocação da área, que é a conservação da 
biodiversidade, inclusive se beneficiando disso. 
Como? Através de selos de origem geográfica. 
Eu não sei. Alguns selos a gente já tem. Já tem 
indicação geográfica do cacau, da região da foz 
do Rio Doce, que é uma região também 
especial, mas o que acontece?  

Ali a produção agrícola se expandiu 
naquela região porque os serviços são muito 
bons, as frutas são... O maior exportador de 
mamão está localizado ali, do Brasil. Então, as 
frutas são uma delícia. E muito é feito pela 
biodiversidade local, por exemplo, inclusive o 
controle de pragas. Ali nós temos a maior 
diversidade de morcegos insetívoros que a 
gente está estudando a problemática, 
entendendo qual é o papel dele no ecossistema. 
Muitas espécies, uma diversidade enorme, mas, 
nos Estados Unidos, por exemplo, que tem uma 
diversidade menor, já foi estimado em 
pequenas áreas que o controle de pragas feito 
pelo morcego, por exemplo, é na cifra de 
bilhões de dólares anualmente nos Estados 
Unidos.  

E quanto que isso deve levar ali para 
aquela região de Sooretama? Eu estou falando 
dos morcegos, mas ali nós temos as aves, nós 
temos os mamíferos, nós temos uma 
diversidade, como foi dito aqui, um dos lugares 
mais megadiversos em termos de vertebrados, 
de invertebrados se colocar planta também. 
Então, o serviço que é prestado ali é muito 
valioso, inclusive podia agregar valor ao 
produto, da origem, de onde está vindo e a 
gente inclusive receber muito mais pelo que a 
gente produz ali do que recebe hoje no 
mercado, sem selo algum, sem identificação 
alguma, sem falar de onde é, porque a 
qualidade é muito boa. E muita gente paga 
muito caro para ter uma qualidade dessa, só 
que a gente não está sabendo administrar 
direito aquele cenário.  

E não é colocando uma rodovia de alto 
fluxo, de um grande empreendimento naquele 
cenário, que você vai conseguir preservar isso. 

Por quê? É reconhecido mundialmente que é o 
maior vetor também de perda de 
biodiversidade. Por quê? Direto e indireto. Por 
quê? Porque, através desse vetor, vários outros 
empreendimentos se instalam e isso fica 
incontrolável. O Estado não consegue controlar 
o cenário hoje, imagina no futuro. E nós 
estamos prestes a entrar... Já estamos numa 
crise, mas prestes a aprofundar essa crise.   

Enquanto que, se você remove essa 
rodovia dali, você tem a oportunidade de deixar 
os eixos regionais funcionarem para 
escoamento da produção e controlar o 
movimento nessa rodovia, com muito mais 
tranquilidade, nessas estradas que ficaram. 
Inclusive nós propomos aqui deslocar essa 
rodovia para o lado oeste. Por quê? Porque a 
área lá é muito mais degradada e já era um eixo 
de desenvolvimento do estado naturalmente e 
ficou empobrecida porque foi tudo deslocado 
para a foz do Rio Doce.  

Mas lá atravessa a rodovia e podem ser 
instaladas indústrias, outros grandes 
empreendimentos, assim como estradas que já 
estão chegando, igual à questão da 342, que foi 
dito aqui,  a BR-342 que liga a 116 a 101, duas 
grandes rodovias interestaduais. A ideia é fazer 
essa ligação, que é necessária, só que se tiver a 
rodovia aqui dentro do cenário da foz do Rio 
Doce o que acontece? A 342 também vai chegar 
lá, um outro empreendimento vai chegar, que 
inclusive está desenhado para passar dentro da 
reserva biológica de Sooretama. Acredite.  

Com muita discussão o Dnit já está 
estudando alternativas, mas, provavelmente, se 
a gente conseguir encostar a 101 mais para lado 
Oeste da região do estado do Espírito Santo, nós 
teremos oportunidade de dar uma 
oportunidade dessa rodovia se ligar muito mais 
facilmente numa região mais degradada, que 
inclusive tem mais estradas, tem dificuldade de 
dar manutenção nessas estradas naquela 
região, dado à questão econômica, e acaba a 
questão econômica não tendo tanto poder de 
realmente transformar a região.  

Então, eu acho que é um vetor, que a 
rodovia pode ajudar a desenvolver sócio e 
economicamente aquela área, que inclusive tem 
algumas áreas turísticas lá interessantes, como 
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os Pontões Capixabas, talvez a população 
conhecer um pouco mais, ao mesmo tempo em 
que a gente não estabelece ali naquela região 
da foz do Rio Doce um desenvolvimento 
insustentável, porque da década de 70 até agora 
a gente só está tendo perda. Então, a gente 
conseguir controlar um pouco melhor e 
realmente fazer esses dispositivos que foram 
títulos dados à região realmente vingarem, 
porque do jeito que está não está sendo feita 
efetivamente a conservação. 

Eu vou passar – desculpa, eu não sei se 
eu consegui responder algumas questões – a 
palavra para o Antônio. (Pausa)  

O Antônio não está aqui. Vou voltar a 
palavra para o Luiz.  

 
O SR. LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO 

– Se eu puder complementar minha fala, eu 
peguei um pedaço da sua fala, Aureo, e trouxe 
um produto que está sendo feito, aqui, junto 
com o laboratório de que eu também participo, 
que é o Laboratório de Ecologia Aplicada, da 
universidade. Então, vou mostrar para vocês. 
Vou tentar colocar na tela o que Aureo falou em 
termos do quanto vale a floresta e quanto isso 
agrega valor aos produtos.  

Este é um chocolate do Sul da Bahia, 
chocolate fino, não é um chocolate barato. Além 
de ele ser mais gostoso, produzido aqui, o que 
agrega valor são esses selos aqui: Laboratório de 
Ecologia Aplicada, Projeto BioBrasil em 
conservação do Mico-Leão-da-Cara-Dourada. 
Então, toda essa produção de chocolate, desse 
chocolate que é utilizado aqui, vem do know-
how, dos papers publicados em como a cabruca 
ajuda a conservar a biodiversidade. Esse foi um 
dos primeiros produtos lançados. Eu posso falar 
até, em nível de Brasil, que traz aí um selo de 
Laboratório de Ecologia falando assim: essa 
produção é atestada frente à conservação da 
biodiversidade. O manejo é pensado em 
biodiversidade e os artigos publicados para 
atestar isso, ou seja, como esse tipo de 
produção vem junto com isso. Então, isso 
agrega valor.  

Aqui, em Ilhéus, é um lugar turístico. 
Evidentemente, então, os estrangeiros que 
visitam adoram esse tipo de situação. É um 

produto que desponta aos olhos por ser 
proveniente de áreas de conservação da 
biodiversidade.  

Eu gostaria de alertar todos nós aqui, 
também. Todos nós estamos nos preparando 
muito atentamente para este ano. Eu tive que 
resolver um negócio e acabei perdendo essa 
fala, que é superimportante, que é o seguinte: 
nós estamos no ano da COP26, da reunião das 
mudanças climáticas. Novamente, então, 
estamos no ano decisivo em que o Brasil, que 
deveria ser o país protagonista dessa história, 
por deter maior parte da biodiversidade do 
planeta e deter a maior parte de produtividade 
dos ecossistemas florestais do planeta 
reconhecidamente, deveríamos ser os 
protagonistas. Então, é um ano decisivo em 
termos do que o Brasil vai ser.  

É evidente que o nosso Governo vai estar 
lá representando, toda vez está representando 
os interesses, etc. Isso tudo, todas as decisões 
que a gente toma localmente, regionalmente, 
em nível federal, repercute no valor dos nossos 
produtos.  

Vocês, todo mundo tem conhecimento 
disso. Hoje, a indústria pede isso, 
principalmente os de fora. Às vezes, não querem 
e boicotam produtos provenientes do 
desmatamento.  Hoje, tem todo um código de 
rastreio.  

Então, nós estamos no ano decisivo em 
que se montou a Década da Restauração 
Florestal e a região de Sooretama, Norte do 
Espírito Santo, Sul da Bahia, vou colocar assim, é 
uma das regiões da Mata Atlântica com maior 
potencial para ser protagonista na Década da 
Restauração, porque a Década da Restauração 
está vindo justamente com essa questão dos 
acordos internacionais para mitigação dos 
lançamentos de gases de efeito estufa.  

Por que a nossa região é protagonista? 
Porque ela é que tem mais capacidade de 
estocar carbono ao longo do tempo. Então, 
abandonar as florestas ali ou restaurar as 
florestas ali significa um acúmulo de carbono 
mais rápido e maior, devido ao potencial 
mesmo da região, da biodiversidade, das 
características das florestas da região em 
acumular carbono ao longo do tempo. Então, é 
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a região protagonista. A gente tem que adotar 
esse protagonismo também. Isso é uma 
assinatura do Brasil, nesse contexto. Então, a 
gente tem saídas para ter produtos que têm 
mais valor agregado, justamente devido à 
biodiversidade, e estamos no ano em que a 
gente tem que ser protagonista disso.  

Era isso que eu gostaria de 
complementar, Aureo. Obrigado. 

 
O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 

Ok. Eu vou passar para o Antônio Almeida. Ele 
conseguiu retornar aqui agora. Por favor.  

 
O SR. ANTÔNIO DE PÁDUA ALMEIDA – 

Desculpa, gente.  
Boa tarde a todos. Quero agradecer 

também a oportunidade de estar aqui fazendo 
esse exercício de cidadania.  

Eu queria só complementar, na verdade 
adicionar dois aspectos que eu considero 
importantes nas falas dos colegas até agora.  

O maciço de Sooretama está localizado 
na porção leste da região dos Tabuleiros e toda 
a água dessa região é drenada de oeste para 
leste. Então, a reserva de Sooretama está bem 
nessa zona de contato entre a região dos 
Tabuleiros e a planície arenosa, que o professor 
Marcelo mostrou lá, que é uma região 
acumuladora de água. 

Então, eu entendo que a gente tem duas 
oportunidades ligadas a essa discussão. 
Primeiro, essa caixa d’água, que é a planície 
costeira, que também tem uma importância 
muito grande nas alterações climáticas locais 
que o professor Magnago  mencionou, porque 
ali se acumula a água que dá origem ao rio 
Mariricu, que abastece São Mateus, e esse rio 
Mariricu atualmente está muito prejudicado 
com as intervenções que foram feitas na 
planície. Além disso, toda a Região Oeste, que 
está situada a oeste da Rebio de Sooretama, 
teve a sua cobertura florestal original dizimada 
ao longo dos anos, principalmente pela 
exploração de madeira, sucedida pela 
implantação de pastagens.  

Então, eu entendo que a gente discutir a 
duplicação da BR-101 também permite que a 
gente discuta oportunidades de recuperar água 

para a região, água que é fundamental para 
toda essa matriz econômica que está situada 
aqui, a fruticultura, que, não à toa, tem essa 
qualidade que o Aureo mencionou. Nós temos 
água e controle de pragas. Que serviços mais 
importantes, tão caros à agricultura que essa 
região presta! 

Então, eu entendo que é importante a 
gente discutir isso. Levar um vetor de 
desenvolvimento para oeste principalmente 
nesse momento, em que o professor Magnago 
mencionou de Década da Restauração Florestal, 
permitiria que a gente planejasse recuperar 
florestas na Região Oeste, permitindo que esses 
municípios tenham vegetação, tenham fauna 
que controla praga e tenham água de novo para 
poder abrigar atividades econômicas 
importantes para a região. Ao mesmo tempo 
em que a gente tem que discutir também um 
momento de a gente evitar maiores pressões 
sobre a nossa caixa d’água, que já está cheia de 
furos, que é a região arenosa a leste da reserva 
de Sooretama. 

Então, eu acho que são dois argumentos 
que fortalecem a importância de a gente 
discutir a passagem dessa rodovia para Oeste. 
Claro que isso tem algumas implicações, pode 
haver algumas resistências. Sei lá, alguns 
municípios podem achar que vão perder 
movimento, mas isso é uma questão de 
planejamento e questão de arranjos 
institucionais, governamentais, para que esse 
deslocamento desse eixo não signifique um 
esvaziamento das demandas econômicas dos 
municípios que hoje são atravessados pela BR.  

Eu gostaria só de aproveitar para puxar 
uma brasa aqui para minha sardinha, porque eu 
estudei sapos por muitos anos e a região de 
Sooretama e da Vale tem uma grande 
diversidade de anfíbios. As pessoas que são 
leigas nem acreditam. A gente tem mais de 
sessenta espécies de sapos que vivem ali 
naquela região, todos os papéis ecológicos 
possíveis controlando praga, transferindo 
energia da água para a terra, da terra para água. 
Então são bichinhos importantes para a gente 
lançar nesse contexto.  

Queria agradecer muito a oportunidade 
e dizer que eu ainda confio na democracia, na 
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capacidade de discussão. A gente sabe que tem 
muitos interesses envolvidos, mas, 
conversando, dialogando e argumentando, a 
gente vai conseguir chegar lá. Eu tenho plena 
certeza disso. Muito obrigado, gente. 

 
O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 

Obrigado, Toninho. 
Vou passar aqui para o Vinícius. Ele 

descobriu como é que levanta a mão no 
aplicativo aqui. Vinícius, você está por aí? 
(Pausa) 

Eu acho que a gente está apanhando um 
pouquinho. Então, está bom. 

Olha só, deputado, depois, a gente 
dando oportunidade, outros colegas vão 
falando.  

Eu queria dizer o seguinte, a gente fez 
uma documentação, olhando o processo, 
também com essa alternativa. Nós vamos 
encaminhar ao presidente desta comissão, que 
é o senhor, vamos encaminhar também ao 
presidente da comissão federal e vamos 
protocolar junto ao Ibama no processo, para 
que possa ser observado e as pessoas, os 
senhores possam entender melhor o que a 
gente está falando.  

O processo em si de licenciamento não 
está legal. Infelizmente a forma como a 
concessionária e a Agência Nacional de 
Transporte Terrestre estão se comportando no 
processo não está colaborando. Eu tive acesso 
ao processo e tenho acompanhado também a 
presença da concessionária naquele cenário. Ela 
não tem compromisso, infelizmente.  

Então, faço aqui já uma manifestação 
realmente negativa da qualidade do serviço que 
é prestado por essa concessionária naquela 
região. Eu fico muito decepcionado de ter que 
pagar pedágio para essa concessionária, sendo 
bem honesto mesmo, como cidadão capixaba. 
Então, não vou ficar aqui falando. Não estou 
falando contra a rodovia, não. Estou falando que 
a estrada é importante, sim, mas a forma como 
está sendo administrado aquele trecho da 
rodovia... Se os outros que os senhores estão 
fiscalizando, estão falando que estão atrasados 
e tem lugar que está licenciado e nem sequer 
elas estão fazendo as obras adequadas... Então, 

lá, ele já se comprometeu com o Ministério 
Público, se comprometeu com o Ibama de fazer 
as adequações para o funcionamento 
emergencial até que se tome a decisão com 
relação realmente para onde vai essa estrada, 
porque o Plano de Manejo já fala que não quer 
aquela estrada lá, o Plano de Manejo assinado 
neste Governo. Não é possível que as pessoas 
não consigam perceber. 

Então, no processo de licenciamento, foi 
dito lá, na audiência pública de Linhares, os 
munícipes, nós, o prefeito, da questão do desvio 
de Linhares, da região urbana de Linhares, 
porque essa rodovia já deu o que tinha que dar 
dentro do município de Linhares, mas também 
na Reserva Biológica de Sooretama.  

Isso não quer dizer que a rodovia vai 
deixar de servir Linhares, que as pessoas não 
vão conseguir acesso a essa rodovia e ganhar o 
país. Não é isso. Ela passaria em outra região. E 
a região que tem vocação para receber essa 
rodovia é a Região Oeste. 

Então, a concessionária apresenta um 
desvio de Linhares que afeta muito mais essas 
áreas protegidas sem pedir nenhum tipo de 
manifestação dos órgãos que aqui administram 
o mosaico, as unidades de conservação, uma 
coisa que é inviável, dentro da área de 
drenagem, em regiões dentro de unidades de 
conservação, em regiões que já têm 
empreendimentos que estão prejudicando 
aquela região de drenagem. Inclusive, tem 
empreendimentos que nem foram entregues 
por causa do problema da drenagem ali, igual a 
conjuntos habitacionais etc. Ao mesmo tempo, 
não apresenta a alternativa que foi solicitada a 
estudar, de desvio da Reserva Biológica de 
Sooretama. Não apresenta. O órgão ambiental 
solicitou. Não apresenta, ou seja, não tem 
compromisso. Infelizmente, não tem 
compromisso. 

Então, a gente está entregando um 
documento onde a gente olha essas questões, 
vai entregar. Eu mandei aqui pelo WhatsApp 
adiantando, mas vou mandar oficialmente, 
porque depois eu vou perguntar à sua 
assessoria como a gente pode fazer, para que o 
senhor e os seus colegas deputados possam se 
debruçar sobre isso e observar o que está 
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acontecendo, porque estar atrasado o 
cronograma de obras ou o licenciamento não é 
culpa dos órgãos ambientais.  

Infelizmente, eu fui analista ambiental e 
sou professor da universidade, trabalho com 
essa temática. Todos os colegas aqui, a gente se 
debruçou, sentou, conversou foi a todas as 
audiências. Sabe? A gente tentou ajudar ao 
máximo para que as coisas acontecessem da 
melhor forma possível. Ninguém está aqui... Da 
melhor forma possível. Todo mundo está 
querendo ajudar. 

Eu cedi dados, dados da nossa pesquisa 
do estudo de impacto ambiental. Entendeu? Os 
meus alunos. Tem alunos meus que foram 
contratados para fazer serviços também, no 
trecho todo, porque a gente forma, a gente da 
universidade vai para o mercado de trabalho, 
mas, para as empresas que prestam serviço para 
a concessionária, que fazem estudos de meio 
ambiente, etc. (Pausa)  

...lugar de se manifestar, audiência 
pública, por exemplo, porque você vê uma coisa 
no jornal, sai lá, por exemplo, o presidente do 
Findes... Desculpa, não vou falar sobre o 
presidente do Findes, mas alguém da economia 
do Espírito Santo vai lá e fala alguma coisa ou de 
uma ONG e tal, mas não foi à audiência pública, 
poxa! A audiência pública é um dispositivo 
constitucional.  A obra, o empreendimento, tem 
que fazer essa audiência pública, apresentar os 
impactos. E quando foi apresentado, os 
munícipes foram lá e se manifestaram, e 
quando se manifestaram, pediram desvio de 
Iconha, pediram desvio de Fundão, pediram 
desvio da região de Ibiraçu, pediram desvio de 
Linhares e pediram desvio de Sooretama e, 
provavelmente, se fizesse de São Mateus, ia 
pedir de São Mateus também, porque ninguém 
quer a rodovia passando lá não, só passando, 
quer alguma coisa que fique, que traga o 
desenvolvimento realmente em consonância 
com a vocação da região.  

E, quando a gente fala de desviar, não é 
que a região, os municípios vão perder. Não. Vai 
para uma outra região do município. E os outros 
municípios lá, que não estão afetados, têm todo 
o direito de receber a rodovia duplicada. Não 
estamos falando disso. E nós queremos andar 

nela duplicada, chegar de Norte a Sul deste país 
por ela. 

Agora, o que a gente está colocando aqui 
são as nossas preocupações. Mais uma vez, 
ressalva: estamos entregando, vamos também 
entregar ao Ibama, e gostaríamos de pedir aos 
senhores que olhem para além da apresentação 
que nós fizemos aqui. E agora nós nos 
colocamos à disposição para responder os 
questionamentos, para a fala do deputado 
Gandini. Mas eu gostaria de pedir aqui a palavra 
para o analista ambiental Antônio Borges.   

Antônio Borges pediu para falar, 
Antônio? Desculpa. Vinícius também. 

 
O SR. ANTÔNIO BORGES – Sim. Boa 

tarde a todos! Obrigado! 

 
É o que você falou. A gente já pediu que 

a empresa apresentasse alternativa locacional, 
porque, no EIA, o que foi apresentado foi 
proforma, e agora, na complementação que a 
gente pediu que representassem alternativas 
reais, eles não apresentaram. Então, é difícil. A 
gente não pode sugerir. Quem tem que 
apresentar alternativa é o empreendedor. 

Em relação ao ICMBio, o ICMBio disse 
que não pode se manifestar, porque a 
duplicação, dentro da Rebio, a legislação não 
permite. O que a lei do Snuc menciona é que o 
uso é incompatível com os objetivos da unidade. 
Então, rodovia não está previsto. A Rebio só 
pode ter uso indireto. Então, não é permitido. E 
a gente sabe de todos os problemas ambientais 
que essa rodovia causa na Rebio e nas zonas de 
amortecimento também.  

Mas eu queria destacar, também, que o 
processo de licenciamento... Você desculpa, o 
colega Marcelo Renan falou que o processo de 
licenciamento tem vício, mas ele não tem vício, 
o que tem vício é o processo de concessão. O 
processo de licenciamento está sendo bem 
conduzido, a gente tem questionado, tem 
participado do debate. Toda vez que a gente é 
chamado, a gente participa, esclarece, e 
estamos aqui para isso. É o que a sociedade e o 
meio ambiente querem, e a gente também 
quer.  
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Então, a gente quer preservar o meio 
ambiente, mas quer também a rodovia. A 
equipe inteira está muito ciente da 
responsabilidade em relação a esse processo, de 
que a duplicação é importante, de que ela 
preserva vidas. O número de acidentes... Eu, 
quando li o estudo, fiquei impressionado com a 
quantidade de acidentes, é uma morte a cada 
quatro, cinco dias, na estatística que foi 
apresentada. É um número absurdo! Eu 
conheço parte da rodovia, porque eu passava 
férias no Espírito Santo, então eu conheço.  

Mas, como o licenciamento tem que 
ser... A parte de viabilidade ambiental ela é uma 
só, para o empreendimento todo, a gente não 
pode dividir o licenciamento. Então, a empresa 
chegou a pedir para que fosse dividido – a gente 
não pode fazer isso. Então, o licenciamento tem 
que ser... A parte de viabilidade, que é o 
licenciamento prévio, tem que ser para todo o 
empreendimento. E a gente está tentando achar 
uma forma de que eles protocolem um estudo 
bem feito, mas isso depende deles. 

É isso que eu queria esclarecer. 
Obrigado! 

 
O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 

Vinícius, você está ainda com a mão levantada! 

 
O SR. VINÍCIUS DE SEIXAS QUEIROZ – 

Vou tentar agora pelo celular. Vocês estão me 
ouvindo? (Pausa) 

Maravilha! Eu vou me ouvir aqui 
também, porque eu estou com o fone de ouvido 
do computador. Estou com duas conexões, que 
é justamente para tentar contornar esses 
constrangimentos tecnológicos. 

Mas eu queria aproveitar a oportunidade 
e, primeiro, pedir desculpas pelo atraso e 
agradecer a oportunidade de estar aqui, 
agradecer o convite ao professor Aureo. Eu fiz 
anotações aqui muito... Quer dizer, tudo o que 
eu vou dizer aqui, de alguma maneira já foi dito. 
Eu queria dar uma ênfase a alguns aspectos, 
principalmente começando pela questão da 
falta de um mecanismo muito importante num 
planejamento de qualquer grande 
empreendimento.  

Existe essa abordagem, ou essa etapa 
preliminar ao licenciamento ambiental, ou a 
previsão do componente ambiental no processo 
de planejamento de um empreendimento. Ela 
existe para algumas tipologias. Por exemplo, 
quando do leilão dos blocos de exploração de 
petróleo, na plataforma continental brasileira, 
no mar territorial, existe uma etapa preliminar 
que já vai evitar o dispêndio de um 
investimento, de uma quantia imensa de 
energia e esforços para a elaboração de 
projetos, estudos, que muitas vezes não tem 
viabilidade. Então, você faz análises 
preliminares, análises ambientais que vão te dar 
já uma ideia se vale a pena ou não investir. 

Então, nós acreditamos que esse 
empreendimento é um exemplo de uma 
situação em que, se tivesse sido feita uma 
análise preliminar à concessão, a gente teria 
evitado esse transtorno e possivelmente teria 
sido enxergada já essa questão dos contornos 
dos municípios das áreas urbanas – que estão 
pipocando no transcorrer do processo. Quer 
dizer, você vê que houve uma série de 
problemas na concessão da rodovia.  

A concessionária, muitas vezes ela não 
pode ser culpada por uma falha no processo de 
concessão. Ela foi contratada para fazer uma 
duplicação de um determinado trajeto. Aí 
investe uma quantidade de recursos financeiros 
muito grandes para que ela cumpra aquilo. Não 
são só recursos financeiros, há uma pressão da 
sociedade. Então, existe uma pressão muito 
grande, existe um interesse econômico-
financeiro muito grande! Quer dizer, você tem 
uma quantidade de gente imensa, trabalhando 
para que aquilo dê certo.  

E aí a gente recebe alguns estudos, que 
você vê que... você fica meio assustado e você 
fala: gastou-se muita energia e muito tempo 
numa proposta que não tem sentido. Quando 
você... Acho que foi apresentado, você vê as 
alternativas locacionais da área urbana de 
Linhares, novamente se repetiu aquilo que foi 
feito para Sooretama: um desenho arbitrário, 
uma linha reta com uma curva pelo Oeste, que 
não tinha uma explicação racional. Ela vai 
simplesmente meio que para cumprir tabela, né, 
para dizer que houve uma opção pelo Oeste e 
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que era ruim. Não é que era ruim, ela foi mal 
feita, ela foi feita de formas… quer dizer, o 
objetivo é que ela fosse ruim, porque o lado que 
já havia sido estudado, justamente por ser 
sensível, quando se fez o Termo de Recorrência 
para os estudos, do EIA/RIMA, já se pediu que 
estudasse aquela área mais sensível, porque ela 
poderia ser impactada de alguma maneira, 
indiretamente. 

Então, como já se tinha estudado, eles já 
tinham informações, e para eles foi muito mais 
fácil construir uma proposta mais consistente 
pelo Leste. Não que essa proposta 
necessariamente seja melhor, como não é! 
(Pausa) 

Estão me ouvindo aqui, vou prosseguir! 
Enfim, uma outra questão, sobre essa 

falta de planejamento prévio, que a gente está 
tendo que corrigir agora, com o carro andando. 

Com relação à questão de acesso, a 
gente faz alguns estudos aqui, algumas 
conjecturas. Primeiro, é aquilo que o Aureo 
falou, na audiência pública, o prefeito, o 
presidente da Confederação de Associações de 
Moradores, enfim, outros representantes que 
estiveram lá, representantes de entidades 
ambientais, se manifestaram pelo contorno pelo 
Oeste. Houve uma preferência clara, porque é 
natural. Quem conhece a região, sabe que essa 
região não é vocacionada para receber rodovia. 
Tem um exemplo claro, que é a ligação da sede 
de Linhares para o Pontal do Ipiranga, que é 
uma região, enfim, que é uma obra com uma 
série de problemas, e que gerou transtornos. 
Enfim, já há esse interesse, ali no município, 
para fazer o contorno pelo Oeste. 

Eu estive na audiência pública, eu pude 

testemunhar, fiquei responsável pelo resumo 
da ata, né, da audiência pública, então eu 
verifiquei que quando a gente faz as 
comparações de distâncias, na verdade 
Linhares não vai perder a BR 101. A rodovia 
que hoje lá está, vai continuar, porém com 
fluxo muito menor, e ela vai poder acessar à 
rodovia duplicada muito rapidamente, coisa 
de dez minutos, dependendo de quão distante 
for esse desvio, né, no máximo aí de quinze 
minutos, a pessoa conseguiria chegar já na 

rodovia duplicada. Teria algumas opções novas 
de tráfego, mas manteria a opção atual com 
muito menos fluxo. 

Acho que era basicamente isso. 
 

O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 
Obrigado, Vinicius! 

Vou passar a palavra para o deputado 
Gandini, e mais uma vez agradecer a 
oportunidade, Gandini. A gente está aqui à 
disposição, pode perguntar, e à disposição dos 
demais também para responder o que for 
necessário. 

Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE –  (GANDINI –  
CIDADANIA) –  Ok, obrigado, professor! 

Eu vou… Nós estamos aqui com o 
deputado Freitas, deputado Marcos Garcia, 
deputado Luiz Durão, se e algum deles gostaria 
de fazer alguma colocação. (Pausa) 

Ok. Como não responderam, nós 
vamos... Enfim, só para a gente dar um 
fechamento, importante a gente ter essa 
audiência, porque já até conversei na reunião 
anterior que nós tivemos, que sem essas 
informações, sem tudo isso que a gente recebeu 
aqui, a carga de informações da comunidade 
científica, a gente tende a compreender que 
uma solução simples é passar a BR pelo local em 
que ela está. 

E, possivelmente, essa falha aí, esse vício 
que o Antônio colocou em relação à concessão, 
ela ocorreu dentro dessa perspectiva, eles não 
ouviram quem de interesse, né, na região, para 
saber se o traçado atual, né, se ele era o ideal. 

Então, a gente tem essa reunião aqui 
como uma reunião superimportante para que a 
gente consiga levar ao conhecimento das 
pessoas as motivações, principalmente em 
relação ao licenciamento.  
 É claro – e aí registro mais uma vez, e 
tenho feito isso de forma bastante clara, 
inclusive com a presença da Eco 101 – que há 
um desinteresse enorme da Eco 101, notório. 
Inclusive, dentro do processo, que - assim como 
o professor Aureo teve acesso - li peça por peça, 
a gente verifica que há por parte da 
concessionária um desinteresse enorme em 
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resolver essa questão do trecho de Sooretama. 
Mais especificamente há um desinteresse 
enorme em ter a concessão da licença nesse 
trecho. Ao que nos parece, isso é uma vantagem 
que eles estão conseguindo ao não apresentar 
as documentações pedidas pelo Ibama.  

É por isso que manifesto, sempre, que o 
Ibama precisa encerrar esse assunto. Falar: 
Olha, a concessão é inviável desse jeito. Não tem 
como dar o termo de licenciamento. Repito isso 
novamente. Até porque a gente percebe que 
tanto a ANTT, na última manifestação, quanto a 
ANTT e a Eco na última manifestação que 
fizeram no processo, demonstram claramente o 
desinteresse em conseguir o licenciamento, 
porque eles não apresentam nenhuma 
alternativa capaz de solucionar o problema. 
Antônio colocou bem claro aí: não há, de fato, 
apresentação de documentos suficientes para 
que se conceda um licenciamento.  
 Mas, esta reunião é superimportante, 
até porque uma pessoa que não tem essa carga 
de informações tende a achar que é simples 
passar ali; não tem essa profundidade de 
entendimento, até de perdas que vamos ter em 
curto, médio e longo prazo, do ponto de vista 
ambiental e do ponto de vista econômico, 
porque ficou claro também que isso vai gerar 
impacto em toda a região, principalmente na 
agricultura da região.  
 Enfim, esta sessão é uma sessão 
documentada. Está aqui no âmbito do 
Legislativo do Estado do Espírito Santo.  Vamos 
encaminhar, assim como temos feito junto a 
OAB que, no último ano, através de informações 
que tivemos dentro desta comissão, conseguiu 
uma diminuição do pedágio em alguns trechos, 
fazendo uma interpelação judicial em relação a 
essa questão.  Essa documentação é 

superimportante até para a gente encaminhar 
para o Ministério Público; encaminhar esse 
entendimento que nos parece bastante óbvio, 
agora, com essas informações. Ele não é 
óbvio, vou falar a verdade, de primeira vista. 
Não é óbvio! Por isso a importância da 
reunião. Mas, no Brasil, a ciência não está 
sendo muito respeitada, infelizmente, mas 
vamos insistir nisso.  

Estou convencido de que essa alça a 
Oeste é o ideal, inclusive economicamente para 
o município. Tenho falado isso. Parece até que 
só penso na questão econômica, mas não é. 
Isso, de fato, move muitos setores da nossa 
sociedade. Então, quando a gente fala que a 
gente está enfrentando uma discussão 
econômica, até para esses é importante que 
entendam que isso vai ser muito positivo em 
longo prazo para desenvolver aquela região. Foi 
demonstrado de várias formas, isso está claro 
aqui. 
 Então, fica aqui o meu agradecimento a 
todos vocês que contribuíram com este 
momento. Sei que vocês já fizeram isso em 
outras oportunidades, mas vamos tentar dar o 
máximo de visibilidade a esse momento. Têm 
alguns jornalistas acompanhando. Isso é 
importante, que a gente dê visibilidade a este 
momento para que as pessoas possam acessar 
essa informação, principalmente dessa questão 
em relação aos prejuízos que podemos ter se 
essa duplicação for feita naquele trecho.  
 No entanto, considero importantíssima a 
fala do próprio Aureo, que colocou que 
queremos a duplicação da rodovia. E queremos, 
também, que isso seja feito mais rapidamente. 
Por quê? Porque temos inúmeras vidas sendo 
perdidas. Este ano, tenho certeza (Inaudível) 
isso, é fácil, pelas notícias a gente percebe. 
Vamos ter em outro momento a Polícia 
Rodoviária Federal, até para pegar esses 
números, mas a gente está vendo inúmeros 
acidentes nessa rodovia, principalmente no 
trecho Norte, que não tem nada duplicado. E no 
trecho Sul, que já está licenciado, a empresa 
também tem dificuldade de estar avançando, 
bem lentamente. Então, não nos parece que o 
problema é o licenciamento apenas. É claro que 
isso impede de eles fazerem, mas temos um 
contrato que se fosse feito entre duas partes já 
teria sido rompido há muito tempo. 

Infelizmente, a gente não entende por 
que a ANTT insiste em manter um contrato tão 
deficitário como esse, que não tem a prestação 
do serviço adequado, principalmente do ponto 
de vista das obras. É um contrato que, se fosse 
um contrato de internet da nossa casa a gente 
já tinha rompido há muito tempo, não tinha 
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ficado dois meses desse jeito. Mas, infelizmente, 
a gente tem uma parcimônia enorme pelos 
entes federais em relação a esse contrato, o que 
nos deixa até preocupados em relação a tanta 
parcimônia em relação a um contrato que não é 
cumprido.  

Enfim, agradecer a todos vocês. Se tiver 
mais alguma consideração, professor Aureo, 
fique à vontade. Vou deixar vocês, se quiserem 
colocar mais alguma questão... Para gente fazer, 
logo depois, o encerramento da nossa sessão.  

 
O SR. LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO 

– Gostaria, na verdade, de mostrar... Porque 
como o Gandini comentou aqui, temos 
jornalistas, temos outros deputados 
acompanhando. Eu falei bastante, expliquei a 
problemática, mas se vocês permitirem eu 
mostro um gráfico, dois minutinhos, que acho 
que vai ficar muito claro para todos nós o que 
está movendo essa questão econômica 
também, Gandini. Porque você fala muito bem: 
somos preocupados com essa questão. 
Inclusive, o meu trabalho de serviços 
ecossistêmicos é, definitivamente, baseado em 
economia. Então, entender essa parte é 
fundamental para nós.  

Aproveitando, enquanto estou fazendo o 
loading aqui, também gostaria da duplicação lá 
porque viajo para o Espírito Santo direto, minha 
família é de Vitória. Então, ia ser muito melhor 
pegar toda a faixa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Inclusive, Magnago, a única 
questão ruim desta reunião foi que você não 
trouxe o chocolate. Então, presencial... Na 
próxima, por favor.  

 
O SR. LUIZ FERNANDO SILVA MAGNAGO 

– Vocês já estão vendo a minha tela? Aqui está 
falando que estou compartilhando, mas não sei. 
Vocês estão enxergando? Na próxima eu levo o 
chocolate. 

Deixa-me mostrar aqui só um gráfico, 
não vou gastar muito tempo, mas para ficar 
muito claro o que está acontecendo aqui. Acho 
que isso é importante, os jornalistas estão aí e 
etc, esses são dados do Instituto Nacional de 

Meteorologia, o Inmet. Então, qualquer pessoa 
pode ir lá e tirar os dados da internet agora. Não 
são dados nem que coletamos ali e etc., no 
campo. É um dado nacional.  

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Então, está aqui, Linhares aumentando; 

aqui, a estação de Linhares. 
Aqui é a estação de São Mateus, ainda 

mais forte do que Linhares, a gente vê por esse 
numerozinho, ou seja, a gente tem um ajuste 
maior, ou seja, o clima está, de fato, a 
temperatura, aumentando a cada ano que 
passa. Então, 1975 estava com vinte e nove 
graus em média. Já estamos passando dos trinta 
graus em média, em 2020. Linhares, ou seja, 
ainda segura um pouco mais essa inclinação, 
mas já tínhamos ali pouco mais de vinte e oito 
graus em média, em 1975, e estamos chegando 
aqui... Aqui são os dados do Inmet e eles têm 
uma falha, né. Então, até 2005 a gente já via 
esse incremento de quase um grau. Aí, juntando 
outros dados que são fornecidos por empresas 
da região que fazem esse monitoramento 
climático. Então, dando uma melhorada nesses 
dados com dados de empresas também que 
monitoram o clima desde 1975, ali na região de 
Sooretama e Linhares, a gente tem ainda um 
poder gigantesco de predizer que, em 1975, a 
região de Sooretama – aliás, aqui, mais a região 
de Sooretama mesmo – vinte e dois graus em 
média, chegando próximo de vinte e cinco graus 
em média.  
 Então, basicamente, o que queria era só 
mostrar que isso tem tudo a ver com economia. 
A gente sabe que todas as culturas da região, 
todo tipo de alimento tem uma produção que 
uma hora vai ser atingida pela capacidade 
fotossintética das plantas, quer dizer, elas não 
vão conseguir fotossintetizar, enfim, produzir 
alimentos para elas mesmas a partir de certa 
temperatura, vai começar uma mortalidade. É o 
entendimento.  

E é justamente por isso que está 
acontecendo, no mundo inteiro - e a gente 
observa o que está acontecendo ali também na 
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região de Sooretama, Linhares e São Mateus -, 
essas reuniões internacionais. Porque não é só 
uma preocupação com a biodiversidade, é uma 
preocupação com a segurança alimentar do 
planeta, dos humanos.  

Então, queria só ressaltar essa questão, 
que é uma preocupação econômica. E aquela 
região tem que ser protagonista nisso aí. 
 Só queria fechar com essa fala e mostrar 
esses dados. Obrigado! 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! Gostaria também de 
me manifestar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –  
CIDADANIA) –  Só antes, pedir ao Magnago 
para, se conseguir retirar a tela... Acho que está 
compartilhando ainda a sua tela, Magnago. 
(Pausa)  
 Ótimo! 
 Vi que a Ana Carolina também levantou a 
mão. Vou passar ao deputado Marcos Garcia 
para fazer uso da palavra. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA –  (PV) – 
Presidente, posso falar, ou a Ana vai falar antes? 
(Pausa)  
 Senhor presidente, vamos lá! Primeiro, 
quero agradecer e parabenizar todos os 
presentes, convidados, que vieram falar um 
pouco aqui, dentro da área de cada um, dentro 
do entendimento de cada um. Então, 
agradecemos. 
 É uma luta muito grande desta comissão 
especial que fiscaliza a Eco101, essa empresa 
que não respeita a população do estado do 
Espírito Santo. Na verdade, não é a Eco101. 
Esses caras são a Eco171, que montaram uma 
quadrilha aqui para saquear os bolsos dos 
capixabas, e que, a cada momento, tentam 
achar uma justificativa para frear toda uma 
economia do estado do Espírito Santo. 
 Se você tem uma ideia, estou saindo de 
Linhares toda segunda-feira e, em um trajeto 
que gastava uma hora e vinte, uma hora e meia, 
estou gastando três horas para chegar até o 
destino final, que é Vitória. Um trajeto de cento 
e trinta quilômetros! 

 Agora, faço uma pergunta: um 
empresário pode ficar dentro de um carro, para 
ir a Vitória, seis horas, presidente? Será que a 
Eco171 sabe quanto custa uma hora de um 
empresário que produz, que paga imposto neste 
país? 
 Então, é um absurdo o que está 
acontecendo! Temos cobrado com frequência à 
Eco101, meu presidente, a duplicação, que eles 
atendam ao cronograma de ampliação da 
Eco101. E o que a gente ouve? A cada 
momento, uma história diferente. 
 Então, faço um apelo aqui: que a gente 
continue essa discussão, mas que também 
envolva o Ministério Público, para que o 
Ministério Público também possa tomar uma 
ação - os deputados federais, os senadores, o 
governador do Estado. Então, essa discussão 
não vai se calar.  

Quero parabenizar você, deputado 
estadual Fabrício Gandini, por ter aberto esta 
comissão especial para fiscalizar a Eco101.  

A Assembleia Legislativa tem se 
manifestado, tem cobrado, e estamos tentando 
fazer valer o nosso direito de ir e vir. 

Então, quero deixar aqui o meu boa-
tarde a todos.  

Quero solicitar a ata, meu presidente, 
desta reunião. Não pude participar da reunião 
toda porque estava em outra reunião aqui. 
Então, quero solicitar a V. Ex.ª a ata desta 
reunião e deixar aqui o meu boa-tarde a todos. 
Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI –  
CIDADANIA) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia. 
 Não sei se a Ana Carolina ainda quer 
fazer uso... Ela está com um probleminha de 
conexão, mas acho que o áudio talvez funcione 
bem. (Pausa) 
  
 O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 
Carol? Ana Carolina, professora Ana Carolina? 
(Pausa) 
 Enquanto ela se prepara para falar, eu 
vou só aproveitar a oportunidade, deputado, e 
também fazer a minha manifestação ao 
Ministério Público Federal. Eu acho que todos os 
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colegas aqui concordam, nós estamos 
trabalhando muito tempo nessa problemática, 
que é a seguinte: o Ministério Público Federal 
sempre foi parceiro na tentativa de soluções 
para a problemática lá em Sooretama.  

A Procuradoria de São Mateus, 
Conceição da Barra, Linhares, já se envolveram, 
principalmente de Linhares, através da figura do 
procurador Paulo Trazzi, nós conseguimos fazer 
com que algumas medidas que a gente 
estabeleceu, medidas emergenciais, em um 
workshop em 2014, na Semana da Ciência e 
Tecnologia, financiado pelo Estado do Espírito 
Santo. Lá na Universidade Federal do Espírito 
Santo nós fizemos um documento com as 
medidas emergenciais para o funcionamento da 
rodovia naquele trecho que estava cada vez 
pior. 
 Passavam por radar, as medidas 
emergenciais, manutenção dos dutos de 
drenagem para a passagem de fauna, passagem 
superior para os primatas e preguiças, redução 
da velocidade no trecho, tudo isso foi colocado 
para o Ministério Público Federal, que 
encampou e assinou com a... Mas já convidou a 
ANTT, convidou vários órgãos do Governo 
Federal e apresentou e ficou acordado que ela 
faria essas medidas emergenciais. Desde 2015 
nós estamos esperando que isso seja feito e não 
foi feito.  

E está funcionando lá, muitos animais 
estão morrendo, em torno de vinte mil por ano 
e o problema só piora e a drenagem, o trabalho 
que é feito lá é um trabalho muito ruim, na 
manutenção da rodovia. Inclusive a questão do 
radar foi retirado em 2017 – tinha um radar lá –, 
retornou este ano, poucas semanas atrás, o 
radar que era de sessenta quilômetros por hora, 
botaram de oitenta. A gente monitora os 
impactos da velocidade da via no local, em 
termos de atropelamento de fauna. 
 Tudo errado, tudo equivocado. Um 
trecho de sessenta quilômetros por hora eles 
botam um radar de oitenta quilômetros por 
hora e botam uma placa que parece um convite: 
Aqui você pode andar a oitenta quilômetros por 
hora. 
 Tudo equivocado e eu vou dizer: a 
administração do DNIT era muito melhor. Muito 

melhor! Você não tem noção do quanto era 
melhor, inclusive para conversar, porque a 
gente conseguia dialogar, a reserva conseguia 
dialogar. Temos as limitações? Temos as 
limitações, mas as coisas, pelo menos, elas se 
concatenavam em tentativas de solução. 
 E o Ministério Público, eu gostaria de 
pedir para que olhem. Olhem, eles não estão 
cumprindo com o que foi determinado e 
acordado com o senhores e muito menos estão 
cumprindo a legislação. Por exemplo, vou aqui 
citar o Ministério Público Federal para pedir, 
convidá-los e estimulá-los a entrar no processo.  

A audiência pública de Linhares não está 
sendo considerada, senhor Ministério Público. 
Então, senhores procuradores, não está sendo 
considerada quando não atende a demanda que 
é trazida pela sociedade e trás uma alternativa 
diferente do que a sociedade está solicitando. 

Senhor Ministério Público, os conselhos 
das unidades de conservação do Mosaico, da 
Foz do Rio Doce, da Flona Goytacazes, da 
Reserva Biológica de Sooretama não se 
manifestaram no processo. O Decreto n.º 
4.340/2002 diz o seguinte no seu artigo 20, item 
8: Deve o conselho da unidade de conservação 
manifestar-se sobre obra e atividade 
potencialmente causadora de impacto na 
Unidade de Conservação em sua zona de 
amortecimento, mosaico ou corredores 
ecológicos. 

Eu pergunto aos senhores, Ministério 
Público: algum desses dispositivos de proteção 
da área, que são aquelas áreas protegidas, que é 
tudo isso, corredor, mosaico, unidade de 
conservação, algum conselho da região, que 
conhece a região, se manifestou no processo? 
Como é que vocês querem que seja licenciada 
uma obra dessas, gente?  

Eu queria pedir, encarecidamente, que o 
Ministério Público se atentasse ao que está 
acontecendo, porque não estão respeitando a 
lei, a legislação, embora, daqui a pouco, a gente 
não vai ter nenhuma, mas a que tem a gente 
não tem respeitado. Então, vou passar para a 
Ana Carolina. Obrigado pela atenção. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Acho que ela está com 
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dificuldade no áudio. É a internet, Ana Carolina, 
porque quando fica esse... Agora melhorou. Mas 
ainda não estamos te ouvindo.  
 

O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – A 
gente não te escuta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Infelizmente. Você não consegue. 
Você está no celular? (Pausa)  

Ah, se desse para entrar pelo celular 
talvez o áudio você conseguiria.  

Mais alguém gostaria de fazer alguma 
consideração? Deputado Freitas, deputado Luiz 
Durão? (Pausa) 

Ok. Então, vou agradecer a todos vocês. 
Se Ana Carolina quiser encaminhar para a gente 
depois acrescentar à peça o que for necessário. 
Enfim, agradecer a todos vocês. Nós vamos ter 
desdobramento. Estamos aguardando aí o 
Ibama fazer esse último pronunciamento.  

Só queria tirar uma dúvida, Vinícius, que 
está aqui, que eu estou vendo aqui. Vinícius do 
Ibama, né? Posso tirar uma dúvida, Vinícius? 
Existe, você falou e realmente eu tenho essa 
informação já há algum tempo, mas eu fiquei 
com uma dúvida. O trecho do Espírito Santo foi 
dividido em dois, ele não teve um licenciamento 
único. Isso estava previsto no edital? Como que 
isso é definido, a divisão dos trechos? Só para 
eu entender. 

 
O SR. VINÍCIUS DE SEIXAS QUEIROZ – 

Vamos lá. Deputado, quando tomei (Inaudível) 
desse processo, já eram dois processos de 
licenciamento. Não sei dizer o (Inaudível) o que 
exatamente foi e (Inaudível) desse 
fracionamento. Por que é possível fazer o 
fracionamento (Inaudível) não é possível 
fracionar a (Inaudível). Não é possível para o 
órgão licenciador. Tá? A princípio, o 
empreendedor, nesse caso, ele (Inaudível) 
bastante extintas (Inaudível) com certeza 
absoluta, não peguei o início desse processo, 
mas eu quero crer que isso se deveu em 
(Inaudível). Vocês estão me ouvindo bem?  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deu algumas falhas. Eu não sei se 

para todos. Eu estava na dúvida se todos 
estavam ouvindo bem. Aureo, está ouvindo 
bem? 

 
O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 

Falhou um pouquinho, mas eu entendi as falas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Falhou? 
 
O SR. AUREO BANHOS DOS SANTOS – 

Falhou, mas acho que eu consegui seguir.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Tá. Então, o empreendedor 
talvez poderia fazer a divisão do... 

  
O SR. VINÍCIUS DE SEIXAS QUEIROZ – É, 

exatamente. O que eu imagino que vai 
acontecer agora, deputado? Ao que tudo indica, 
(Inaudível) a licença prévia e o empreendedor 
terá que entrar com uma nova solicitação. Ele 
não (Inaudível) caracteriza fracionamento. Não 
foi o que aconteceu na BR-101 Sul e na BR-101 
Norte. (Inaudível) a via, a Região Metropolitana 
de Vitória separando. Pelo menos a região que 
hoje é o contorno de Vitória não estava prevista, 
por essa razão ficam sendo caracterizados então 
dois empreendimentos distintos. (Inaudível) 
que esse seja o principal argumento, principal 
justificativa técnica para que não se configure 
num fracionamento de licenciamento. Eu não 
sou (Inaudível) seria uma razão, a gente pode 
confirmar, posso esclarecer essa dúvida com 
outros colegas dentro do Ibama. Por exemplo, 
dando continuidade, um espaço de rodovia que 
não seja aplicado dentro desse mesmo 
(Inaudível), acredito que não haveria essa 
questão. 

Existe a possibilidade, já ocorreu em 
outros momentos de, por uma decisão 
motivada, o órgão licenciador autorizar parte de 
um empreendimento. (Inaudível) é algo que é 
discutido, inclusive, dentro do Ibama. É 
importante que vocês saibam. 

Então, essa possibilidade não está 
totalmente descartada. (Inaudível) não pode, 
não é interessante a gente já antecipar o que vai 
acontecer no parecer.  
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Basicamente são (Inaudível) se ater a 
não permitir o fracionamento. Inclusive, isso já 
aconteceu em outros casos, já teve diretor 
(Inaudível) sendo intimado, (Inaudível) 
criminalizado, indiciado criminalmente para 
responder por crime de prevaricação ao 
concordar com fracionamento, por uma 
demanda, uma pressão social em outro 
contexto. Então, é algo muito delicado.  

Da nossa parte, nós técnicos, a gente 
sabe dessa possibilidade técnica, a gente tem 
discutido muito a possibilidade de indicar que 
isso pode ser... (Inaudível) Indicar, também, a 
impossibilidade (Inaudível) jurídica. Hoje, 
possíveis conflitos jurídicos (Inaudível) uma 
decisão nesse sentido. 

 E, provavelmente, recomendar que se 
negue (Inaudível) conduzir de uma maneira 
juridicamente consistente, técnica e 
juridicamente consistente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok, Vinícius. 
A gente teve um pouquinho de falhas, 

mas eu acho que deu para compreender aí em 
termos gerais. Era uma dúvida que eu tinha, 
exatamente do trecho Norte-Sul, mas 
compreendi toda a discussão. 

Vou agradecer a todos. Não sei se há 
alguém que conseguiu aí que tenha mais 
interesse em falar. (Pausa)  

Não tendo, vou agradecer a todos. Nós 
teremos desdobramentos, e eu passo as 
informações ao grupo que quiser participar das 
próximas reuniões da nossa comissão. 

Obrigado a todos! Boa tarde. 
 
 (Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 22 DE JUNHO DE 2021. 
 

(De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, registraram 

presença em plenário os 
senhores deputados Bruno 
Lamas, Capitão Assumção, Dary 
Pagung, Doutor Hércules, Dr. 
Rafael Favatto, Freitas, Janete de 
Sá, Luiz Durão, Marcos Garcia, 
Raquel Lessa, Sergio Majeski e 
Torino Marques; registraram 
presença virtual os senhores 
deputados Adilson Espindula, 
Alexandre Xambinho, Carlos 
Von, Coronel Alexandre 
Quintino, Delegado Danilo 
Bahiense, Doutor Hudson Leal, 
Dr. Emílio Mameri, Engenheiro 
José Esmeraldo, Erick Musso, 
Gandini, Iriny Lopes, Luciano 
Machado, Marcelo Santos, 
Marcos Madureira, Pr. Marcos 
Mansur, Theodorico Ferraço e 
Vandinho Leite) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Boa tarde a todos e a todas. Havendo 
quorum, invocando a proteção de Deus, declaro 
aberta esta sessão e convido o deputado Danilo 
Bahiense a proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Boa tarde, senhor presidente e 
senhores deputados.  

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Mateus, 6:24) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Amém!  

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior, mas a declaro aprovada 
conforme foi disponibilizada no site da 
Assembleia.  

Pergunto se tem algum pedido... 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Deputado Ferraço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Algum pedido de um minuto de silêncio.  
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Primeiro o deputado Theodorico Ferraço. 
V. Ex.ª está com a palavra. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputados, faleceu o padre Fernando Antônio 
de Souza, vítima da Covid, com apenas trinta e 
sete anos. Um padre que estava se dedicando 
ao sacerdócio, com a Bíblia na mão, com a 
catequese. Perdeu a Paróquia de Jucutuquara 
um grande padre, um grande sacerdote com 
apenas trinta e sete anos.  

À sua mãe, ao Dom Dario e a todos os 
católicos a nossa solidariedade, e, com um 
minuto de silêncio que estamos hoje pedindo à 
Assembleia para prestar essa homenagem, 
queremos pedir a Deus para que as portas do 
céu estejam escancaradas para receber o padre 
Antônio Fernando.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Tem mais algum deputado ou deputada 
que... 
Eu quero aproveitar também e pedir um minuto 
de silêncio para o nosso ex-funcionário aqui da 
Casa Dásio Scopel de Amorim. Dásio foi 
funcionário da 1.ª Secretaria quando eu ainda 
era o 1.º secretário, na época da presidência do 
doutor Elcio Alvares. Um servido exemplar, 
esposo da Zilda Campos, que é funcionária 
também da Casa.  
Então, gostaria de pedir um minuto de silêncio 
para o Dásio em meu nome e também em nome 
do nosso presidente, Erick Musso, que me falou 
hoje pela manhã. Então, um minuto de silêncio 
pedido do deputado Theodorico Ferraço e o 
nosso pedido do Dásio Scopel de Amorim. 

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Pela ordem, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Pela ordem, deputado Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
também quero me juntar aí ao nosso querido 
deputado Theodorico Ferraço, solicitando um 
minuto de silêncio para o padre Fernando 
Antônio. Fernando Antônio, uma liderança 

jovem na Igreja Católica, padre de Jucutuquara, 
tinha três anos na Paróquia de Jucutuquara e 
prestava um serviço muito importante na 
catequese, na orientação, uma pessoa de Deus 
mesmo, trabalho voltado para o bem-estar da 
população.  
 Natural de Viana e infelizmente, trinta e 
sete anos, sem nenhuma comorbidade, mas 
poderia ter sido vacinado a tempo. Infelizmente 
nós não temos vacina para todos, e ele acabou 
vindo a falecer por complicações da Covid. Isso 
que eu queria solicitar neste momento, senhor 
presidente.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Obrigado, deputado Emílio.  
 Com a palavra deputado Freitas. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Presidente, só para lembrar, claro, as 
homenagens ao padre Fernando nunca são 
demais, mas foi feito um minuto de silêncio 
ontem a meu pedido, porque, depois do minuto 
que foi concedido para todo mundo, foi feito 
esse minuto de silêncio já ontem pelo padre 
Fernando Antônio, que é padre da Paróquia 
Nossa Senhora das Graças, conforme nós 
dissemos ontem, padre da Arquidiocese de 
Vitória. Estive hoje na missa de corpo presente, 
às 8h, na Catedral. 
Curiosamente, por uma infelicidade do destino, 
ele foi ordenado em 2017, cinco padres foram 
ordenados, dois desses padres morreram de 
Covid, um no começo do ano, padre Kleber, que 
atuava em Vila Velha, e, agora, o padre 
Fernando Antônio de Souza.  
Obrigado, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 
PSB) – Com a palavra o deputado Freitas.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Querido 

deputado presidente, Dary Pagung, como nosso 
nobre deputado Sergio Majeski falou que nunca 
é demais homenagem ao padre Fernando, nós 
também queremos endossar os pedidos dos 
amigos e registrar o nosso voto de pesar pelo 
falecimento do padre e também endossar esse 
mais um minuto de silêncio em homenagem 
póstuma ao padre. 
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E eu quero pedir, também, querido 
presidente, um minuto de silêncio para o doutor 
Gilberto Baggieri. Doutor Gilberto Baggieri era 
médico, pediatra do município de Montanha. 
Ele, inclusive, foi vereador por dois mandatos, 
de 93 a 2000, lá no município de Montanha, 
mas atendia, também, ao município de Ponto 
Belo, ao município de Mucurici. Aliás, o doutor 
Gilberto Baggieri era conhecido por sua 
generosidade, principalmente na sua função de 
pediatria naquela região. 

E quero, também, colocar esse mesmo 
momento de pesar, de silêncio, em homenagem 
à Vagno Luz. Vagno Luz era irmão da Valéria 
Pignaton, a esposa Luziane, os filhos Karine 
Luiza e Camily Pignaton. E o Vagno era do 
município de São Mateus, senhor presidente. 

Fica aqui o nosso pedido de um minuto 
de silêncio. 
 

O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – Deputado Bruno Lamas. 

 
O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) – 

Presidente, eu também quero me somar, todos 
nós estamos aí solidários e sentidos com a 
partida do padre, trinta e sete anos, eu também 
quero reforçar, provavelmente ontem foi feita 
essa solicitação, mas eu não tenho certeza. Se 
foi, nós reforçamos, que é sempre lembrar, se 
não foi, um minuto de silêncio pelo falecimento 
da Beth, deputado Dary Pagung. 

Beth foi chefe de gabinete do ex-prefeito 
Luciano Rezende, esposa do Raimundo, uma 
pessoa que lutou muito contra uma doença 
terrível, que é o câncer, e que deixou sequelas, 
e para a nossa tristeza, eu fiquei sabendo que a 
Beth faleceu através das redes sociais, 
manifestação do próprio ex-prefeito, Luciano 
Rezende. 

A Beth sempre foi atenciosa, 
responsável, uma pessoa correta, pronta a 
atender, com o coração bom. Então, aqui a 
nossa solidariedade, as nossas condolências ao 
Raimundo, marido dela, à sua família da nossa 
querida amiga Beth, senhor presidente. Essa é a 
minha solicitação.  

Eu informo o nome completo para a 
Taquigrafia aqui agora. 

O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – Então, a pedido do deputado Theodorico 
Ferraço, do deputado Freitas, do deputado 
Majeski, do deputado Bruno Lamas e do 
deputado Emílio Mameri, um minuto de silêncio 
para os nossos entes queridos. (Pausa)  

 
(A Casa presta a homenagem) 

 
 Passamos à fase do Expediente para 
simples despacho.  

Solicito ao deputado Sergio Majeski para 
nos ajudar aqui na 1.ª Secretaria. 
 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 
  

1. Mensagem n.º 105/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei Complementar n.º 012/2021, que altera 
dispositivos da Lei n.º 3.400, de 14 de janeiro 
de 1981, Estatuto dos Policiais Civis do Estado 
do Espírito Santo, no que tange ao estágio 
probatório dos policiais civis, 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=110728&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/110728-
202106211707515140-assinado.pdf#P110728 
 

O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Cidadania, de Segurança e de Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

2. Mensagem n.º 106/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 278/2021, que abre o Crédito 
Especial no valor de R$ 900.000,00 (novecentos 
mil reais), em favor da Secretaria de Estado da 
Educação. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110730&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110730-
202106211714189209-assinado.pdf#P110730 
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O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – À Comissão de Finanças. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
3. Mensagem n.º 108/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 280/2021, que abre o Crédito 
Especial no valor de R$ 407.259,39 
(Quatrocentos e sete mil, duzentos e cinquenta 
e nove reais e trinta e nove centavos), em favor 
da Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 
Humanos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110732&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110732-
202106211721507500-assinado.pdf#P110732 

  
O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 

PSB) – À Comissão de Finanças. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
4. Projeto de Lei n.º 272/2021, do 

deputado Marcos Garcia, que altera e 
acrescenta dispositivo ao Anexo II da Lei n.º 
10.975, de 14 de janeiro de 2019, o trecho da 
Rodovia ES-356 que liga São Rafael (quilômetro 
inicial 120), município de Linhares, até o 
município de Marilândia (quilômetro final 138), 
a denominação de Rodovia Bernardo Tesch. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110570&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110570-
202106181606505114-assinado.pdf#P110570 

 
O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 

PSB) – À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
5. Projeto de Lei n.º 275/2021, do 

deputado Doutor Hércules, que acrescenta 
item ao Anexo II da Lei n.º 10.973, de 15 de 

janeiro de 2019, instituindo a “Semana 
Estadual de Prevenção às Queimaduras no 
Estado do Espírito Santo”, a ser comemorada 
na primeira semana do mês de junho. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110675&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110675-
202106211133370628-assinado.pdf#P110675 
  

O SR. PRESIDENTE − (DARY PAGUNG − 
PSB) – À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
6. Projeto de Lei n.º 276/2021, do 

deputado Doutor Hércules, que altera a 
redação dos incisos I e II do art. 4º da Lei n.º 
10.976, de 14 de janeiro de 2019, que consolida 
a legislação em vigor referente à declaração de 
utilidade pública 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=110674&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110674-
202106211128470463-assinado.pdf#P110674 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, à Comissão de Justiça e de 
Finanças. 

 

O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 

7. Projeto de Lei n.º 277/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que dispõe sobre 
a implantação do Programa de Atendimento 
Psicológico e bem-estar nos Destacamentos 
dos Batalhões, Companhia dos Batalhões, 
Batalhões e Comando Especializado da Polícia 
Militar 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=110729&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/110729-
202106211714306397-assinado.pdf#P110729 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Junte-se ao Projeto de Lei n.º 104/2021. 

  
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
 
 8. Requerimento de Informação n.º 

180/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de uma criança foi atingida por uma bala 
perdida durante um tiroteio, na tarde de 
domingo, dia 20 de junho de 21, no bairro 
Zumbi dos Palmares, em Vila Velha. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110720&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110720-
202106211618213509-assinado.pdf#P110720 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Oficie-se. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

  
9. Requerimento de Informação n.º 

181/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de um jovem de 20 anos foi morto a tiros na 
madrugada de ontem, em Nova Rosa da Penha 
1, em Cariacica. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110712&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110712-
202106211537056735-assinado.pdf#P110712 
   

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Oficie-se. 

 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  
  
10. Requerimento de Informação n.º 

182/2021, do deputado Capitão Assumção ao 
secretário de Estado de Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
de duas pessoas que foram encontradas 

mortas e carbonizadas dentro de um carro, na 
localidade de Calogi, na zona rural da 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=110704&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/110704-
202106211426423984-assinado.pdf#P110704 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Oficie-se. 

Segunda parte do Expediente, sujeita à 
deliberação. 

Item 11. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê:  

 
11. Requerimeto de Urgência n.º 

118/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei Complementar n.º 
10/2021, de autoria do governador do Estado, 
Mensagem n.º 93/2021, que regulamenta o § 
10, do art. 229, da Constituição Estadual, que 
garante aos idosos, pessoas com deficiência e 
crianças, a gratuidade na utilização do serviço 
de transporte concessionado do Sistema de 
Transporte Rodoviário Intermunicipal de 
Passageiros do Estado do Espírito Santo - 
SITRIP/ES 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=110656&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110656-
202106202152586087-assinado.pdf#P110656 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em votação. 

As deputadas e os deputados que o 
aprovam permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 
 
O SR. 1.º SECRETÁRIO lê: 

 
12. Requerimento de Urgência n.º 

119/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo, ao Projeto de Lei n.º 267/2021, de 
autoria do governador do Estado, Mensagem 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, 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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n.º 94/2021, que altera a Lei n.º 10.880, de 19 
de julho de 2018, que institui o Prêmio Escola 
que Colabora e o Programa de Concessão de 
Bolsas de Apoio Técnico, no âmbito do Pacto 
pela Aprendizagem no Espírito Santo - PAES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110655&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/110655-
202106202151119521-assinado.pdf#P110655 
  

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em votação. 

As deputadas e os deputados que o 
aprovam permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem verbalmente. (Pausa) 

Aprovado. 
Deputado Majeski, do item 13 ao item 

26 trata-se de indicações das senhoras e dos 
senhores deputados. 
 

13. Indicação n.º 1701/2021, do 
deputado Fabrício Gandini, ao governador do 
Estado, para substituição do poste de madeira 
por um de concreto, na Rua Estrada Anchieta x 
Jabaquara/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110561&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110561-
202106181536266792-assinado.pdf#P110561 
  

14. Indicação n.º 1702/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para construção de um playground 
para a praça do bairro Santa Terezinha, em São 
Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110672&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110672-
202106211056085108-assinado.pdf#P110672 
 

15. Indicação n.º 1703/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para construção de 01 (um) 

Batalhão da Polícia Militar no município de 
Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110686&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110686-
202106211239019465-assinado.pdf#P110686 
 

16. Indicação n.º 1704/2021, do 
deputado Doutor Hudson Leal, ao governador 
do Estado, para implantação de Programa 
Móvel e Itinerante de coleta de sangue no 
município de Marataízes/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110685&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110685-
202106211236211493-assinado.pdf#P110685 
 

17. Indicação n.º 1705/2021, do 
deputado Gandini, ao governador do Estado, 
para liberação do valor de R$ 3.000,00 para os 
professores realizarem pós-graduação latu 
sensu ou cursos de extensão presencial, 
semipresencial ou EAD, em instituições do 
ensino superior reconhecidas pelo MEC. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110682&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110682-
202106211207508953-assinado.pdf#P110682 
 

18. Indicação n.º 1706/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para realização de calçamento rural, 
para as comunidades de Córrego do Augusto, 
Patrimônio do Bis, Guararema e Cristalina no 
município de Nova Venécia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110722&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110722-
202106211632118840-assinado.pdf#P110722 
 

19. Indicação n.º 1707/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
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prefeito Municipal de Presidente Kennedy, 
para formação de força tarefa para a apuração 
do crime que vitimou o vereador Marcos 
Augusto Costalonga - Marquinhos da 
Cooperativa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110726&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110726-
202106211654204652-assinado.pdf#P110726 
  

20. Indicação n.º 1708/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para formação de força 
tarefa para a apuração do crime que vitimou o 
vereador Marcos Augusto Costalonga - 
Marquinhos da Cooperativa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110724&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110724-
202106211649593864-assinado.pdf#P110724 
  

21. Indicação n.º 1709/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para realização de obras de 
infraestrutura, englobando saneamento, 
drenagem e macrodrenagem, construção de 
estações para bombeamento de águas pluviais, 
pavimentação, reformas de espaços físicos das 
escolas, pavimentação em vias públicas e 
ampliação da Terceira Ponte. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110716&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110716-
202106211600088797-assinado.pdf#P110716 
  

22. Indicação n.º 1710/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, no bairro Nova Rosa da Penha, em 
Cariacica/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110713&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110713-
202106211538249080-assinado.pdf#P110713 
 

23. Indicação n.º 1711/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, em Mantenópolis, distrito de Santa 
Luzia/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110708&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110708-
202106211456099648-assinado.pdf#P110708 
 

24. Indicação n.º 1712/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para intensificar o policiamento por 
parte da Polícia Militar do Estado do Espírito 
Santo, na localidade de Calogi, na zona rural da 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110705&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110705-
202106211428167736-assinado.pdf#P110705 
 

25. Indicação n.º 1713/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para aumentar do policiamento por 
parte da Polícia Militar, no de bairro Zumbi dos 
Palmares, em Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=110734&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110734-
202106211756303016-assinado.pdf#P110734 
 

26. Indicação n.º 1714/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aplicação do Revsol em um trecho 
de aproximadamente 4 km (quatro 
quilômetros) em atendimento estratégico à 
Comunidade Poção no município de Nova 
Venécia/ES. 
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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=110666&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/110666-
202106211025049284-assinado.pdf#P110666 

 
*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Em votação todas as indicações. 
Os que as aprovam permaneçam como 

se encontram. (Pausa) 
Aprovadas todas as indicações. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Pela ordem, senhor presidente, 
deputado Danilo Bahiense gostaria de justificar 
o voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Danilo Bahiense, V. Ex.ª está 
com a palavra. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, inicialmente, eu 
quero parabenizar os nossos pares pelas 
indicações e agradecer também pela votação 
com relação as nossas Indicações n.os 1707 e 
1708.  

Todos nós temos conhecimento do 
hediondo crime que aconteceu em Presidente 
Kennedy, quando o vereador Marcos Augusto 
Costalonga, mais conhecido como Marquinho 
da Cooperativa, foi assassinado. 

Nós estamos acompanhando as 
dificuldades nas investigações desse hediondo 
crime, tendo em vista os parcos recursos 
daquela unidade policial. Não somente daquela, 
como nas demais unidades policiais no estado 
do Espírito Santo. 

Mas com relação àquela unidade de 
Presidente Kennedy, nós temos ali apenas um 
delegado de Polícia e um investigador de Polícia 
que também faz o papel de escrivão. Então, o 
investigador tem que se revezar com o 
delegado, fazendo o papel de escrivão e de 
investigador. 

Se não houver uma força-tarefa por 
parte da Polícia Civil do Estado do Espírito 
Santo, por parte da Secretaria de Estado da 
Segurança Pública, dificilmente chegaremos à 
autoria desse crime. E é muito importante para 
as instituições que esse crime seja elucidado o 
mais rápido possível. 

Aproveito ainda, presidente, a minha 
palavra para solicitar e requerer a V. Ex.ª que 
retire de pauta o item 7 da Ordem do Dia, que é 
a discussão única, em regime de urgência, do 
Projeto de Lei n.º 229/2021, já requerendo que 
seja incluído na pauta da próxima segunda-feira. 

Muito obrigado, presidente. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

Presidente, eu queria justificar. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – Obrigado, deputado Danilo Bahiense. 
Com a palavra o deputado Assumção e, 

logo em seguida, a deputada Raquel Lessa. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, depois, em seguida, Marcelo 
Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG - 

PSB) – V. Ex.ª terá a palavra. 
Deputado Capitão Assumção. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, quero 
inicialmente agradecer aos nossos pares, 
deputados estaduais, que votaram em uníssono 
as nossas indicações relativas à segurança 
pública, e aproveito para deixar registrada a 
ação heroica dos nossos bravos policiais 
militares da 3.ª Companhia de Polícia do Sul do 
Espírito Santo da cidade de Bom Jesus do Norte.  

Eles, no dia de segunda para hoje, 
quando tiveram um acontecimento que poderia 
gerar uma tragédia: uma mãe, deputada Raquel, 
levou a sua bebê quase que inconsciente até à 
Companhia de Polícia, dois policiais 
rapidamente viram que se tratava de um neném 
que estava engasgado, a neném estava 
engasgada, e rapidamente usaram dos seus 
préstimos aprendidos na Academia da Polícia e 
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socorreram esse bebê, que já estava 
desfalecido, e conseguiram salvar essa criança. 

Eu quero deixar registrado aqui o nome 
do cabo Norton Dutra Tardin e do soldado 
Maurício Frias Rabelo, nossos heróis que 
salvaram a pequena Yasmim Vitória, nesta noite 
de segunda, 21, para terça, quando, com toda 
calma e com toda tranquilidade, toda técnica 
que o policial militar tem, eles salvaram a vida 
dessa criança.  

Naturalmente, se eles fossem conduzir 
somente da 3.ª Companhia até à unidade de 
saúde mais próxima, talvez a vida da Yasmim 
não teria como… ela teria perdido... a mãe teria 
perdido a Yasmim. 

Mas eu quero deixar registrado que, 
graças ao serviço rápido desses dois nobres 
heróis, a Yasmim Vitória está viva, graças a 
Deus! 

Obrigado, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Presidente, eu quero agradecer pela aprovação 
das nossas indicações, e a indicação que eu fiz 
para a aplicação do Revsol num trecho de 
aproximadamente quatro quilômetros, na 
Comunidade do Poção no município de Nova 
Venécia. Esse trecho é cercado de várias 
propriedades rurais, tem uma estrutura grande 
de secadores e piladores de café, onde produz 
muito café e também possui duas indústrias 
importantes de aguardente. Por isso nós 
precisamos dessas estradas com condições 
melhores de trafegar os veículos para o 
escoamento da lavoura e também para os 
produtos que ali são produzidos, que têm essas 
duas indústrias de aguardente. 

Muito obrigada, presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Aguardente Mineirinha. 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Mineirinha é uma delas. 

Obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputada Raquel Lessa. 

Com a palavra o nosso vice-presidente 
da Casa, deputado Marcelo Santos. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Presidente, senhoras e senhores deputados, 
talvez esse tema seja um tema que inclusive 
tem virado meme nas redes sociais, mas eu 
gostaria de fazer um destaque importante de 
uma figura que trabalha conosco na Assembleia 
Legislativa, que é um colega nosso deputado, o 
Delegado Danilo Bahiense. 

Elogiar primeiro o trabalho dele ao longo 
da sua carreira de policial, de delegado de 
Polícia, onde, às vezes, até em tom de 
brincadeira, mas é muito sério o que eu falo, já 
colocou muito bandido na cadeia, porque é 
policial na essência. 

E eu queria registar aqui que eu vejo o 
esforço dos policiais na busca desse bandido 
chamado Lázaro, que virou, inclusive, como eu 
disse, meme nas redes sociais, em brincadeiras 
de grupos de WhatsApp, mas é um cara 
perigosíssimo, que tira a vida de pessoas 
humildes. É um homem sem piedade. E eu não 
tenho dúvida se o Delegado Danilo Bahiense 
estivesse numa operação como essa, eu duvido 
se esse bandido desse Lázaro estaria vivo e 
capturado! Já teria sido preso, teria sido 
capturado e pode ter certeza que, no dia de 
hoje, ele estaria sete palmos abaixo da terra, 
que Danilo é delegado de Polícia na essência. Ao 
longo de sua carreira, nunca deixou nenhum ... 
comprometer a sua ficha. Eu quero aqui dizer, 
Delegado Danilo, que, num momento como 
esse, faz falta um homem como o senhor para 
poder prender um vagabundo como esse que 
tira a vida de pessoas inocentes.  
 Era isso, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Marcelo Santos.  
 Passamos à fase da Ordem do Dia.  
 Votação da redação final, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 116/2021, do 
deputado Luiz Durão, que estabelece, no estado 
do Espírito Santo, a obrigatoriedade de constar 
informações em oferta eletrônica de bem móvel 
e imóvel, serviço ou produto, inclusive quando 
realizada por meio de redes sociais, na forma 
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que especifica. Publicado no Ales Digital do dia 
05/04/2021. Pareceres orais, em conjunto, das 
Comissões de Justiça pela 
constitucionalidade/legalidade, com as emendas 
modificativas sugeridas pela Procuradoria; e das 
Comissões de Ciência e Tecnologia, de Defesa 
do Consumidor e de Finanças, todas pela 
aprovação, com acolhimento das emendas 
modificativas sugeridas pela Procuradoria.  
 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) – É o item um da 
pauta, senhor presidente? Porque eu acabei de 
sair de uma reunião, vindo para outra. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Item um, deputado Gandini, só a votação 
da redação final.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. O projeto do 
deputado Luiz Durão, que estabelece a 
obrigatoriedade de constar informações em 
oferta eletrônica de bem móvel e imóvel, 
serviço ou produto, inclusive quando realizada 
por meio de redes sociais, na forma que 
especifica. 

Essa é a redação final e eu vou avocar a 
matéria, dar pela aprovação da mesma, 
utilizando aí todas as modificações que foram 
feitas nas comissões e colocá-la em votação.  

Em discussão. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, eu vou 

passar a colher os votos.  
Como vota o deputado Vandinho Leite?  
 

 O SR.VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relatório.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Deputada Janete 
de Sá? (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente,...  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A deputada Janete 
está aqui. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 
com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Com o relator. 

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

presidente, primeiro eu quero parabenizar o 
deputado Luiz Durão por ter apresentado esse 
importante projeto aqui nesta Casa de Leis. E 
vou votar com o relator. Voto favorável. 
Parabéns, Luiz!  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – E deputado Dr. 
Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Com o relator, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
À unanimidade da comissão, aprovada a 

redação final. 
Devolvo à Mesa para prosseguir.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Em votação da redação final do presente 
projeto.  
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Os deputados que a aprovam 
permaneçam como estão; os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para a extração dos 

autógrafos.  
 
Item dois: Votação da redação final, em 

regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
89/2020, do ex-deputado Lorenzo Pazolini, que 
dispõe sobre os direitos da pessoa portadora de 
sequela grave advinda de queimaduras e dá 
outras providências. Publicado no Ales Digital do 
dia 05/02/2020. Pareceres orais da Comissão de 
Justiça pela constitucionalidade/legalidade, com 
emendas sugeridas da Procuradoria; e das 
Comissões de Cidadania, de Sáude e de 
Finanças, ambas pela aprovação, com o 
acolhimento das emendas sugeridas pela 
procuradora.  
 Então, convoco a Comissão de Justiça, 
para oferecer parecer oral à redação final, 
deputado Fabrício Gandini. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! 

 Ontem, a gente votou esse projeto e 
acolhemos as emendas nas comissões. Ele 
dispõe sobre os direitos da pessoa com sequela 
grave advindo de queimaduras e dá outras 
providências. Passou por todas as comissões 
pertinentes. Nós vamos acolher em redação 
final as duas emendas colocadas pela 
Procuradoria e dar pela aprovação da redação 
final. 
 A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, vou acompanhar o parecer do 
relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acompanho 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) – Também aprovado à 
unanimidade na Comissão de Justiça a redação 
final. 

Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Fabrício Gandini. 
Em votação a redação final do presente 

projeto. 
Os deputado que a aprovam 

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

Aprovado o projeto. 
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
 
Item três. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Lei n.º 98/2021, do 
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deputado Dr. Rafael Favatto, que reconhece no 
estado do Espírito Santo, a prática de atividades 
físicas e do exercício físico como essenciais para 
a população em estabelecimentos prestadores 
de serviços destinados a essa finalidade, bem 
como em espaços públicos em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. Publicado no Ales Digital 
do dia 22/03/2021. (Em anexo por se tratarem 
de matérias correlatas, Projeto de Lei n.º 
194/2021, do deputado Coronel Alexandre 
Quintino e Projeto de Lei n.º 68/2021, do 
deputado Capitão Assumção). Parecer oral da 
Comissão de Justiça, pela constitucionalidade. 
Pareceres orais das Comissões de Cidadania e 
de Saúde, ambas pela aprovação, com o 
acolhimento da emenda substitutiva do próprio 
autor. Na Comissão de Finanças o relator, 
deputado Freitas, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária híbrida, virtual e presencial do dia 
21/06/2021. (Prazo até o dia 28/06/2021). 

Então convoco a Comissão de Finanças, 
para oferecer parecer oral à matéria e à emenda 
substitutiva. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) - Senhor presidente, eu vou 
oferecer relatório. Eu estou ainda com prazo, 
mas nós vamos oferecer relatório até porque eu 
garanti isso para o meu companheiro, deputado 
Rafael Favatto, que merece toda a minha 
atenção.  

Eu justifiquei, ontem, o pedido de prazo 
dessa matéria porque estava chegando e 
percebi que tinha uma emenda substitutiva do 
próprio autor. Portanto, foi com propriedade 
que eu pedi prazo regimental para relatar essa 
matéria. Mas observando a coerência, o 
equilíbrio, a maturidade do nobre autor da 
matéria, eu tinha que no menor tempo possível 
devolver a matéria, para que ela possa 
continuar a sua tramitação regular. 

Então, senhor presidente, eu avoco o 
projeto.  

Convoco a Comissão de Finanças. 
Percebo que há quorum.  

Trata-se do Projeto de Lei n.º 98/2021, 
do deputado Rafael Favatto, que reconhece a 

prática de atividades e exercícios físicos como 
essenciais para a população do Espírito Santo 
em estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como em 
espaços públicos e em tempos de crises 
ocasionados por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. 

Observei também, ao que consta não 
vislumbra impacto financeiro. Portanto, aqui na 
Comissão de Finanças, nosso relatório é pela 
aprovação da presente matéria, com a emenda 
substitutiva do autor.  

Esse é o nosso relatório, pela aprovação.  
Coloco o projeto em discussão. (Pausa) 

  Não havendo quem queira discutir, eu 
vou colher os votos na Comissão de Finanças.  

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa)  
  Como vota o deputado Marcos 
Madureira?  
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS - PSB) – Muito obrigado. Deputado 
Marcos Madureira sempre presente.  

Deputado Engenheiro José Esmeraldo de 
Freitas?  
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Com o brilhante relatório do relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado 
José Esmeraldo.  

Como vota Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, Dr. Emílio. 
Como vota o deputado Dary Pagung? (Pausa) 

Presidindo.  
Deputado Adilson Espindula?  
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Com o relator.  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado 
Adilson Espindula.  

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

(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Freitas. E 
agradeço o relatório de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Autor da matéria.  
Como vota o deputado Alexandre 

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

Com o relator, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado 
Alexandre Xambinho.  

Senhor presidente, a matéria foi 
aprovada pela maioria absoluta dos votos.  

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Eu voto com o relator, também, tá, 
presidente?  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Marcelo Santos. 
Muito obrigado, deputado Marcelo. Foi o 
primeiro deputado que nós chamamos e não 
pude ouvir. Acho que estava com problema no 
som de V. Ex.ª. Mas, muito bem-vindo seu voto.  

A matéria foi aprovada à unanimidade 
dos membros da Comissão de Finanças, senhor 
presidente.  

Devolvo a V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Freitas.  
Como teve uma emenda substitutiva do 

próprio autor, o projeto tem que voltar à 
Comissão de Justiça para oferecer parecer à 
emenda substitutiva. 

Com a palavra o deputado Gandini. 
(Pausa) 

Deputado Fabrício Gandini? (Pausa) 
Você está me ouvindo, deputado? 

(Pausa) 

Tá não? (Pausa) 
Eu posso passar para o deputado 

Vandinho Leite? (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite?  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Ei, 

deputado Dary Pagung!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Deputado Vandinho, como o projeto de 
lei do deputado Rafael Favatto teve uma 
emenda substitutiva, ela tem que voltar à 
Comissão de Justiça.  

O deputado Gandini...  
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Gandini está impedido aí. É isso?  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Isso. Ele não está nos ouvindo. Então, 
vou passar para V. Ex.ª. 

 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

Emenda substitutiva que foi aprovada, neste 
momento, na Comissão de Finanças, ok?  

Então, o projeto em discussão única e 
anteriormente já havia sido relatado na 
Comissão de Justiça, inclusive fui relator dessa 
matéria, que reconhece no estado do Espírito 
Santo a prática de atividades físicas e de 
exercícios físicos como essenciais para a 
população em estabelecimentos prestadores de 
serviços destinados a essa finalidade.  

Essa matéria, no decorrer de sua 
tramitação, mais especificamente, na última 
sessão, o autor colocou uma emenda 
substitutiva na Comissão de Finanças que, neste 
momento, nós vamos acatar - e eu passo a 
relatar a matéria – nós vamos acatar essa 
emenda substitutiva pela sua 
constitucionalidade, juridicidade e boa técnica 
legislativa.  

Coloco a matéria ou esse relatório, 
sugerido neste momento, pela aprovação, em 
discussão. (Pausa) 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Primeiro, eu gostaria de parabenizar o deputado 
Dr. Rafael Favatto pela proposição. Sei o próprio 
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deputado Vandinho também tinha projeto 
nesse sentido. Tem projetos correlatos aqui, do 
deputado Coronel Quintino, e, também, do 
deputado Capitão Assumção. E, nós, à frente, 
deputado Vandinho, da Frente Parlamentar da 
Educação Física, ficou notório e ficou bem claro 
a importância da prática do exercício físico, 
inclusive neste momento que a gente está 
vivendo em relação à Covid. Então, vai ao 
encontro do anseio, tanto das pessoas que 
querem praticar exercício, quanto dos 
profissionais que estão fazendo isso com muito 
zelo. Acreditamos, inclusive, que vai ser 
fundamental até para a gente ultrapassar este 
momento em relação à saúde, até porque a 
doença afeta mais as pessoas que têm 
dificuldade na saúde. Então, esse projeto é uma 
evolução do nosso pensamento em relação à 
Covid-19. 
 Então, parabenizar o deputado Dr. Rafael 
Favatto. Faço questão de apoiar, tanto o voto na 
comissão como também no plenário. 
 Obrigado, deputado Vandinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Verdade, deputado 
Gandini. A prática de atividades físicas inibe boa 
parte das comorbidades, que acentuam os 
problemas da Covid-19. Com certeza, também, 
um ponto importante esse ponto que V. Ex.ª 
coloca neste momento. 
 Ainda em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Gandini, 
como vota? 
 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Com o 
relator.  
   
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete 
de Sá? (Pausa)  

 Com o relator. 
 Deputado Marcelo Santos. Como vota, 
deputado Marcelo? (Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos, como vota? 
(Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos está sem o 
áudio. Não sei se ele está ouvindo a sessão. 
 Deputado Marcos Garcia, como vota? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, vou acompanhar o brilhante 
relatório deste relator competente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Ok, deputado 
Marcos Garcia. 
 Eu vou voltar novamente ao deputado 
Marcelo Santos para ver se ele me ouve. 
 Deputado Marcelo? (Pausa)  
 Marcelo Santos (Inaudível), mas acho 
que ele não está ouvindo, por algum motivo. 
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Imaginei que V. 
Ex.ª não estava me escutando. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Não, rapaz. Em alto e bom som. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Está bom. 
 Então, senhor presidente, deputado 
Dary, acredito eu que pedi o voto de todo 
mundo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Só faltou o do deputado Rafael Favatto, 
Vandinho. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Rafael 
Favatto, que já é o autor.  
 Então, deputado Rafael, está me 
ouvindo? Claro que ele já vai votar pela 
aprovação. Ele é o autor da matéria. 
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 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Estou ouvindo, deputado 
Vandinho.  
 Agradeço pelos dois relatórios de V. Ex.ª, 
o primeiro e agora o substitutivo. Obrigado, 
deputado. Voto com V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado Dary, 
aprovado por unanimidade. 
 Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Obrigado, deputado Vandinho. 
 Em discussão. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados e as deputadas que 
aprovam permaneçam como estão; os 
contrários se manifestem. (Pausa)  
 Aprovado o projeto. 
 À Secretária para extração dos 
autógrafos. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Quero justificar o voto. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Com a palavra o deputado Capitão 
Assumção. 
 
 O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – A gente tem a sorte de contar 
com deputados que apresentam projetos 
semelhantes aos nossos, porque se o deputado 
Capitão Assumção apresenta um projeto, o 
governador, que está se lixando para o povo, 
coloca a tropa de choque em cima para não 
aprovar, e eu tive o privilégio de o deputado 
Rafael Favatto, líder do meu partido, apresentar 
requerimento de urgência no seu projeto, e o 
meu, que trata do mesmo teor, aprovou. Quem 
vai ser beneficiado é o povo. 
 Não precisava aprovar um projeto 
desses, tornando a atividade, o exercício físico, 
como essencial. Olha que loucura! Olha que 

loucura nós estamos vivendo: aprovar o 
essencial.  

Era para o governador estar fazendo 
campanha na rua com todos os prefeitos para 
trazer o povo para a atividade física.  

Existe um hormônio que tem no ser 
humano chamado irisina. A partir do trigésimo 
minuto de atividade física, a irisina começa a 
atuar no corpo do cidadão e vai protegê-lo da 
Covid-19.  

E o governador fica gastando uma nota 
em leito de UTI para ... dele e da sua curriola, 
mas não quer tratar o povo precocemente, não 
queria liberar atividade física para o ser 
humano.  

Será que o governador nunca fez 
atividade física? Todo mundo sabe, quando a 
gente era novinho lá na escola: mens sana in 
corpore sano.  

Isso é loucura! Nós estamos vivendo uma 
paranoia da Covid-19.  

Quero parabenizar os deputados, 
porque, depois de um século, nós aprovamos o 
nosso projeto, o meu, de outro deputado e do 
deputado Rafael. Mas precisava aprovar essa lei, 
gente!  

Nós estamos vivendo num estado de 
hipócritas, onde todo mundo está lambendo a 
bota do governador e fazendo a vontade de 
Casagrande. 
 Eu quero que você escute isso, povo 
capixaba! Porque daqui a pouco – pode cortar a 
minha palavra aí depois – esse ... vai se 
candidatar a governador de novo e vai ficar aí 
pedindo voto, abraçando todo mundo, fazendo 
as vezes de um democrata, mas está tirando o 
emprego de muita gente, está matando a 
economia, e nunca quis, nunca quis tratar 
precocemente o povo capixaba. Nunca quis!  

Desde que o mundo é mundo, desde que 
Hipócrates era vivo, tratava-se as pessoas 
precocemente.  

Sempre tenho falado aqui! Apesar de 
não ter sido médico, mas ter feito um estudo 
sobre isso na Faculdade de Direito de Vitória, 
onde eu fiz um MBA de Políticas Públicas 
Municipais, vou repetir um milhão de vezes: a 
Unidade Básica de Saúde é para isso, gente! A 
Unidade Básica de Saúde é para que você dê 
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uma garantia suplementar ao cidadão para que 
ele não venha para o hospital. Todo mundo 
sabe, não precisa ter o diploma de médico para 
saber que no hospital a chance de você viver se 
reduz.  

Mas por que o governador não quer 
levar o povo para tratar precocemente? Porque 
não dá grana, porque não dá dinheiro para os 
ladrões, para os pilantras, para os corruptos, 
que Bolsonaro combate todo dia – o homem 
que não rouba, não deixa roubar e faz. Por que 
esses caras, esses governadores, odeiam o 
presidente Bolsonaro? Porque ele não rouba, 
não deixa roubar e faz.  

Esse bando de hipócritas, esses 
governadores, pilantras, mataram milhares de 
pessoas. Quinhentas mil pessoas poderiam estar 
salvas se não fosse a ignorância e o dinheiro 
fácil que entrou nesses Governos Estaduais. 
 Então, quero parabenizar os deputados 
por aprovarem este projeto, porque a atividade 
física, deputados, é fundamental. Todo o mundo 
poderia se precaver se o próprio governador 
tomasse a dianteira e indicasse a atividade 
física. 
 Muito obrigado, deputados e presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Só gostaria de informar para o deputado 
Capitão Assumção que a presidência é 
democrática e jamais iria cortar a palavra de V. 
Ex.ª, mas eu quero determinar à Taquigrafia 
desta Casa para tirar algumas palavras que o 
deputado Capitão Assumção usou.  
 Deputado Rafael para justificar voto. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Como autor, deputado, só para 
justificar. Na realidade, não é nem para 
justificar, é agradecer aos nobres colegas, aos 
deputados que fizeram de tudo para aprovar o 
nosso projeto.  

É um projeto que foi construído 
realmente com a ajuda de todos os deputados. 
Deputado Gandini apresentou, deputado 
Vandinho apresentou, deputado Coronel 
Quintino apresentou, deputado Capitão 
Assumção apresentou um projeto, eu. Essa 
construção, juntando um pedacinho de cada 

um, tanto que nós fizemos um substitutivo, que 
foi apresentado na última sessão no dia de 
ontem e, hoje, o projeto foi aprovado por esta 
Casa de Leis. Vai agora para sanção do 
governador, tornando aí o projeto exequível, 
com as ações realizadas a várias mãos, os 
deputados que pediram vista no processo, o 
deputado Luciano Machado; deputado 
Vandinho, na Comissão de Justiça; o deputado 
Freitas, na Comissão de Finanças. São 
deputados que se debruçaram sobre o projeto, 
estudaram o projeto, deputado Bruno, e 
apresentaram as sugestões ao projeto para que 
ele se tornasse viável. Hoje o projeto foi 
aprovado à unanimidade nesta Casa de Leis. 
 Quero agradecer a todos os deputados 
este empenho e esta boa vontade de tornar a 
atividade física atividade essencial. Eu, como 
médico; deputado Hércules, médico; deputado 
Emílio Mameri, médico, sabemos da 
importância da atividade física, principalmente 
para a vida, para a imunidade, para o bem-estar, 
não é deputado, Bruno? Nós precisamos estar 
sempre em busca da juventude.  

Antigamente, uma pessoa com 
cinquenta anos, sessenta anos era considerada 
realmente no fim da vida. Hoje, nós temos aí 
qualidade de vida, pessoas com oitenta, 
noventa anos ainda produtivas e produzindo 
para sua vida e para o nosso país. 
 A atividade física é fruto desse 
desenvolvimento do ser humano. Então, a 
atividade física é, sim, uma atividade essencial. 

Obrigado, deputado Dary Pagung. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com a palavra o último inscrito, o 
deputado Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, deputado Dary Pagung, nobre 
colega deputado Rafael Favatto, autor do 
projeto que eu passo a justificar no meu voto, 
aliás o meu relatório no projeto. Eu poderia 
fazer uma menção muito mais forte, deputado 
Rafael Favatto, do seu projeto na relatoria, mas 
eu venho fazer na justificativa também. 

O Projeto de Lei n.º 98/2021, que o 
deputado Rafael Favatto apresenta, reconhece a 
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prática de atividades e exercício físico como 
essenciais para a população do Espírito Santo e 
do Brasil, em estabelecimentos prestadores de 
serviços destinados a esta finalidade. 

Parabéns. Ele reconhece e ele apresenta 
um projeto de lei de reconhecimento desta 
atividade física. É importante para qualquer 
cidadão, desde que nascemos. É importante que 
nós façamos atividade física. É importante em 
todos os sentidos, não somente neste momento 
de pandemia, mas em todos os sentidos.  

Mas é importante também, deputado 
Rafael Favatto, principalmente para quem é 
acometido desta moléstia de Covid-19, que 
tenha acompanhamento de um profissional, de 
um fisioterapeuta, que no momento está 
faltando no mercado. Uma profissão e uma 
função muito importante o fisioterapeuta.  

Agora não dá, definitivamente, para sair 
fazendo de qualquer forma, que pode fazer mal. 
Da mesma forma, quando a gente não tinha o 
profissional odontólogo, a gente tinha um 
mundo de dentista com a porta aberta que só 
pegava o alicate, arrancava o dente da boca das 
pessoas e nós tínhamos um volume de 
banguelos enorme. Hoje, não! Hoje não pode 
ter o dentista prático. Hoje não pode ter o 
farmacêutico prático, assim como não pode ter 
ninguém prescrevendo medicamento para 
qualquer enfermidade. 

Então, eu percebo muita gente e, aliás, 
um grande líder do Brasil fica sugerindo 
qualquer tipo de medicamento, sem nenhum 
estudo científico, que já está comprovado que 
não tem nenhuma indicação. Aliás, tem muitos 
efeitos colaterais e muitas contraindicações. 
Insistindo que o mundo se prevaleça, sim. Uma 
falta de maturidade, uma falta de 
conhecimento.  

É lógico que nós já superamos isso. Nós 
temos, hoje, universidades espalhadas pelo 
Brasil, públicas, privadas, com extraordinária 
capacidade de formação de profissionais. É 
justamente para que a ciência prevaleça, para 
que a gente faça as coisas corretas. Agora, 
ninguém precisa evitar fazer qualquer ação 
preventiva. Aliás, a ação preventiva é sempre 
muito bem-vinda. Aliás, um chá de folha de 
laranja, o chá de limão, o chá de alecrim, o chá 

tal, isso nunca vai deixar de existir, é sempre 
muito importante. Agora, é um chazinho, 
entendeu.  

A vitamina C, a vitamina D é 
extraordinária. Chupa laranja, chupa limão, suco 
de acerola com vitamina C, e todo mundo sabe 
que acerola é rica em vitamina C. É bom tomar 
para prevenir gripe, é excepcional. Agora, fazer 
tratamento de enfermidade com chá, sem 
prescrição médica, sem conhecimento científico 
do que aquilo serve! Ora, não é definitivamente 
isso que a gente tem que defender e é 
irresponsável defender essas teses, quando a 
ciência está tão evoluída, quando a ciência dá 
resposta muito rápida para todas as coisas.  

Então, eu quero reconhecer a ciência e 
quero, além de tudo, torcer muito para que esse 
projeto do deputado Rafael seja sancionado, 
uma vez que ele não tem impacto financeiro 
para o Governo do Estado. E, além disso, 
reconhecer o extraordinário momento com que 
está o estado do Espírito Santo, Doutor Hércules 
da Silveira. Que estado que estamos vivendo! 
Que qualidade de vida que nós temos no 
Espírito Santo! Problemas nós todos temos. 
Temos problemas da hora que nasce até a hora 
que morre. O único lugar que não tem problema 
é no céu, só que para ir para lá, primeiro precisa 
morrer, e antes de morrer, precisa ser fora do 
sério, precisa não ficar chamando os outros de 
canalha, qualquer um, porque primeiro tem que 
dar exemplo de vida.  

Então, problema, todo lado tem. Agora, 
o Espírito Santo é referência para o Brasil. Não é 
um dos melhores não, é o melhor estado do 
Brasil, é o mais bem governado. Nós temos o 
melhor governador do Brasil, o mais 
responsável, o que faz gestão com mais 
transparência, o que construiu um Fundo 
Soberano que nenhum estado do Brasil tem. O 
que construiu um fundo de infraestrutura, o que 
tem a maior capacidade de investimento com 
recursos próprios, o que faz investimento em 
todos os setores. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Para concluir, deputado Freitas. 

 

O SR. FREITAS – (PSB) – 
Empreendimentos de A a Z no estado do 
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Espírito Santo. Então, é preciso que a gente 
reconheça. E é tão reconhecedor que, em 
qualquer município, em qualquer lugar que se 
faça pesquisa, a avaliação do Governo de bom e 
ótimo supera cinquenta por cento. É desse 
Governo que eu estou falando.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, eu também, neste momento, não 
poderia deixar de parabenizar o deputado 
Rafael Favatto por ter apresentado esse 
importante projeto aqui na Casa de Leis, esse 
Projeto n.º 98/2021, que entende que toda 
prática de atividade física e do exercício físico 
seja incluída como atividade essencial.  

Eu sou da Comissão de Justiça, votei 
favorável a esse projeto. Também, como 
deputado estadual, eu votei favorável ao 
projeto. Eu acho esse projeto muito importante. 
Não poderia deixar de parabenizar aqui o 
deputado Rafael Favatto.  

Parabéns, Rafael!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Com a palavra o deputado Bruno Lamas, 
o último inscrito.  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero 

também parabenizar o deputado Rafael Favatto. 
Deputado preparado, equilibrado, competente. 
O Parlamento exige capacidade de dialogar, e 
quem sai ganhando são os profissionais, são as 
pessoas que praticam atividade física e os 
profissionais que buscaram este Poder, 
buscaram esse diálogo também, e foram 
liderados pelo deputado Rafael Favatto. E, a 
eles, a nossa homenagem nesta tarde, senhor 
presidente.  

É uma pena que, na justificativa, 
caminha para essa forma. Poderia ser um 
encaminhamento muito mais digno da altura da 
matéria e da importância que tem para quem 
pratica atividade, para quem possui uma 
academia. Mas ainda bem, deputado Rafael 

Favatto, que as pessoas têm filtro, capacidade 
de filtrar, capacidade de entender, de ouvir, que 
os capixabas conhecem a história de vida do 
governador Casagrande, da sua equipe de 
trabalho e de todos nós. 

E, ainda bem que a Medicina é uma 
atividade essencial, porque é na Medicina que 
se trata, inclusive, a insanidade mental, que, no 
conceito, na essência, faz com que seus 
portadores possuam capacidade reduzida de 
entendimento dos fatos. E, também, essa 
mesma Medicina pode, junto com a ciência, 
justificar a inveja, que é o desgosto provocado 
em algumas pessoas pela felicidade de outro. 

Então, parabéns, deputado Rafael 
Favatto. Ganha a sociedade, ganham aqueles 
que praticam exercício físico. E eu tenho certeza 
que o filtro do capixaba é bem feito e palavras 
de baixo calão e agressões não fazem parte da 
história dessa nossa sociedade, desse povo 
capixaba que já virou essa página há muito 
tempo, da nossa história, quando pessoas 
subiam, gritavam, diziam que eram He-man, que 
era poderoso. Isso já virou. 

A paz de Cristo para todos! 
Devolvo a palavra para V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Quero, só para a Taquigrafia registrar, 
quando determinei a retirada de algumas 
palavras: encher o bolso e canalha. 

Quero fazer um comunicado, antes de 
passar aqui para o Rafael Favatto. 

Senhoras e senhores deputados e 
deputadas, esta presidência vem retificar que, 
durante a leitura do expediente da sessão 
ordinária híbrida virtual e presencial do dia 
21/06/2021, o item 52 foi lido equivocadamente 
como retirada do Projeto de Resolução n.º 
19/2019. Por esse motivo, informo aos senhores 
parlamentares que o número correto da matéria 
é retirada do Projeto de Resolução n.º 26/2019. 

Antes de passar para o item 4, passo a 
presidência para o deputado Rafael Favatto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Item 4.º da nossa 
pauta. Discussão única, em regime de urgência, 
do Projeto de Lei n.º 233/2021, da deputada 
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Janete de Sá, que veda a utilização de animais 
para desenvolvimento, experimentos e testes 
de produtos cosméticos, higiene pessoal, 
perfumes, limpeza e seus componentes, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo, e da outras 
providências. Publicado no Ales Digital do dia 
02/06/2021. Em anexo por se tratar de matéria 
correlata, Projeto de Lei n.º 330/2020, do ex-
deputado Delegado Lorenzo Pazolini. 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 09/06/2021. Prazo 
até o dia 16/06/2021, que já passou. 

Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria.  

Com a palavra o deputado Fabrício 
Gandini. (Pausa) 

Deputado Gandini, seu áudio não está 
saindo. 

Deputado Vandinho, está apto para 
assumir a Comissão de Justiça? 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Estou apto, senhor 
presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Então, com a palavra o 
deputado Vandinho Leite. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Item 4, ok? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Item 4. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Projeto de Lei n.º 
233/2021, de autoria da deputada Janete de Sá, 
que veda a utilização de animais para 
desenvolvimento, experimentos e testes de 
produtos cosméticos, higiene pessoal, 
perfumes, limpeza e seus componentes. 

O deputado Gandini se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria, e a 
matéria se encontra ainda dentro desse prazo, 
deputado Rafael Favatto. 

Como o deputado Gandini não está 
conseguindo ter acesso ao áudio, eu vou, neste 
momento...  

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – O prazo dele venceu no 
dia 16, deputado Vandinho. Tem que relatar 
hoje, na comissão. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Presidente, está 
me ouvindo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Agora sim. Antes não. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Então, vou avocar 
a matéria para relatar, mesmo sabendo que o 
deputado Gandini muito provavelmente já 
estava preparado para o mesmo, mas, 
respeitando, claro, sabemos do seu problema 
para, neste momento, consegui acionar o 
áudio... 

Vou relatar uma matéria que acredito 
muito na questão, principalmente no mérito, de 
evitar os maus-tratos de animais. Faço parte da 
CPI junto com a deputada Janete. Inclusive, 
hoje, deputada, recebemos mais, mais, mais 
Nova Almeida, infelizmente... 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Infelizmente, deputado.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Uma pessoa que 
tentou matar, com uma pedra, um gato. O gato 
ficou se debatendo e morreu. Então, o que a 
gente vê, hoje, infelizmente, são muitas pessoas 
cometendo crimes com relação aos animais. São 
crimes realmente. 

Essa matéria, ela veta a utilização de 
animais para desenvolvimento de experimentos 
e testes em produtos cosméticos, de higiene 
pessoal, perfumes, limpeza e seus 
componentes.  
 No meu entender, essa é uma matéria 
que, sim, pode ser legislada no âmbito estadual. 

De acordo com a Constituição Federal, 
matérias relativas ao meio ambiente são 
concorrentes entre Estados e União. De tal 
forma que vou relatar ou opinar aos demais 
colegas da comissão pela constitucionalidade, 
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juridicidade e boa técnica legislativa do Projeto 
de Lei n.º 231/2021, de autoria da deputada 
Janete de Sá, que faz, com certeza, um belo 
trabalho em defesa dos animais aqui nesta Casa. 

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

 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Marcelo Santos. 
(Pausa)  
 Deputado Marcelo Santos? (Pausa)  
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Como vota o 
deputado Marcos Garcia? 
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
voto com o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputada Janete 
de Sá, como vota? 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator e agradeço. 

Vou justificar meu voto; para não 
atrapalhar a votação.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) –Obrigado, deputada 
Janete. 

Deputada Janete também acompanha o 
relatório. 

Deputado Marcelo Santos, como vota? 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Voto com V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Que bom! 

Deputado Gandini, se quiser votar pelo 
chat, fique à vontade. Não sei se vai conseguir. 

Deputado Rafael Favatto, como vota? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Estou presidindo, 
presidente.  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Deputado 
Xambinho, como suplente, como vota? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho V. Ex.ª, o vosso relatório, 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(VANDINHO LEITE – PSDB) – Obrigado, 
deputado Xambinho. 

Está feliz o Xambinho, hoje. 
Senhor presidente, neste momento, a 

matéria está aprovada, por unanimidade, na 
Comissão de Justiça. 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Rafael! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Deputada Janete de Sá. 
Devolvido agora, para a Mesa... 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Pela 
ordem! 

Gostaria de pedir a V. Ex.ª se pode fazer 
a reunião conjunta de Meio Ambiente e 
Finanças, para dar celeridade. A matéria é pela 
constitucionalidade, inclusive quero fazer essa 
defesa. E só não fiz na hora de discutir, quando 
o deputado Vandinho propôs, para poder dar 
celeridade. Mas, quero clamar aos colegas a 
votar favorável. Inclusive, o Vandinho falou - e 
imagens chocantes presenciamos, ontem - de 
um crime covarde contra um animalzinho 
indefeso, um gatinho que foi morto a pedrada, 
lá no município de Serra, no Balneário de Nova 
Almeida. 
 Quer dizer, é mais um caso. Todo dia 
você está vendo um caso de maus-tratos contra 
os animais. Estamos atrás dessa pessoa, vamos 
tentar identificá-la. A tutora do animal está 
inconsolável porque ela teve que assistir o 
animal agonizando, sem saída, porque, 
naturalmente, ele deve ter esmagado o crânio 
do animal com pedradas. 
 Já mandamos, inclusive, essa matéria, 
Vandinho, para a Delegacia de Meio Ambiente 
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para poder investigar e ver se a gente identifica 
o homem que cometeu esse crime covarde. 
Mais um crime contra os animais. 

E o nosso projeto vai nessa direção, de 
evitar que, no Espírito Santo, a nossa indústria 
de cosmético também no Espírito Santo, usem 
animais como cobaias para perfumes, material 
de higiene, de limpeza e componentes que 
possam trazer alergia aos seres humanos. Esses 
casos, as pessoas não sabem, os testes são 
feitos na vista do animal, na pele do animal... 
Então, se tiver que causar algum dano, causa 
dano àquele animal, e depois aquele animal é 
sacrificado.  

É um crime covarde. Não precisamos. 
Queremos ter os perfumes, queremos ter 
materiais bons nas prateleiras dos 
supermercados e das grandes lojas para poder 
consumir, para poder adquirir, mas não à custa 
do sofrimento dos animais. 
 E é isso, nossa matéria trata exatamente 
disso. Essa matéria tem legislação nacional e 
precisa ser regulamentada aqui no estado.  

Então, por isso que a gente apresentou, 
para que essa questão também possa acontecer 
aqui no estado, a gente se prevalecendo da 
regulamentação de uma matéria que para a 
gente é cara, para a gente que trata da causa 
animal é uma matéria muito cara. 
 

O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) − Deputada Janete de 
Sá, eu já tinha conversado com o deputado 
Freitas. Sou presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e ele é da de Finanças. Vamos fazer 
reunião conjunta.  

Deputado Freitas, para relatar a matéria 
na comissão conjunta de Meio Ambiente e de 
Finanças. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, há 
quorum nas comissões. 

Avoco o PL n.º 233/2021 para relatar. 
Trata do Projeto de Lei n.º 233/2021, que visa 
vedar a utilização de animais para o 
desenvolvimento de experimentos e testes de 
produtos cosméticos, de higiene pessoal, 
perfumes, de limpeza e seus componentes, no 

âmbito do estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 

Visando o bem comum, o respeito aos 
animais e à boa convivência com a natureza, 
somos pela aprovação do presente projeto. 

Coloco o projeto em discussão, no 
âmbito das comissões reunidas. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Proteção de 
Meio Ambiente e aos Animais. 

Como vota o deputado Bruno Lamas? 
(Pausa) 
 Com o relator. 
 Deputado Rafael Favatto presidindo. 

Como vota a deputada Iriny Lopes, nossa 
ministra? 

 
A SR.ª IRINY LOPES − (PT) − Acompanho 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputada 
Iriny Lopes. 

Como vota o deputado Gandini? (Pausa) 
Na ausência do deputado Gandini, como 

vota o deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
 
O SR. MARCELO SANTOS − (PODEMOS) 

– Presidente, voto com o relator. Marcelo 
Santos. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Marcelo Santos, na 
Comissão de Meio Ambiente, deputado, não 
consta V. Ex.ª nem como suplente, infelizmente. 

 
O SR. MARCELO SANTOS − (PODEMOS) 

– Presidente, é que V. Ex.ª falou Gandini e 
Vandinho, eu entendi que era Justiça. 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Pois é, mas já passou da 
Justiça. 

Como vota o deputado Vandinho? 
(Pausa) 

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

presidente, voto com o relator. 
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 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado. 
 Fica aprovado na Comissão de Proteção 
ao Meio Ambiente e Proteção aos Animais. 
 Passo a coletar os votos na Comissão de 
Finanças. 
 Como vota o deputado Marcelo Santos? 
Agora sim. Vota com o relator.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Não. Não votei ainda não. Não votei ainda 
não, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Eu estou guardando o seu 
voto, excelência.  
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Lá naquela comissão, eu votava com o relator. 
Agora estou pensando em votar contra, mas V. 
Ex.ª me convenceu. Voto com o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Maravilha.  
A memória é boa e eu me recordei que, 

lá naquela comissão, V. Ex.ª tinha votado 
favorável. 

Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado. 
Como vota o deputado Engenheiro José 

Esmeraldo? (Pausa) 
Enquanto o deputado José Esmeraldo 

não chega, deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Com o relator. 

 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Alexandre Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator, presidente.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – O deputado José Esmeraldo 
acredito que não tenha chegado ainda.  

Fica aprovado pela maioria dos membros 
na Comissão de Finanças, senhor presidente. E 
eu devolvo o projeto a V. Ex.ª, aprovado nas 
duas comissões.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Freitas. 

Em discussão o Projeto de Lei n.º 
233/2021. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que o aprovam 
permaneçam como estão. (Pausa) 

Aprovado o projeto.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos.  
O próximo projeto: discussão única, em 

regime de urgência, do projeto de lei n.º...  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Rafael, permita-me justificar meu 
voto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pode ser no próximo, 
junto com o outro, que é de sua autoria 
também? 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Só para 
poder agradecer. É bem rápido.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pode falar, deputada.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Agradecer aos colegas pela sensibilidade pela 
questão animal. A causa animal agradece.  
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O seguinte também tem parecer pela 
constitucionalidade. Trata da questão das 
mulheres. Eu também gostaria de pedir aos 
nossos colegas sob sua presidência que, se 
puder fazer a reunião em conjunto pela 
Comissão de Justiça, eu peço ao deputado 
Vandinho também que relate pela 
constitucionalidade da matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – 5. Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
317/2020, de autoria da deputada Janete de Sá, 
que dispõe sobre a garantia do direito de 
preferência das mulheres vítimas de violência 
doméstica à matrícula e à transferência dos 
filhos, ou de crianças e adolescentes sob sua 
guarda, nas escolas da rede estadual de ensino 
do estado do Espírito Santo. Publicado no Ales 
Digital do dia 01/06/2020. Em anexo, por se 
tratarem de matérias correlatas, o Projeto de Lei 
n.º 551/2019, do ex-deputado Delegado 
Lorenzo Pazolini e o Projeto de Lei n.º 159/2020, 
do deputado Marcos Garcia. 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 09/06/2021. O prazo é até o 
dia 16/06/2021.  
  Deputado Gandini com a palavra, se o 

microfone estiver funcionando. (Pausa) 
Deputado Vandinho Leite com a palavra, 

mesmo processo do outro projeto. Ele está com 
o prazo vencido na Comissão de Justiça e o 
deputado Gandini se prevaleceu do prazo 
regimental.  
 Deputado Vandinho Leite? Está 
presente? (Pausa) 
 Na ausência, o deputado Marcos Garcia 
para relatar o Projeto n.º 317/2020. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Presidente, Comissão 
de Justiça, então, né? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Comissão de Justiça.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Eu vou avocar a 
matéria aqui. 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Desculpa...   
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Então, vamos colocar 
aqui na Comissão de Justiça. É o Projeto de Lei 
n.º 317/2020, da excelentíssima deputada 
estadual Janete de Sá, que dispõe sobre a 
garantia do direito de preferência das mulheres 
vítimas de violência doméstica à matrícula e à 
transferência dos filhos, ou de crianças e 
adolescentes sob sua guarda. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Marcos Garcia, eu 
queria perguntar a V. Ex.ª, que está agora 
presidindo a Comissão de Justiça, se a gente... 
Como o deputado Gandini era o relator e o 
deputado Vandinho não estava e o senhor 
também é coautor da matéria, você tem um 
projeto, se, agora, nós poderíamos fazer uma 
reunião conjunta das comissões. 
  
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Ah! Sim! Ok, 
desculpa! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – E passo a relatoria 
para o deputado Freitas... 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Podemos sim fazer 
em conjunto... A Comissão de Justiça, 
Cidadania... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Isso! Todas as 
comissões. Justiça, Cidadania, Educação, 
Proteção à Criança e ao Adolescente, Segurança 
e Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(MARCOS GARCIA – PV) – Podemos fazer! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Vamos consultar a 
todos os presidentes. 

Deputado Luciano Machado, da 
Cidadania, concorda? 
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O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Concordo que seja feita em conjunto, 
presidente Favatto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Luciano. 

Deputado Bruno Lamas, concorda? 
Comissão conjunta? (Pausa) 

Concorda. 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente, deputado Danilo Bahiense, se não 
me engano. Deputado Delegado Danilo 
Bahiense? (Pausa) 

Deputado Capitão Assumção, concorda? 
(Pausa) 

Concorda. 
Comissão de Segurança, deputado 

doutor Luiz Durão, concorda? Comissão 
conjunta? (Pausa) 

Concorda também. 
Então, aprovado. Freitas designado 

relator das comissões conjuntas. São seis 
comissões, Freitas. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Freitas! 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Sim, deputada Janete. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu apelo 
pela aprovação do projeto, pelo seu parecer 
pela constitucionalidade. Eu tenho 
entendimento, inclusive na esfera do Executivo, 
nesse sentido, para que a gente possa 
prosseguir com essa matéria. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, é pouco 
comum um projeto tramitar em tantas 
comissões, o que mostra a importância do 
projeto da deputada Janete de Sá. 

Assumo as comissões reunidas.  
Agradeço aos presidentes das comissões 

pela responsabilidade a mim confiada para 
relatar o projeto nas comissões reunidas.  

Percebo que há quorum nas comissões.  
Avoco para relatar. 
Projeto de autoria da deputada Janete 

de Sá, a deputada que mais defende a causa da 

mulher neste Parlamento, da mesma forma a 
causa dos animais. O PL 317/2021 trata e dispõe 
sobre a garantia do direito de preferência de 
mulheres vítimas de violência doméstica à 
matrícula e à transferência dos seus filhos, ou 
de crianças e adolescentes sob sua guarda, nas 
escolas da rede estadual de ensino do estado do 
Espírito Santo.  

Ela tem prerrogativa para legislar sobre a 
matéria, do ponto de vista desta relatoria na 
Comissão de Constituição e Justiça e no âmbito 
das comissões reunidas. O projeto, do ponto de 
vista desta relatoria, também encontra 
constitucionalidade, legalidade, boa técnica 
legislativa. 

Na Comissão de Constituição e Justiça 
nós votamos pela constitucionalidade da 
matéria e damos pela aprovação em todas as 
outras comissões de mérito, senhor presidente. 
É o relatório. 

Coloco o relatório em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, eu 

passo a colher os votos na Comissão de 
Constituição e Justiça. 

Como vota o deputado Fabrício Gandini? 
(Pausa) 

Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Meu voto é com o parecer.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Deputada Janete de Sá, 
autora do projeto? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 

com o relator e agradeço o belíssimo esforço 
que o deputado Freitas está fazendo nesta 
questão e na relatoria, hoje, da LDO. Foi muito 
importante o seu trabalho e a relatoria. 
Parabéns! 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputada 
Janete de Sá. 

Como vota o deputado Marcos Garcia?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, voto com o relator. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Marcelo Santos? 
 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado.  

Deputado Rafael Favatto presidindo.  
Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator.  
Eu, como suplente e relator da matéria...  
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Com o relator.  
Senhor presidente, projeto aprovado na 

Comissão de Constituição e Justiça.  
 

Passo a colher os votos na Comissão de 
Cidadania.  

Como vota o deputado Luciano 
Machado?  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relatório.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, deputado 
Luciano Machado.  

Deputada ministra Iriny Lopes?  
 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 
o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Bruno Lamas? 
Comissão de Cidadania. (Pausa) 

Com o relator.  
Fica aprovado na Comissão de Cidadania.  
 
Próxima comissão, Comissão de 

Educação. 
Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Coronel Alexandre Quintino?  

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

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

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado.  

Deputado Dary Pagung? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Com o relator.  
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Mas está aprovado na Comissão de 

Educação, com a maioria dos votos, senhor 
presidente.  

 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Adolescente.  
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Deputado Danilo, pelo menos, não o 

ouço.  
Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Luciano Machado?  
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relator.  
 

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

Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Com o relator.  
Aprovado, também, na Comissão de 

Proteção à Criança e ao Adolescente.  
 
Comissão de Segurança e Combate ao 

Crime Organizado.  
Deputado Luiz Durão, como vota? 

(Pausa) 
 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Faltam dois nomes aí, presidente: 
Torino e Carlos Von, também fazem parte da 
Criança e Adolescente. Não está aí não? (Pausa) 
Já foi publicado já. Eles já estão participando das 
reuniões. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Comissão da Criança e 
Adolescente, infelizmente não estão. 

Como vota o capitão Danilo? (Pausa) 
Ele falou os dois: deputado Torino 

Marques e deputado Danilo Bahiense. 
Danilo Bahiense, ausente. 
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
Com o relator.  
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Deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Com o 

relator, senhor presidente. Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Está presente e vota com o 
relator.  

Mas fica aprovado na Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente e de 
Políticas Sobre Drogas, com o voto do Torino 
Marques e com o voto do Carlos Von.  

Agora, passo a coletar os votos na 
Comissão de Segurança.  

 
Como vota o deputado Luiz Durão? 

(Pausa) 
Com o relator.  
Como vota o deputado Coronel 

Alexandre Quintino?  
 

O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Theodorico Ferraço?  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Voto com o relator, mas gostaria que fosse feita 
uma recomendação à diretora para que a 
transferência se proceda de maneira sigilosa, 
por motivos óbvios.  

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Não posso receber como 
emenda - né, deputado? - a esta altura.  

É uma emenda, Theodorico?  
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
É porque o projeto é muito bom, mas a 
transferência deve ser sigilosa para evitar que o 
companheiro agressor persiga as crianças em 
outro colégio. Só isso.  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - Por 
gentileza, deputado. A matéria parte dessas 
questões da recomendação. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Sim.  

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – O 
deputado Theodorico tem razão, mas a 
prerrogativa é exatamente não dar publicidade 
na transferência. Aí é uma questão interna, é 
uma recomendação da própria Secretaria.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(FREITAS – PSB) – Compreendido.  
Eu deixo esse aviso ao deputado 

Theodorico, que é tão sigiloso que está no corpo 
do projeto, mas, segundo a deputada, autora, já 
consta. Então, não tem mais necessidade de 
colocar, até porque nós não tínhamos essa 
prerrogativa. 
 Como vota o deputado... 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
(Inaudível). 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Pois não, Theodorico? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Não, tudo bem. Era uma recomendação para 
colaborar com o projeto da minha querida 
Janete. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – V. Ex.ª com sua experiência só 
ajuda, meu irmão. Pena que esse beijo eu acho 
que você jogou para todos. Não sei se a Janete 
percebeu. 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
(Inaudível). 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Danilo 
Bahiense? (Pausa)  
 Deputado Capitão Assumção? (Pausa)  
 Deputado Luciano Machado?  
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Conforme o relato. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Eu relatei.  

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 

 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator. 
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 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Deputado Bruno Lamas? 
(Pausa)  
 Com o relator.  
 Aprovado à maioria dos presentes na 
Comissão de Segurança. 
 
 Eu passo a colher os votos na Comissão 
de Finanças. 
 Deputado Freitas é o relator. 
 Como vota deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Como eu não posso antecipar, 
vou esperar o voto.  

Com o relator. 
 Deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator.  
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Deputado José Esmeraldo? 
(Pausa)  
 Deputado Emílio Mameri? (Pausa)  
 Deputado Dary Pagung? (Pausa)  
 Com o relator.  
 Deputado Adilson Espindula?  
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Voto com o relator, senhor presidente. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Muito obrigado.  
 Deputado Rafael Favatto presidindo. 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa)  
 Deputado Luciano Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Deputada, autora, Janete de 
Sá.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator.  

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, matéria 
aprovada à maioria dos votos na Comissão de 
Finanças e aprovada nas comissões reunidas. 
 Devolvo o projeto a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Freitas, presidindo seis comissões conjuntas. 
 Aprovada, então, em todas as comissões. 
 Em discussão o Projeto, em regime de 
urgência, n.º 317/2020, de autoria da deputada 
Janete de Sá. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa)  
 Aprovado o Projeto de Lei n.º 317/2020. 
 Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Agradecer, mais uma vez, aos meus colegas por 
compreenderem uma matéria de tamanha 
importância. 
 A mulher vítima de violência, muitas 
vezes, está com medida protetiva, mas ela não 
consegue este deslocamento, esta transferência 
de seu filho, aquele que normalmente está sob 
a guarda dela, e o agressor sabe onde encontrá-
la com facilidade. Muitas vezes, ela até se 
desloca do local onde ela reside por conta de 
garantias protetivas, mas ela não tem essa 
segurança da transferência de seus filhos, dessa 
prioridade de transferência, e a matéria vem 
nessa direção. Então, quero agradecer.  

Quero agradecer a generosidade do 
deputado Theodorico Ferraço nesta questão do 
sigilo, de resguardar o sigilo, porque ele 
também garante segurança a esta mulher e aos 
seus filhos. 
 Nós vimos um caso cruel recente em que 
um pai, não se conformando com a separação, 
matou a esposa, matou os três filhos e cometeu 
o suicídio em seguida.  
 Então, essas questões são questões 
muito graves e que conferem segurança. Por 
isso que nós apresentamos esta matéria.  
 Eu quero agradecer aos homens e às 
mulheres deste honrado plenário pela 
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sensibilidade. Uma matéria muito importante 
para as mulheres. E as mulheres do Espírito 
Santo agradecem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
255/2021, do deputado Luiz Durão, que proíbe a 
cobrança de valores adicionais dos 
pacientes/consumidores, no caso dos hospitais, 
clínicas e similares serem credenciados aos seus 
planos de saúde, quando as consultas, exames e 
demais procedimentos realizados forem 
cobertos pelos respectivos contratos, na forma 
que especifica. Publicado no Ales Digital do dia 
14/06/2021. 
 Convoco a Comissão de Justiça para 
oferecer parecer oral à matéria. 
 Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  
 Não estando presente, deputado 
Marcelo Santos. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Repete, por 
favor, deputado Favatto.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Item 6 da pauta. 
 Projeto de Lei n.º 255/2021, do 
deputado Luiz Durão, que proíbe a cobrança de 
valores adicionais aos pacientes e 
consumidores, no caso dos hospitais, clínicas e 
similares serem credenciados aos seus planos de 
saúde, quando as consultas, exames e demais 
procedimentos realizados forem cobertos pelos 
respectivos contratos, na forma que especifica. 
Publicado no Ales Digital do dia 14/06/2021. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Relatoria 
minha, não é? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Autoria do deputado 
Luiz Durão. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – E a relatoria 
é minha?  

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Relatoria é sua. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Passarei a 
relatar.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Não! Relatoria sua, 
não. Na realidade, estou passando para a 
Comissão de Justiça, para você presidir a 
Comissão de Justiça, já que o deputado Gandini 
estava com problema no áudio e o deputado 
Vandinho está ausente.  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pela 
ordem, presidente Favatto. Não poderia fazer 
em conjunto também? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Como eu passei para o 
deputado Marcelo, agora, a palavra está com 
ele.  
 

 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Deputado Marcelo, se o senhor quiser, eu posso 
fazer a relatoria aqui, viu? 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Rapaz, eu 
não tenho como negar o pedido ao meu vice-
líder do Governo, e, naturalmente, muito mais 
preparado neste caso para fazer a relatoria. 
 Deputado Rafael Favatto, foi proposto 
aqui pelo deputado Luciano fazer as comissões 
reunidas. Neste caso, seria Justiça, Cidadania, 
Defesa do Consumidor, Saúde e Finanças. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Justiça, Cidadania, 
Defesa do Consumidor, Saúde e Finanças. 

Vou perguntar aos deputados. 
 Deputado Luciano Machado, você 
concorda em ser conjunta? 
 

 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Concordo.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Defesa do 
Consumidor, Cidadania e ... (Pausa)  
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Deputado Carlos Von está presente na 
sessão? (Pausa)  

Comissão de Defesa do Consumidor, 
deputado Danilo e deputado Vandinho não 
estão presentes. Deputado Carlos Von está 
presente? (Pausa)  
  Deputado Dary, como suplente, 
concorda em fazer comissão conjunta? (Pausa) 
 Concorda. 

Deputado Hércules, concorda em fazer 
comissão conjunta? (Pausa)  
  Também concorda. 

Deputado Freitas? (Pausa)  
  Também concorda. 
 Concordando todos, com a palavra o 
deputado Marcelo Santos, presidindo as 
comissões conjuntas para indicar o relator das 
comissões conjuntas. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) - Vou indicar 
para relatar esta matéria o nosso vice-líder do 
Governo, nesta Casa de Leis, que já está à Mesa, 
ao lado de V. Ex.ª, para relatar. 
 Nosso vice-líder do Governo, Marcos 
Garcia.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, Projeto de Lei n.º 255, do 
excelentíssimo senhor deputado Luiz Durão, que 
proíbe a cobrança de valores adicionais dos 
pacientes/consumidores, no caso dos hospitais, 
clínicas e similares serem credenciados aos seus 
planos de saúde. 
 Vou avocar a matéria para relatar.  
 Comissão de Justiça. 
 Vou relatar pela constitucionalidade e 
aprovação da matéria.  
 Deputado Marcelo Santos, o senhor 
gostaria de estar recebendo de volta a 
presidência ou quer que eu mesmo possa 
presidir o projeto aqui, e relatar a matéria? 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) - Deputado e 
vice-líder do Governo nesta Casa de Leis, já 
estou presidindo as comissões reunidas e V. Ex.ª 
pode me auxiliar para que eu possa fazer o 
apanhado dos votos. 

 Antes, porém, quero registar que eu não 
tinha ainda uma opinião formada com relação à 
referida matéria, mas o parecer de V. Ex.ª me 
convenceu, como tenho certeza que convenceu 
os demais pares. Um parecer profundo. 
Naturalmente V. Ex.ª deve ter estudado ao 
longo da sessão, e até anteriormente a ela, para 
apresentar e se colocar à disposição do Plenário 
relatar a matéria.  
 Então, neste momento, tendo sido 
aprovado pelo relator, aprovando pela sua 
constitucionalidade, legalidade e aprovação das 
demais comissões, e pela CCJ, que faz o controle 
de constitucionalidade, eu passo a colher os 
votos da Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Fabrício Gandini? 
(Pausa) 
 Estando ausente, deputado Vandinho 
Leite? (Pausa) 
 Estando ausente, deputada Janete de 
Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Deputada 
Janete de Sá.  

Mais quem é titular da Comissão de 
Justiça? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Alexandre Xambinho, suplente. 

Como vota o deputado? 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Deputado 
Alexandre Xambinho? 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –
Deputado Alexandre Xambinho, com o 
relator. 
Deixa eu puxar aqui mais agora.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Agora o 

deputado Dary Pagung. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Deputado 
Dary Pagung, como vota? (Pausa) 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. Está aqui, está em plenário, e está 
votando com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Ele está em 
plenário? Então pede a ele pra se manifestar, 
por gentileza. 

Deputado Dary Pagung?  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Dary, faz 
o favor? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 
Marcelo Santos, voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Muito 
obrigado, gostaria de ver V. Ex.ª se 
manifestando assim. 

Deputado... 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Hudson 
Leal, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Já estou com 
o material na mão aqui já, agora.  

Deputado Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Freitas? (Pausa) 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – O 
deputado se encontra em plenário, deputado 
Marcelo Santos. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Deputado 
Freitas, como vota? 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Não 
momento não está em plenário. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Deputado 
Freitas, ausente.  

Como vota o deputado Marcos Mansur? 
(Pausa) 

Marcos Mansur, ausente.  
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Luiz, vai 
ter que usar o microfone.  

Só um minutinho, Marcelo? 
 

O SR. LUIZ DURÃO - (PDT) – Com o 
relator. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

deputado, já deu quorum, viu? 
 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Aprovado pela maioria na 
Comissão de Justiça.  

Deputado Marquinhos Garcia, pode 
deixar que eu conduzo aqui. 

 
Agora passamos então para a Comissão 

de Cidadania. Deixa eu buscar aqui os membros 
da Comissão de Cidadania. 

Deputado Luciano Machado, como vota? 
  

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relato, deputado Marcelo. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Obrigado.  

Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, está ausente. Dary Pagung é o 
suplente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Deputada e 
ministra Iriny Lopes? 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Votando 
então, a deputada Iriny Lopes, com o relator. 
 Aprovado, então, na Comissão de 
Cidadania. 
 

Comissão de Defesa do Consumidor.  
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Como vota o deputado Vandinho Leite? 
(Pausa) 
 Estando ausente, deputado e Delegado 
Danilo Bahiense? (Pausa) 
 Ausente.  

Deputado Carlos Von? 
 

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Carlos Von 
com o relator. 

Deputado Dary Pagung? 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –  Deputado 
Dary Pagung, com o relator.  

Aprovado, então, na Comissão de Defesa 
do Consumidor. 

 
Comissão de Saúde, como vota o 

deputado Doutor Hércules? (Pausa) 
Deputado Doutor Hércules? (Pausa) 
Ausente. Presente. Agora o vi. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Ausente, não! Ausente, não. Peraê, ausente, 
não. Sou o primeiro que cheguei, como sempre. 
 Eu voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) –Deputado 
Hércules Silveira demorou a se manifestar junto 
ao microfone, mas está presente, vota com o 
relator. 

Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Emílio Mameri, ausente.  
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Deputado 
Luciano Machado fechando assim a aprovação 
também na Comissão de Saúde. 

Agora a Comissão de Finanças.  
 Como vota o deputado Freitas? (Pausa) 
 Não estando no plenário, deputado 
Marcelo Santos.  
 Eu voto sim, acompanhando. 

Deputado Marcos Madureira?  
  
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Deputado 
Marcos Madureira, com o relator.  
 Deputado engenheiro de carreira, José 
Rocha Esmeraldo do Espírito Santo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Prezado amigo Marcelo, voto com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Votando 
com o relator o José Esmeraldo.  

Deputado Emílio Mameri, como vota? 
(Pausa) 

Ausente, deputado Dary Pagung, líder do 
Governo? (Pausa) 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Muito bem!  
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Ausente, deputado Rafael Favatto?  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Estou presidindo, 
deputado Marcelo.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Desculpa. 
Deputado Alexandre Xambinho?  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Carro-pipa, 
com o relator.  
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Bruno Lamas?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, já tem a maioria e aí já foi aprovado.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Deputado 
Marquinhos, muito obrigado pela colaboração. 
Eu preciso colher os votos.  

Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
Ausente. Falta mais um.  
Deputado Luciano Machado, para 

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

Você está muito bem assessorado, deputado 
Marcelo Santos.  

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Com 
certeza. É assessoria de luxo.  

Deputado Luciano Machado, como vota? 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Eu 

voto favorável, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCELO SANTOS – PODEMOS) – Votando 
favorável, fechamos, então, a maioria na 
Comissão de Finanças.  

Aprovado, então, senhor presidente, nas 
comissões reunidas.  

Devolvo a V. Ex.ª, deputado Rafael 
Favatto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Marcelo Santos.  

Em discussão o Projeto de Lei n.º 
255/2021, de autoria do deputado Luiz Durão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovado. 
O sétimo foi retirado pelo autor.  
Oitavo. Discussão única, em regime de 

urgência, do Projeto de Resolução n.º 12/2021, 

do deputado Theodorico Ferraço, que cria a 
Comenda do Mérito Legislativo Comendador 
Camilo Cola, destinada a homenagear pessoas, 
empresas, e entidades que se destacarem por 
suas iniciativas para o desenvolvimento 
industrial, empresarial e de transportes de 
passageiros e cargas no Estado do Espírito Santo 
e do Brasil, e por atos heroicos junto à 
sociedade capixaba. Publicado no Ales Digital do 
dia 31/05/2021. 

Antes de convocar, com a palavra o 
deputado Luiz Durão. 

 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Eu só quero 

agradecer ao Favatto, presidente, ao relator 
Marcelo Santos, ao Marquinho Garcia e a todos 
os colegas que aprovaram essa lei muito 
importante. As pessoas que pagam o seu plano 
de saúde e, muitas vezes, usam o hospital 
credenciado e ainda tem que pagar por fora 
para se tratar, agora não, têm o plano; quem vai 
pagar é o plano. Não tem esse negócio de 
receber por fora.  

Muito obrigado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – É isso aí, deputado Luiz 
Durão. O seu projeto foi aprovado e foi 
encaminhado à Secretaria para extração dos 
autógrafos.  

Então já está encaminhado para o 
Governo.  

No item 8, vou convocar então a 
Comissão de Justiça, a Comissão de 
Infraestrutura e a Comissão de Finanças, 
fazendo uma reunião conjunta com a Comissão 
de Justiça.  

Já pergunto aqui ao deputado Marcos 
Garcia, que concorda. Comissão de 
Infraestrutura, deputado Marcelo Santos, 
podemos fazer conjunta? 

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Esse é o projeto n.º 7? 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – N.º 8. Comenda de 
Mérito Legislativo Comendador Camilo Cola.  

 

O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Podemos fazer conjunta.  
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O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Infraestrutura aprova.  

Comissão de Finanças. 
Deputado Marcos Madureira, concorda 

em fazer conjunta? 
 

O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) - Concordo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Concorda. Aprovado. 
Passo para a relatoria o deputado 

Marcos Garcia, presidente da comissão conjunta 
e presidente da Comissão de Justiça no 
momento. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCOS GARCIA - PV) – Projeto de Resolução 
n.º 12/2021, do excelentíssimo senhor 
deputado estadual Theodorico Ferraço.  

Vou relatar pela aprovação da matéria. 
Pela constitucionalidade e aprovação da matéria 
e vou colocar a matéria em discussão. 

Há alguém que queira discutir? (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, vou 

começar a colher o voto da Comissão de Justiça. 
Como vota o deputado Fabrício Gandini? 

(Pausa) 
Não se encontra, está ausente; então 

vamos colher o voto do deputado Vandinho 
Leite. (Pausa) 

Também está ausente. 
Como vota o deputado Emílio Mameri? 

(Pausa) 
Também não se encontra. 
Como vota a deputada Janete de Sá? 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu voto 

com o relator e aproveito para parabenizar o 
deputado Theodorico Ferraço, pela 
sensibilidade de homenagear um homem além 
do seu tempo, um ícone do empresariado 
capixaba, especialmente na questão de 
transportes, não apenas no nosso estado, 
Theodorico, você sabe muito bem disso, mas em 
todo o país. 

Então essa comenda é uma honraria que 
eu tenho a convicção de que muitas, mas muitas 
pessoas que lidam com transporte e com essa 

questão empresarial na área que o doutor 
Camilo lidou vão ficar lisonjeadas. 

É uma grata satisfação poder votar no 
projeto de vossa autoria. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCOS GARCIA - PV) – Como vota o 
excelentíssimo senhor deputado Marcelo 
Santos? 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) - 

Voto com o eminente relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCOS GARCIA - PV) – O Rafael Favatto está 
presidindo, não pode votar.  

Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 

Com o relator, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCOS GARCIA - PV) – Como vota o 
deputado senhor Luiz Durão? (Pausa) 

Aprovado com a maioria dos votos dos 
deputados na Comissão de Justiça. 

Agora vamos caminhar para a Comissão 
de Infraestrutura. 

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) - 

Voto mais uma vez com V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCOS GARCIA - PV) – Como vota o 
deputado Alexandre Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) - 

Com V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(MARCOS GARCIA - PV) – Como vota o 
Engenheiro José Esmeraldo? Deputado 
Engenheiro. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Senhor presidente, eu quero parabenizar o 
nosso amigo Ferraço por essa resolução. Com 
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certeza, que é a comenda do mérito, com 
certeza o comendador Camilo Cola, no meu 
entender, foi um dos maiores empresários do 
Brasil.  

E eu tive a oportunidade de, há mais de 
dez ou quinze anos, ir à sua residência e estou 
bem lembrado que ali eu encontrei não só o 
Camilo Cola, mas também a esposa do Camilo 
Cola, que eu acredito que, quando eu citar o 
nome dela, o Ferraço vai realmente balançar a 
cabeça: Dona Inês. Não é isso, Ferraço? Dona 
Inês, esposa do Camilo Cola, pessoa 
maravilhosa, nos atendeu muito bem. 

E o Ferraço, mais uma vez, está de 
parabéns, criando essa comenda do mérito 
legislativo. Se alguém tem esse direito, essa 
comenda é muito bem lembrada pelo nosso 
querido amigo, Ferração. Voto SIM.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Ok, deputado. Então, 
tendo a maioria dos votos da Comissão de 
Infraestrutura, está aprovado, vamos passar a 
colher os votos da Comissão de Finanças.  

Como vota o deputado Freitas? (Pausa)  
 Não se encontra. 
 Como vota o deputado Marcelo Santos?  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Como vota o 
deputado Marcos Madureira? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Com o relator, louvando o grande 
projeto do deputado Ferraço, até por Cachoeiro. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Como vota o 
deputado Engenheiro José Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto SIM, excelência. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Como vota o 
deputado Emílio Mameri? (Pausa)  

 Não se encontra. 
 O deputado Dary Pagung também não se 
encontra.  

Como vota o deputado Adilson 
Espindula? (Pausa)  
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? (Pausa)  
 Também não se encontra.  

Dr. Rafael Favatto está presidindo.  
Como vota o deputado Alexandre 

Xambinho? (Pausa)  
 Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Ok. Agora vou pegar 
aqui, já que alguns deputados não se encontram 
presentes, verei os suplentes. Como vota o 
deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
 Ok, com o relator. Como vota o 
deputado Luciano Machado?  
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 
o relator. 
 

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(MARCOS GARCIA – PV) – Aprovado então com 
a maioria dos votos na Comissão de Finanças e 
em conjunto com todas as outras comissões.  

Devolvo ao presidente da Mesa, 
deputado Rafael Favatto. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Marcos Garcia. Aprovado então o Projeto de 
Resolução n.º 12/2021, nas comissões 
conjuntas. Coloco o mesmo em discussão. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
 Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão, os contrários se manifestem. 
(Pausa)  
 Aprovado à unanimidade.  

Em Mesa para promulgação.  
 9. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 241/2021, do 
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deputado Bruno Lamas, que estabelece os 
direitos e deveres dos contribuintes de pedágio 
em vias públicas do estado e do território do 
Espírito Santo e dá outras providências. 
Publicado no Ales Digital no dia 08/06/2021.  

Convoco as comissões, também 
conjuntas, a pedido do autor deputado Bruno 
Lamas. Comissão de Justiça, deputado... 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Senhor presidente, eu topo participar desde 
que V. Ex.ª me designe presidente das 
comissões reunidas. Caso contrário, vou me 
considerar em separado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Fechado, porque você 
já está na Mobilidade Urbana, não é? Deputado 
Marcelo é presidente da Mobilidade Urbana? É 
isso. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Isso. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Deputado da Defesa do 
Consumidor é? (Pausa) 

Carlos Von está presente?  
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Presente, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Podemos fazer 
conjunta, deputado? 
 
 O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 
Podemos sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Aprovado. Comissão de 
Finanças, deputado Marcos Madureira. 
Podemos fazer conjunta? 
 
 O SR. MARCOS MADUREIRA – 
(PATRIOTA) – Positivo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Positivo. Então, passo a 

presidência para o deputado Marcelo Santos, 
que é membro da Comissão de Justiça e 
também presidente da Comissão de Mobilidade 
Urbana, para ser o presidente das comissões 
conjuntas e para relatar a matéria. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES − 
(MARCELO SANTOS − PODEMOS) − Senhor 
presidente, como presidente, avoco a matéria 
para relatar e peço prazo regimental. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Obrigado, deputado 
Marcelo Santos. 

Do item 10 ao item 38, trata-se de 
projetos em discussão especial, em segunda 
sessão, e não havendo deputados inscritos, as 
matérias seguem para a terceira sessão. 

 
(10. Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
72/2020; 11. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 03/2021; 12. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
01/2021; 13. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 03/2021; 14. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 04/2021; 15. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
06/2021; 16. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 07/2021; 17. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 08/2021; 18. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
12/2021; 19. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 14/2021; 20. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 15/2021; 21. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
25/2021; 22. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 390035003600350039003A00540052004100, Documento assinado 

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



150 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 28 de junho de 2021 

n.º 27/2021; 23. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 39/2021; 24. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
55/2021; 25. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 59/2021; 26. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 64/2021; 27. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
70/2021; 28. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 72/2021; 29. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 74/2021; 30. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
81/2021; 31. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 86/2021; 32. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 87/2021; 33. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
88/2021; 34. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de Lei 
n.º 90/2021; 35. Discussão 
especial, em 2.ª sessão, do 
Projeto de Lei n.º 110/2021; 36. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Lei n.º 
122/2021; 37. Discussão especial, 
em 2.ª sessão, do Projeto de 
Resolução n.º 01/2021 e 38. 
Discussão especial, em 2.ª 
sessão, do Projeto de Resolução 
n.º 03/2021) 
 

Com a palavra o deputado Bruno Lamas. 
 

O SR. BRUNO LAMAS − (PSB) – Solicito, 
dentro do regimento, recomposição de quorum. 

 

O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 
FAVATTO − PATRIOTA) − Obrigado, deputado 
Bruno Lamas. 

É regimental. 

Vamos agora fazer a recomposição de 
quorum. (Pausa) 

Pedido do deputado Bruno Lamas é que 
faça de maneira nominal. Então, nós vamos 
fazer a recomposição de quorum de maneira 
nominal. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − 

(PATRIOTA) – Pela ordem, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Pela ordem, deputado 
Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO − 

(PATRIOTA) – Enquanto os deputados se 
preparam para assinalarem as suas presenças, 
quero aqui deixar registrado que nós aprovamos 
essa lei importantíssima, e deixo, 
principalmente, para os meus amigos que são 
profissionais de Educação Física, principalmente 
o personal trainer. 

Muito obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Parabéns, deputado 
Capitão Assumção! 

Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO − (PL) – 

Presente, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Deputado Bruno 
Lamas?  

Pediu a recomposição. 
Deputado Capitão Assumção? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON − (AVANTE) − 

Presente, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Deputado Coronel 
Alexandre Quintino? (Pausa) 

Deputado Dary Pagung? (Pausa)  
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Deputado Danilo Bahiense? (Pausa) 
Deputado Doutor Hércules? 
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES − (MDB) − 

Presente. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE − 

(Sem partido) – Presente. Danilo. 
  
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) − Danilo presente. 
Deputado Doutor Hudson Leal? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Emílio Mameri? (Pausa) 
Ausente. 
Eu presidindo. 
Deputado José Esmeraldo? 
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Presente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Deputado Erick 
Musso? (Pausa) 

Ausente. 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Gandini? (Pausa)  
Ausente. 
Deputado Iriny Lopes? (Pausa) 
Presente. 
Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Presente em sessão. 
Deputado Marcelo Santos? 
 
O SR. MARCELO SANTOS − (PODEMOS) 

– Presente. 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Presente. 
Deputado Marcos Garcia, presente ao 

meu lado. 
Deputado Marcos Madureira? (Pausa) 
Ausente, né? 
Deputado Marcos Mansur? (Pausa) 

Deputada Raquel Lessa? (Pausa) 
Deputado Renzo Vasconcelos? (Pausa) 
Ausente. 
Deputado Sergio Majeski? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Theodorico Ferraço? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Torino Marques? (Pausa) 
Presente. 
Deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Ausente. 
Quinze deputados presentes. 
Havendo quorum para manutenção da 

sessão, fase das Comunicações. 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA − 

(PATRIOTA) – Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Deputado Marcos 
Madureira com a palavra. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA − 

(PATRIOTA) – Não. Só para dizer que eu não fui 
chamado. 

 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Eu chamei. Vi a 
presença do senhor aqui na tela e já tinha 
registrado. 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA − 

(PATRIOTA) – Mas eu tinha que responder. 
Eu tinha que responder.  
 
O SR. PRESIDENTE − (DR. RAFAEL 

FAVATTO − PATRIOTA) – Então, deputado 
Marcos Madureira presente. Obrigado pela 
orientação, deputado Marcos Madureira. 

Neste momento, passamos à fase das 
Comunicações. 

Hoje, pelo sistema de alternância 
aprovado pelo Plenário, a fala começa pelo 
deputado Torino Marques, pelo prazo 
regimental. 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Boa 
tarde, senhoras e senhores, queridos 
internautas que estão agora nas redes sociais; 
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também telespectadores que nos assistem na 
TV Assembleia; servidores desta Casa de Leis; 
deputados que estão na sessão híbrida virtual e 
também presencial; presidente que preside 
agora, deputado Rafael Favatto; ontem, a 
ministra do Supremo Tribunal Federal Rosa 
Weber disse que governadores e prefeitos não 
têm que prestar depoimento na CPI, ou seja, 
serem convocados à CPI da Covid, lá no Senado 
Federal, por erros e omissões que os 
governadores têm cometido, com certeza com o 
dinheiro vindo do Governo Federal para 
combater a Covid-19. 

Então, nós aqui da Assembleia Legislativa 
estamos buscando o apoio junto aos colegas 
para conseguirmos número suficiente de dez 
assinaturas para a criação da nossa CPI que vai 
investigar os gastos com a pandemia aqui no 
estado do Espírito Santo.  

Hoje podemos dizer sem exagero que os 
olhos da sociedade capixaba estão voltados para 
esta Casa – acreditem os senhores –, para este 
plenário aqui da Assembleia Legislativa, para 
cada um de nós que aqui representa uma 
parcela da população.  

Um sentimento que percebemos nas 
ruas é o de um povo mais politizado, sim, por 
um estado e o país no rumo certo, sem 
privilégios, sem desmandos. O povo quer o que 
tem direito! Busca governantes que usem 
corretamente seus impostos e lhe devolvam nas 
formas de segurança, saúde, educação, obras. 
Alguém pode explicar para mim se é tão difícil 
compreender isso! Não é, né? 

Lá em Brasília, políticos de baixo nível, 
corruptos, com processos infindáveis na Justiça 
produzem um circo de quinta categoria na CPI 
do Covidão. Agora todo mundo já sabe, aquela 
CPI não é para investigar corrupção nenhuma! É 
uma farsa, uma mentira deslavada e de pouca 
vergonha para derrubar o presidente mais 
popular da história do Brasil, que arrasta 
multidões. O povo ama, mas políticos corruptos, 
pessoal dos roubos, ladroagem o odeiam. Em 
resumo, é o ladrão querendo prender o 
delegado. 

No Brasil de hoje acontece o 
inimaginável, queridos amigos! No país do 
futebol e do carnaval, mal tem futebol e há uma 

trégua de dois anos no carnaval. Outra coisa 
incrível, hoje, em qualquer lugar do país, 
discute-se mais política que futebol. O Brasil 
médio, talvez, não se lembre dos nomes da 
nossa seleção brasileira. Você se lembra de 
todos os jogadores da seleção brasileira? Mas, 
com certeza, sabe o que fazem os ministros e o 
nome deles, do Supremo Tribunal Federal. 

Para encerrar, senhor presidente, 
sábado próximo, 26 de junho, será aniversário 
de setenta e dois anos do Museu Mello Leitão. 
Criado em 1949, pelo naturalista e cientista 
Augusto Ruschi, uma das figuras mais 
admiráveis e por quem tenho o maior respeito. 

Pois bem, lá estão as coleções científicas 
sobre a biodiversidade da Mata Atlântica com as 
suas raridades. Um desses estudos de Ruschi é o 
grupo dos beija-flores, ave do topetinho 
vermelho que se tornou o símbolo de Santa 
Teresa e do próprio museu. 

A instituição leva o nome de outro 
cientista, amigo e orientador de Augusto Ruschi, 
o professor Cândido Firmino Mello Leitão. Foi 
ele quem abriu as portas daquela instituição 
para que o nosso Ruschi desenvolvesse seus 
conhecimentos. 

É uma data muito, mas muito 
importante mesmo para as comunidades 
científicas, para o Brasil, para o Espírito Santo, 
para o povo capixaba e para a minha querida 
Santa Teresa, da qual sou munícipe há vinte e 
seis anos. 

Então, parabéns aí, Santa Teresa, Museu 
Mello Leitão, Augusto Ruschi, professor Cândido 
Firmino Mello Leitão, figuras inesquecíveis da 
história do meu querido Espírito Santo. 

Que Deus abençoe o Brasil e que Deus 
abençoe o Espírito Santo! 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. (Pausa)  

Estando ausente, com a palavra o 
deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Cumprimento V. Ex.ª, deputado Sergio Majeski, 
que preside a sessão neste momento, nosso 
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conterrâneo, meu conterrâneo lá de Santa 
Maria de Jetibá; todos os senhores e senhoras 
deputados e todos aqueles que nos estão 
acompanhando pela TV Assembleia.  

Minha fala hoje é bem breve. Eu queria 
só informar a todos que hoje eu protocolei um 
pedido ao nosso presidente, Erick Musso, para o 
retorno da nossa feira orgânica, que acontecia 
toda terça-feira no segundo andar.  

A feira foi um pedido nosso e do colega 
Luciano Machado, que prontamente foi 
atendido pelo nosso presidente Erick. A feira 
proporciona aos servidores da Assembleia e à 
população em geral uma oportunidade de 
adquirir alimentos frescos, saudáveis e de boa 
qualidade. Com certeza, deputado Sergio 
Majeski, a feira foi um sucesso aí na Assembleia.  

Com todos os cuidados, com todos os 
protocolos que a pandemia exige, eu não vejo 
por que não retornarmos o mais breve possível, 
para que possamos ter de volta a nossa feira 
orgânica aí na Assembleia Legislativa. Então, eu 
queria fazer esse apelo ao nosso presidente 
para que ele possa tomar as medidas cabíveis 
para que a feira possa retornar o mais breve 
possível.  

Seriam essas as minhas palavras para a 
sessão de hoje.  

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Parabéns, deputado Adilson, por essa 
iniciativa.  

Com a palavra o deputado Alexandre 
Xambinho.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente, deputado Sergio Majeski. 
Quero cumprimentar V. Ex.ª, cumprimentando 
todos os deputados; cumprimentar todos os 
servidores da Assembleia e o público que nos 
assiste através da TV Assembleia.  

Nós iniciamos um trabalho em 2019 na 
região de Praia 2, na Serra, que engloba os 
bairros Cidade Continental, Balneário de 
Carapebus, Carapebus, Bicanga, Manguinhos, 
Novo Horizonte, através das lideranças 
comunitárias daquela região. Recebemos a 
solicitação deles para reforma e ampliação da 

5.ª Companhia da Polícia Militar naquela região, 
que estava em estado precário.  

Naquele momento, fizemos uma reunião 
no 6.º Batalhão da Polícia Militar, na cidade de 
Serra, lá em Carapina, onde a gente tinha à 
frente do 6.º Batalhão o coronel Marcelo 
Tavares, que hoje é o comandante do 1.º 
Batalhão, aqui em Vitória. Ele expôs toda a 
necessidade de a gente fazer uma reforma 
naquela unidade policial. Prontamente 
atendendo à solicitação das lideranças 
comunitárias, destinamos uma emenda do 
nosso mandato na Assembleia Legislativa para 
atender a Polícia Militar e fazer a reforma 
daquele equipamento público.  

Nesta sexta-feira, às oito e meia da 
manhã, agora, dia 25 de junho, nós vamos estar 
inaugurando essa obra que é importante para a 
região de Praia 2, que fica ali no bairro Cidade 
Continental, no Setor América. 

Quero destacar a atuação das lideranças 
comunitárias da região de Praia 2, porque foram 
elas que estiveram comigo lá em 2019, são elas 
que vão estar lá na sexta-feira inaugurando essa 
obra, uma obra importante para que a gente 
possa manter o efetivo policial na região de 
Praia 2. Corria um grande risco de o 
policiamento não poder estar mais localizado 
naquele local e ir para o Bairro de Fátima, 
criando uma distância muito grande do batalhão 
da 5.ª Companhia ali em Cidade Continental, 
atendendo a região de Praia 2.  

Eu quero destacar essas lideranças. 
Inclusive, lá em 2019, duas lideranças dessas 
que eram líderes comunitários, o Jefinho, do 
Balneário de Carapebus, e o Anderson Muniz, 
que é de Carapebus, que eram líderes 
comunitários nas suas comunidades, hoje se 
tornaram vereadores da cidade da Serra, 
participaram com a gente dessa reunião. 

Aí eu quero destacar a participação dos 
dois e também do Alvinho, presidente de 
Oceania; do Neto, presidente da comunidade de 
Cidade Continental, Setor América; do Hermes, 
que hoje é o presidente de Praia de Carapebus; 
do Emerson do Motivo, que é o presidente de 
Cidade Continental, Setor Ásia; do Miranda, que 
é o presidente de Novo Horizonte; a Eliane, que 
é presidente da Cidade Continental Setor África; 
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a Glória, que é presidente do Lagoa de 
Carapebus; a Vany, que é presidente do bairro 
Bicanga, do Balneário de Bicanga, onde o nosso 
amigo Dary Pagung gosta muito de frequentar; 
o Guilherme, que é liderança comunitária lá da 
Praia de Manguinhos; e também o Marcelo, que 
hoje é o presidente de Jardim Limoeiro. Eles 
estiveram com a gente em 2019. E nós vamos 
estar lá, sexta-feira, com o governador Renato 
Casagrande, entregando essa emenda, 
entregando essa obra importante para a cidade 
da Serra. 
 Eu quero agradecer ao governador, 
porque não somente essa obra que nós vamos 
entregar na sexta-feira para a cidade da Serra, 
mas também outra reivindicação do nosso 
mandato, que é a Escola Iracema Conceição, 
uma escola que desde o meu mandato como 
vereador na cidade da Serra a gente vem 
trabalhando para melhorias naquela escola. E, 
quando entramos no mandato na Assembleia 
Legislativa, conseguimos através do secretário 
Vitor de Angelo e do subsecretário Aurélio, a 
reforma e a ampliação daquela escola, uma 
escola linda. 

 E eu quero destacar o trabalho que a 
diretora Camila vem fazendo a frente da Escola 
Iracema Conceição, que fica no bairro Chácara 
Parreiral. E eu quero destacar o trabalho da ex-
líder comunitária, Fabiana, que desenvolveu e 
desenvolve um trabalho social muito bonito 
naquela comunidade até hoje e que esteve com 
a gente desde o início e está agora trabalhando 
com a gente para poder entregar essa obra para 
a comunidade de Chácara Parreiral, uma obra 
importante. São mais de nove milhões de 
investimento do Governo do Estado. Nós vamos 
entregar uma escola linda, belíssima, uma 
estrutura impecável para a comunidade de 
Chácara Parreiral e para a cidade da Serra. 
 E eu não posso deixar de falar de outra 
conquista, que aí é para o meu bairro, uma obra 
do lado da minha casa, a Escola Juraci Machado, 
um sonho da comunidade de Barcelona. Uma 
das escolas mais antigas da cidade da Serra, que 
há trinta e dois anos não recebia uma reforma 
do Governo do Estado. E nós conseguimos a 
reforma e ampliação da Escola Juraci Machado, 
que vai receber um investimento de quase nove 

milhões também e nós vamos receber 
praticamente uma escola nova no bairro 
Barcelona, o bairro onde eu moro, o bairro onde 
eu resido. 

 Eu tenho uma história pessoal com a 
Escola Juracy Machado. E eu moro do lado da 
escola. Nós vamos estar lá sexta-feira também 
assinando a ordem de serviço para que essa 
obra aconteça no nosso bairro e lá, 
especialmente para a comunidade, a entrega de 
uma nova escola. 

E também vamos assinar o convênio 
para a reforma, para uma nova praça. Na 
verdade, hoje, nós só temos um terreno baldio 
lá. Nós vamos ter a nova praça do ponto final de 
Barcelona. Um sonho do bairro Barcelona. Mais 
uma conquista do nosso mandato na 
Assembleia Legislativa. Para mim e a 
comunidade do nosso bairro Barcelona é motivo 
de muita comemoração, de muita alegria para 
os moradores de Barcelona, porque aquela 
praça tem muita história. Quem é morador 
antigo do bairro Barcelona conhece a praça do 
ponto final e tem história com a praça do ponto 
final, além de várias atividades esportivas, várias 
atividades culturais... 
  

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Deputado, conclua, por favor. 
  

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Vamos receber o convênio, o Governo do 
Estado transferindo o recurso para a prefeitura 
poder executar essa obra. 
 Muito obrigado, governador Renato 
Casagrande, por atender os nossos pedidos. 
Muito obrigado, secretário Davi Diniz; e 
Gustavo, que sempre tem nos atendido na Casa 
Civil. 
 Que Deus nos abençoe nessa 
caminhada! 

Desculpa por extrapolar o tempo, 
deputado Sergio Majeski. 

Devolvo a palavra para V. Ex.ª. 
Muito obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Com a palavra o deputado Bruno Lamas.  
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 
presidente, deputado Sergio Majeski, senhores 
e senhoras deputadas e deputados, capixabas 
que nos assistem. Eu fico feliz, muito feliz! 
Acabei de receber - aliás, já é público, né! - as 
agendas do Governo do Estado para quarta, 
quinta e sexta-feira. Amanhã é dia de cuidar do 
turismo capixaba, com várias ações lá no Palácio 
Anchieta. Na quinta-feira, Cariacica estará em 
festa, e o prefeito Euclério vai receber lá 
investimentos esportivos, reforma de escola, 
reconstrução de escola, implantação de parque 
em Jardim América, reforma e ampliação de 
praça pública na avenida Expedito Garcia. Na 
sexta-feira é dia da Serra. O governador chega à 
Serra de manhã e vamos entregar o DPM de 
Cidade Continental.  

É importante lembrar que o Governo 
passado fechou um monte de delegacia, fechou 
a DPM, e este Governo está contratando, 
concursando policiais, reabrindo.  

Depois, nós vamos à Escola Juraci 
Machado Magalhães, lá onde mora o deputado 
Xambinho, em Barcelona, vamos assinar 
convênio para praça, também no bairro. Depois, 
na Escola Iracema, lá em Chácara Parreiral, 
Iracema Conceição, para onde também quero 
dedicar, aqui, os meus agradecimentos.  

No primeiro mandato nosso de 
deputado, tive a oportunidade de visitar a 
escola e mantive essa constância de visita. O 
diretor lá era o Fred. Hoje, o Fred é um dos 
membros da Adires. A escola não tinha quadra. 
Fizemos uma visita pedagógica, com emenda 
parlamentar, trouxemos para o Governo do 
Estado a solicitação que foi atendida. 
Participamos da Ordem de Serviço e agora já 
vamos inaugurar. Hoje é uma escola que é 
administrada pela competente diretora Camila. 
Isso traz alegria no meu coração.  

 E tem agenda no sábado, também, em 
Marilândia, em Colatina, em Governador 
Lindenberg, São Domingos do Norte. É um 
Governo que merece esse registro, porque, 
mesmo em pandemia, tendo que enfrentar a 
pandemia, enfrentando o vírus, mantém os 
investimentos. Quando você mantém os 
investimentos, significa que a casa está 
arrumada, que a gestão é nota A. Quando você 

mantém os investimentos você fomenta a 
economia local, você gera trabalho, 
oportunidade de emprego e renda. Quando as 
obras são escolas, então, filho de professora que 
sou, aí o coração bate mais forte.  

Mas a alegria ainda é maior quando nós 
temos convicção. Lembro que daqui desta 
tribuna eu subi na transição do Governo Paulo 
Hartung para o Governo Casagrande, e a 
Assembleia estava debruçada aqui para debater 
e votar um projeto de decreto legislativo. E ali 
ao lado, o Tribunal de Contas, no mesmo 
momento, julgando uma ação para poder 
corrigir uma aberração, que era o pagamento de 
obras antecipadas. Nunca tinha acontecido isso 
na história do Espírito Santo. Tinham depositado 
nas contas recursos para pagar obra antecipada. 
Tanto é que o Tribunal de Contas julgou isso 
inconstitucional, irregular, ilegal e caiu. E, daqui 
da tribuna, nós pudemos conversar com alguns 
prefeitos que aqui estavam: estava o então o 
prefeito Gilson Daniel, estava o então prefeito 
Audifax Barcelos, e mais alguns. E ali nós 
reafirmamos que este Governo cumpriria com 
todos os convênios. 

Pois bem! Vou dar como exemplo a 
Serra. Todos os convênios foram executados. 
Todos os convênios foram pagos: Talma 
Rodrigues, Rodovia Norte/Sul, os investimentos 
do Hospital Materno-Infantil, Dório Silva, a 
Rodovia ES-010, e tantos outros convênios. 
Foram pagos. Mas nós fomos além. Além. Nós 
temos, lá, dezenas de escolas sendo 
reformadas, revitalizadas, como a Escola 
Aristóbulo Barbosa Leão, parada, abandonada, 
demolida num sábado. E aí, agora, a escola com 
obra em andamento. Tive a oportunidade de 
visitar nesta semana. Isso nos traz um 
sentimento muito bom.  

Não é à toa que o Espírito Santo, essa 
gestão fiscal nota A, é patrimônio dos capixabas, 
assim como o Fundo Soberano é patrimônio dos 
capixabas. Isso é fruto de um estado que vem 
sendo organizado e que tem um parlamento 
equilibrado, porque, quando o parlamento é 
equilibrado, o estado é equilibrado.  

Então, o motivo é de comemorar e de 
dar as boas-vindas ao governador, não só à 
Colatina, à Marilândia, mas também à Serra, 
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que na sexta-feira estará em festa para te 
receber, governador. Porque é obra na veia, é 
obra em educação, e isso fomenta a economia, 
isso traz ânimo para este momento em que nós 
precisamos tanto.  

Eu agradeço e devolvo a palavra ao 
presidente em exercício, deputado Sergio 
Majeski. 

 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 

PSB) – Obrigado, deputado Bruno!  
Com a palavra deputado Capitão 

Assumção.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Não sei se o deputado Carlos Von 
está presente, mas ele deve ser o próximo a 
falar.  

Eu gostaria que o deputado Carlos Von 
prestasse atenção, porque tem muito a ver com 
ele e com todos aqueles que buscam a verdade 
e fiscalizam as coisas, principalmente as erradas, 
para o bem do povo capixaba. E que sirva de 
exemplo para que o mau jornalismo aprenda 
com o bom jornalismo. 
  

Folha ES: 
  
ABI e FOLHA DO ES são 

destaques no site oficial do STF. 
 
O ministro Dias Toffoli proíbe 
qualquer investigação contra 
jornalistas da FOLHA DO ES por 
conta do escândalo do PEN 
DRIVE, (...) 

 
Lembra, Carlos Von?  
 

(...) envolvendo o Governo do ES. 
Leia a íntegra.(...) 

  
 Vamos lá, rapidinho, ver se dá tempo, 
presidente. Pode deixar que vou ser bem 
preciso no meu tempo. 
 

(...) Decisão liminar do ministro 
Dias Toffoli, do Supremo Tribunal 
Federal, determina que 

autoridades públicas no Espírito 
Santo abstenham-se de praticar 
atos que visem responsabilizar 
jornalistas pela proteção ao 
sigilo da fonte (...) 
 

 Gazeta, pegue o exemplo aqui da Folha 
do ES e deixe de ser jornazista e produza 
informação como este jornalista da Folha do ES. 
 

 (...) por divulgação de suposto 
esquema de corrupção 
envolvendo o Departamento de 
Trânsito do estado.(...) 
 

 Lembra, Carlos Von, aquela baba de 
quarenta milhões de reais? Olha no que deu. 
Tentaram silenciar o deputado Carlos Von, 
tentaram silenciar o jornalista da Folha do ES. 
 

(...) A decisão atende em parte 
pedido da Associação Brasileira 
de Imprensa na Reclamação 
47792. Na ação, a ABI relata que, 
após a imprensa noticiar o 
conteúdo de pen drive obtido por 
meio de fonte sigilosa, que 
conteria provas de 
direcionamento em licitação no 
Detran, e parlamentares pedirem 
investigações(...)  
 

 Inclusive, se não me falha a memoria, o 
presidente desta sessão, neste momento. 
 

(...) diante de evidências de 
corrupção, a procuradora-geral 
de Justiça do Espírito Santo, 
Luciana Gomes Ferreira de 
Andrade, requisitou a 
instauração de inquérito policial 
contra os denunciantes.(...)  
 

 Que absurdo! 
 

(...) Ela argumentou que as 
informações foram obtidas por 
meio de prova ilícita.(...) 
 

 Incrível! 
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(...) sem autorização judicial, 
caracterizando afronta à 
inviolabilidade do sigilo das 
comunicações e à intimidade, 
protegidos pela Constituição 
Federal. A ABI informa ainda que 
pelo mesmo motivo a 
investigação sobre o suposto 
esquema de corrupção foi 
arquivado pela procuradora-
geral. Além de solicitar que 
qualquer investigação e 
responsabilização de jornalistas 
e parlamentares pela obtenção 
do pen drive e divulgação de seu 
conteúdo seja impedida, a ABI 
pede que o inquérito policial seja 
remetido ao Supremo e que o 
pen drive deixe de ser 
considerado prova ilícita. 

 

 Está na cara que houve esquemão. Está 
na cara que houve roubalheira. Tentaram usar 
instituições que representam sobremaneira a 
nossa democracia. Instituições. Mas existem 
pessoas lá dentro, ou o mínimo dessas pessoas, 
que não entendem a importância que tem para 
nós o Ministério Público. Mas, graças à 
intervenção deste jornalista que não se calou, 
tentaram calar a voz dele, mas ele foi firme, o 
negócio vai pegar. 
 Hoje temos em andamento, acredito que 
o deputado Carlos vai falar em seguida sobre 
isso, a nossa CPI do Álcool em Gel. Mas tem 
mais coisa para apurar. Tem esta roubalheira 
aqui dos quarenta milhões, que ia fazer um 
esquema criminoso para 2022 e foi 
desbaratado. Tentaram silenciar o deputado, 
tentaram silenciar o jornalista, tentaram 
silenciar todo mundo. Não deu certo! Corrupto 
não pode mais vingar neste país! A coisa pública 
é para ser tomada com carinho, como está 
escrito na Bíblia sobre o mordomo. Quem toma 
conta da coisa pública deve prezar pela coisa 
pública, pela transparência e pela moralização. 

Muito obrigado, presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Muito obrigado, deputado Capitão 
Assumção. 

Com a palavra, agora, o deputado Carlos 
Von. 

 

O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 
presidente, senhoras e senhores deputados, 
todos que nos acompanham pela TV 
Assembleia, boa tarde a todos! 

Quero poder externar, neste momento, 
toda a admiração que tenho pela pessoa do 
deputado Capitão Assumção, pelo trabalho que 
exerce. Realmente é um homem de coragem, 
que é admirado, se não por todos, porque 
temos os esquerdistas aqui no Espírito Santo, e 
é natural, mas por toda a população de bem 
aqui do Espírito Santo. Então, merece, 
realmente, a nossa admiração, os nossos 
aplausos. 
 E quero falar hoje sobre o Banco 
Mundial, que divulgou esta semana um relatório 
no qual informou que São Paulo e Minas Gerais 
são os estados onde é mais fácil abrir e manter 
um negócio. E, de acordo com estudos, 
Pernambuco e o nosso Espírito Santo ocupam as 
últimas posições. Coincidência ou não, dois 
estados governados por socialistas.  
 Um estado com tantas belezas, tantas 
riquezas, como o estado do Espírito Santo, 
jamais poderia se encontrar nessa situação. E 
como deputado estadual sinto-me 
envergonhado. E o governador Renato 
Casagrande e sua equipe deveriam se 
envergonhar muito também, ainda mais neste 
momento em que o nosso estado sofre muito 
com o desemprego que atinge quase trezentos 
mil capixabas. Mas esperar o quê de um 
Governo que tem massacrado os pequenos 
comerciantes há mais de um ano? Esperar 
apenas que este pesadelo acabe logo e, em 
2022, o Espírito Santo possa ter um líder à altura 
para governar um estado maravilhoso, como é o 
estado do Espírito Santo. 
 O governador Renato Casagrande perdeu 
uma grande oportunidade de fazer história. 
Recebeu um estado equilibrado, fez um acordo 
com a Petrobras e colocou dois bilhões para o 
caixa do Estado. Mas, ao contrário disso, será 
reconhecido, num futuro breve, como líder 
medíocre que se cercou de pessoas horríveis e 
com fortíssimos indícios de ter reorganizado o 
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crime organizado em nosso estado. Quem viver 
verá! E nós deputados precisamos fazer a nossa 
parte. Vamos fiscalizar essas sérias denúncias de 
corrupção que surgem todos os dias.  
 O requerimento para instaurar a CPI do 
álcool em gel já está no sistema da Assembleia 
Legislativa. Seis deputados já assinaram como 
coautores, todos como coautores. Então, cito 
aqui o brilhante deputado Theodorico Ferraço, 
da mesma forma o deputado Sergio Majeski, o 
deputado Capitão Assumção, o deputado Torino 
Marques, o deputado Delegado Danilo Bahiense 
e eu, deputado Carlos Von. 
 Informei isso ontem. Estou informando 
hoje novamente para nenhum colega deputado 
dizer que não sabia. Esta é a nossa principal 
função: fiscalizar o Governo. E não podemos 
deixar de cumprir com a nossa função. 
Conhecemos o modus operandi deste Governo. 
Não paga as emendas, persegue, coloca sua 
milícia digital, paga com dinheiro público para 
atacar qualquer um que ouse denunciar os 
desmandos deste Governo. Mas vamos 
continuar firmes, lutando pelo povo capixaba. 
 Um forte abraço e que Deus abençoe o 
nosso Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Obrigado, deputado Carlos Von. 

Com a palavra o deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa)  

Não respondendo, com a palavra o 
deputado Dary Pagung. (Pausa)  
  Estando ausente, com a palavra, o 
deputado Delegado Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Boa tarde, presidente Sergio 
Majeski! Boa tarde senhores deputados e 
deputadas, e todos que nos assistem pela TV 
Assembleia. 
 Inicialmente, presidente, quero 
parabenizar o deputado Rafael Favatto, bem 
como o deputado Capitão Assumção, pelo 
Projeto n.º 98, aprovado nesta data, que 
transforma em essenciais as práticas de 
atividades físicas e do exercício físico como 
essenciais para a população, em 
estabelecimento prestadores de serviços 

destinados a essa finalidade. É muito 
importante a atividade física. Todos nós 
sabemos, ela faz muito bem à saúde, evita uma 
série de doenças e é fundamental no trato da 
saúde humana. 
 Gostaria também de relatar que no ano 
passado, em 2020, apresentamos, durante a 
pandemia, um projeto lei que se tornou o PL n.º 
363/2020, transformando os concursos, na área 
de Segurança Pública, em essenciais. Nós 
tínhamos, naquela ocasião, um concurso em 
andamento da Polícia Civil e da Polícia Militar, 
que estavam todos paralisados. 

Então, nós apresentamos aquele projeto 
de lei que foi aprovado, transformado em lei, e 
a partir de 20 de setembro, os concursos 
puderam ser retomados. E em breve, nós 
recomporemos parte do efetivo da Polícia Civil e 
também da Polícia Militar, com quatrocentos e 
cinquenta homens aproximadamente da Polícia 
Civil e seiscentos e cinquenta da Polícia Militar. 
 Também apresentamos o Projeto de Lei 
n.º 333/2020, que foi aprovado à unanimidade 
também por esta Casa e transformou-se em lei, 
que os cultos de todas as denominações 
tornaram-se também essenciais, porque 
sabemos da importância das igrejas no 
atendimento social e psicológico da população 
do estado do Espírito Santo e, especialmente, 
neste momento de dificuldade. Tornaram-se 
atividades essenciais os cultos de qualquer 
denominação, quer sejam evangélicos, católicos, 
espíritas, qualquer um dos cultos. E isso 
certamente ajuda e ajudará em muito a toda a 
população do estado do Espírito Santo. 
 No mais, agradeço a V. Ex.ª pela 
oportunidade e retorno a palavra ao senhor 
presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Muito obrigado, deputado Danilo 
Bahiense. 
 Com a palavra o deputado Doutor 
Hércules. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezado deputado, 
professor, nosso querido Sergio Majeski, 
deputado aqui no plenário ainda, deputado 
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Capitão Assumção, quero abraçar os demais que 
estão no plenário, que estão no sistema virtual e 
dizer da satisfação de poder usar esta tribuna hoje 
para tocar num assunto que venho lutando há 
muitos anos, com relação ao Teste do Pezinho 
Ampliado. 

Há poucos dias nós vimos na grande 
imprensa uma matéria muito interessante. Foi a 
sanção da Lei do Pezinho Ampliado pelo 
presidente da República. Fiquei muito satisfeito de 
ver a Larissa Carvalho, uma jornalista de BH e 
também a nossa procuradora, a querida doutora 
Diovana, na luta pelo Teste do Pezinho Ampliado. 

E fiquei feliz. Hoje eu falei por telefone 
com o senador Kajuru, que na verdade foi um 
baluarte na aprovação deste projeto. O senador 
Cajuru é um senador que tem uma luta muito 
grande, é um senador autêntico, é um senador 
que tem palavra, que tem posição e que tem 
orgulhado nosso Senado brasileiro. 

Então, o teste do pezinho, conversei com o 
senador. A luta vai continuar, foi aprovado. A 
deputada Soraya Manato também teve uma 
participação muito importante neste projeto de 
lei.  
E na verdade, agora, quando for instalado nos 
estados, ainda tem que percorrer muito tempo, 
um caminho longo. E depois disso, nós ainda 
temos que lutar. Descoberta esta doença rara, o 
que tem que fazer? Tem que procurar a forma de 
tratar essa doença. 

Ainda hoje pela manhã, na Comissão de 
Saúde, doutora Diovana falou, trouxe um pessoal 
para falar de um laboratório de um medicamento 
novo, importante, mas nós temos que lutar para 
que todos possam ter acesso a esse medicamento. 
Geralmente esses medicamentos são muito caros 
e ficam fora do alcance da maior parte da 
população.  

Então, mais uma vez, senador Kajuru, fica 
aqui o meu registro, o registro desta Casa de Leis. 
Com certeza todos os meus pares estariam 
falando a mesma coisa com relação à trajetória 
deste senador combativo, verdadeiro, corajoso e 
que tem uma palavra que naturalmente enobrece 
todos os políticos, aqueles que realmente usam o 
seu mandato para ajudar a população. Não se usa 
o mandato para si, usa-se o mandato para ajudar. 
O mandato político só serve se for assim, para 
você ajudar as pessoas que mais precisam. 
Senador Kajuru, meus parabéns.  

 O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI – 
PSB) – Obrigado, Doutor Hércules.  Com a 
palavra o Doutor Hudson Leal. (Pausa) 
 Não respondendo, com a palavra o Dr. 
Emílio Mameri. (Pausa) 
 Com a palavra o deputado Dr. Rafael 
Favatto. (Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
deputado Engenheiro José Esmeraldo. (Pausa) 

Não respondendo, com a palavra o 
deputado Erick Musso. (Pausa) 

Ausente.  
Com a palavra o deputado Freitas. (Pausa) 
Ausente.  
Com a palavra o deputado Gandini. 

(Pausa) 
Ausente.  
Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 

(Pausa) 
Ausente.  
Com a palavra a deputada Janete de Sá. 

(Pausa) 
Não está.  
Deputado Luciano Machado. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Luiz Durão. 

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcelo Santos. 

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcos Garcia. 

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Marcos 

Madureira. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Pr. Marcos 

Mansur. (Pausa) 
Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 

(Pausa) 
Com a palavra o deputado Renzo 

Vasconcelos. (Pausa) 
 E com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 
 Doutor Hércules, o senhor poderia se 
apoderar da cadeira da Presidência enquanto eu 
me pronuncio? (Pausa) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR HÉRCULES 
– MDB) – Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski, nosso professor.  

 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Muito 

obrigado, deputado Doutor Hércules.  
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Meus cumprimentos ao deputado Capitão 
Assumção, que se faz presente aqui no plenário 
ainda, e aos demais que estão no plenário virtual.  

Eu quero falar um pouco hoje, externar a 
minha preocupação sobre a questão educacional. 
É óbvio, nós entendemos – longe de mim fazer de 
conta que não sei dos problemas – todas as 
dificuldades pelas quais estamos passando, desde 
o ano passado, quando começou essa pandemia. 
Agora no caso da educação, todos nós sabemos 
que são históricos na educação os problemas de 
ordem estrutural das escolas, de qualificação dos 
professores, de remuneração dos professores, de 
acesso e permanência dos alunos. Enfim, de todas 
essas questões.  

Agora, o que nós estamos percebendo, por 
exemplo: estão voltando as atividades, mesmo 
que de forma hibrida e não sei mais o quê. Mas, 
assim, começa lá pelo Ministério da Educação – 
que nós praticamente estamos sem ministro –, 
passando pelas secretarias de Educação dos 
estados e dos municípios. Não há um 
planejamento, de fato, de como lidar com essa 
situação e recuperar aquilo que se perdeu.  

Por exemplo, nós sabemos que milhares 
de alunos não tiveram acesso a absolutamente 
nada. Alguns alunos, aqueles que têm internet, 
computador, dependendo da cidade ou do local, 
tiveram alguma atividade, tiveram algum tipo de 
aula. Mas não foi o sequenciamento de todos os 
conteúdos de todas as disciplinas, e parte dos 
alunos não acompanhou nada.  

Doutor Hércules, tem uma parte dos 
alunos que ninguém nem sabe onde estão. Eles 
sumiram das escolas. Ninguém dá conta de onde 
eles estão. E nenhuma estratégia foi elaborada 
nem pelo Ministério da Educação e nem pela 
secretaria de como lidar agora. Vamos imaginar, 
então, sendo muito otimistas, que até aí, lá pelo 
mês de outubro, novembro, grande parte da 
população esteja, realmente, vacinada e que a 
gente possa ter atividades presenciais mais 
significativas do que estamos tendo agora. 

Então, por exemplo, como nivelar aquele 
aluno do oitavo ano, aquele que acompanhou 
alguma coisa, que teve algum tipo de 
acompanhamento, de aprendizagem, e aquele 
que não acompanhou nada? Não há planejamento 
para isso. Então, como poderíamos fazer isso? 
Poderíamos pensar em atividades no contraturno, 
com professores monitores, professores 

auxiliares? O que a gente pode fazer para acelerar 
essa recuperação? 

Porque, mesmo que tivéssemos, Doutor 
Hércules - e outro dia nós conversávamos, eu e o 
senhor, justamente sobre isso -, mesmo se 
acelerássemos os procedimentos nesse sentido, a 
perda em função dessa pandemia já ocorreu e 
muita coisa não vai ser recuperada. Vai ser 
recuperada só em longo prazo mesmo. Mas nós 
tínhamos que ter estratégias para recuperar ao 
máximo aquilo que foi perdido. Mas não há essa 
estratégia. 

Eu conversava hoje cedo com uma 
professora de um determinado município, e ela 
me dizia assim: Olha, aqui, tem dito que tem 
norma de segurança e não sei mais o quê, mas 
equipamentos como máscara, por exemplo, são os 
professores que estão comprando, porque não 
está sendo fornecido pela prefeitura. 

Olha isso, Doutor Hércules! Nem o 
elementar do elementar está sendo fornecido em 
alguns municípios, e mesmo na rede estadual, 
porque muito disso que tem se falado: Nós 
estamos voltando com normas de segurança, está 
tendo aula híbrida e não sei mais o quê, parte 
disso é fantasioso. 

Porque o que está ocorrendo, na 
verdade, é um esforço sobremaneira dos 
professores, pedagogos, etc., para fazer o 
melhor possível, para dar conta do máximo 
possível de estar fazendo atividades e aulas 
híbridas e tal, mas eles não dão conta de muita 
coisa porque uma infinidade de coisas que 
deveria estar sendo feita ou pensada, pelo 
menos, agora ou planejada agora, não está 
sendo feita. E isso nada tem a ver com 
planejamento das próprias escolas ou dos 
profissionais que trabalham nas escolas. Isso 
tem a ver com o planejamento de quem são os 
gestores da Educação. E isso começa lá no 
Ministério da Educação, que praticamente tem 
sido uma nulidade. O nosso ministro de 
Educação tem sido uma nulidade completa 
nesse sentido. 

É incrível e triste a gente observar a 
forma como se está lidando com isso. E muitos, 
Doutor Hércules, dos discursos que têm sido 
feitos por gestores, tanto em nível estadual 
quanto municipal, é uma realidade que só eles 
enxergam, é fantasioso, porque, na prática, isso 
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não está ocorrendo ou então está ocorrendo no 
papel, porque na prática não está. 

Então eu deixo aqui o meu alerta ao 
Governo do Estado, à Secretaria de Educação, às 
Prefeituras do estado, às Secretarias Municipais 
de Educação, que é urgente, é para ontem que a 
gente pense como recuperar. Que tipo de 
atividades nós poderemos ter a partir do segundo 
semestre ou no final do ano, quando estiver a 
maioria vacinada, de tal forma que isso possa ser 
feito. 

E é urgente que as Secretarias, porque: Ah, 
nós temos feito busca ativa dos alunos e tal. A 
gente sabe que isso não é verdadeiro, que essas 
buscas ativas têm sido feitas à revelia e têm sido 
feitas de qualquer forma. Ir atrás efetivamente, 
Doutor Hércules, dos alunos que desapareceram. 
Porque não é só contabilizar na escola: Temos 
aqui cinquenta alunos que desapareceram. Não é 
isso. Quem são esses cinquenta alunos? Onde eles 
estão? E como nós podemos ir atrás desses 
alunos, de tal forma a trazê-los de volta para o 
sistema? Se não para dentro da sala de aula, mas 
como podemos trazê-los de volta para o sistema? 

Então é gravíssimo isso. Nós já temos uma 
perda, que é considerável, em função de todo o 
processo, mas a perda poderá ser infinitamente 
maior, se não pensarmos estratégias para 
recuperar ao máximo. E aí eu pontuo: com 
atividades no contraturno, com contratação de 
um maior número de professores monitores, 
enfim. Algo nesse nível. 

Muito obrigado, Doutor Hércules! Assim 
encerro as minhas palavras. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES - MDB) – Deputado professor 
Majeski, retornar a presidência, eu devolvo a V. 
Ex.ª. Antes, só quero fazer um comentário sobre 
isso. Nós discutimos esse assunto há poucos 
dias. Esses dois anos, a gente não sabe o que vai 
ocorrer lá na frente. A gente sabe que esses que 
estão fazendo as aulas no sistema virtual já têm 
um pouco de oportunidade, aqueles que estão 
perdidos, igual V. Ex.ª falou, ninguém sabe o 
que vai acontecer.  

O fato é o seguinte: mais uma vez, eu já 
disse e vou repetir, nada, sistema nenhum de 
educação, pode inventar o que quiser, vai 
substituir o professor na sala de aula.  

Devolvo a presidência a V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 

PSB) – Agradeço ao Doutor Hércules, e, agora, 
com a palavra o deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, meu abraço fraternal ao deputado 
Sergio Majeski, que está presidindo a sessão. Há 
poucos dias, este deputado, Ferraço, e o ilustre 
deputado Sergio Majeski, uma das melhores 
figuras deste parlamente e extraordinária 
liderança que surgiu no Espírito Santo nos últimos 
anos, fez um pedido endereçado à Assembleia 
Legislativa para convocar o ilustre secretário da 
Saúde e os responsáveis por processos de 
licitações ou dispensa de licitações e a empresa 
que vendeu álcool, cerca de seis milhões e 
quatrocentos mil reais, a preço exorbitante de 
cerca de trinta e um reais o litro, quando no 
mercado custava menos de oito reais. E, além 
disso, aqui na usina Paineiras, com os tanques 
cheios de álcool, mais de milhões de litros, que 
bastaria um bom entendimento para transformar 
esse álcool naquele álcool de 70°.  

Quando nós fizemos esse pedido, a 
Assembleia Legislativa vota favorável ou vota 
contra. E nós tivemos seis deputados votando 
favorável para que o Governo do Estado tivesse a 
possibilidade de esclarecer à opinião pública o que 
teria acontecido num processo de compra sem 
licitação, numa firma de São Fidélis, numa casa de 
perfumaria, que não tinha especialidade 
nenhuma, e uma firma que mexe com limpeza 
pública, que não tinha nenhuma especialidade 
com álcool e nem tinha armazenado álcool, 
comprou de terceiros.  

Esse esclarecimento seria oportuno 
porque os deputados que votaram contra, a gente 
sabe que tem deputados de muito boa intenção. 
São homens que podem chegar perante a 
população que está exigindo e vai exigir muito 
mais que se esclareça por que nós não temos o 
direito de fiscalizar o dinheiro público que é do 
povo, o dinheiro público que não é nosso, o 
dinheiro público que tem que ter uma justificativa. 

Ora, essa firma lá de São Fidélis não ia 
chegar aqui no Espírito Santo sem que tivesse um 
secretário, um deputado ou um representante de 
Governo ou um intermediário de propinas ou um 
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intermediário qualquer para ter livre acesso à 
Secretaria da Saúde e conseguir, primeiro, 
entregar documentos falsos; segundo, sem 
licitação pública; terceiro, comprar álcool que 
custava cerca de oito reais o litro, pagando trinta e 
um. Comprando por cerca de quinze reais um 
produto num vasilhame de apenas quinhentos 
mililitros, quer dizer, meio litro de álcool.  

Ora, não me consta que nem eu nem o 
deputado Sergio Majeski fizemos qualquer 
declaração chamando alguém de bandido, ladrão, 
de roubo de dinheiro público. Nós não fizemos 
nenhuma acusação a quem quer que seja. O que 
nós queríamos é que o Governo se apresentasse e 
dissesse o seguinte: Vamos apurar! Apurar e doa a 
quem doer. Se é um deputado amigo do 
governador, se é amigo do Governo, se é um 
secretário amigo do governador ou do Governo, 
se é um secretário íntimo, se é um auxiliar 
paralelo. Quem foi aquele que teve livre acesso à 
Secretaria da Saúde para vender um produto com 
tanta violência de seis milhões e quatrocentos que 
custaria pouco mais de dois milhões de reais? 
 Infelizmente funcionou. A violência e a 
ganância do poder de não permitir que a 
Assembleia Legislativa pudesse cumprir com as 
suas obrigações. Apenas seis votaram e outros até 
alegaram que, tendo em vista que o secretário da 
Saúde vai comparecer sexta-feira à Comissão de 
Saúde, já estariam satisfeitos com isso. O 
secretário da Saúde vai comparecer para prestar 
contas da sua administração, não tem nada a ver 
com o problema desta denúncia.  

E, com isso, estão chegando novas 
denúncias. E esta comissão, que só teve seis 
deputados, nós queremos fazer um apelo àqueles 
que gostam do governador, àqueles que gostam 
de ver, de dar satisfação à opinião pública como 
se brinca com dinheiro público. Nós queríamos 
que ainda os homens de bem desta Casa 
pudessem assinar a CPI para apurarmos isso e 
outras coisas, outras coisas muito graves que 
serão acopladas e serão vividas. E, feito isso, o 
Governo então, se provado que tivesse algum 
elemento do Governo, que ele punisse para salvar 
a dignidade do seu Governo. 

 Mas, eis que o presidente da Assembleia, 
num pronunciamento dramático, declarou que 
queria capa sobre capa de todo o processo e jogou 
o assunto, ao invés do Secretário da Saúde e da 

firma, jogou o assunto para o ilustre, honrado e 

digno secretário Álvaro Duboc, que é um homem 
aposentado da Polícia Federal. E, com isso, outro 
pronunciamento de um honrado deputado, que 
eu tenho a melhor admiração por ele, desta Casa, 
disse que o processo era correto porque teve 
participação da Polícia Federal na compra do 
álcool. Então, isso está trazendo um problema 
seriíssimo diante da opinião pública e da nossa 
pouca inteligência para que a gente, cada vez 
mais, avance, agora sim, mais do que nunca, 
avance em busca da verdade. 
 Porque o povo está pedindo. Vocês vão 
ficar calados? Vocês vão engolir? Vocês não estão 
valendo nada? Vamos sim. Caminha para a uma 
decisão, com essa iniciativa do deputado, esse 
honrado e digno representante de Guarapari, que 
pediu a CPI, e teve seis assinaturas, inclusive a 
minha assinatura. Ainda é tempo de se colocar 
essa CPI para funcionar com responsabilidade, 
com educação, com respeito à dignidade daqueles 
que estão envolvidos, para se saber a verdade.  

Se o Governo conseguir mostrar que teve 
justificativa de pagar o que se comprava por oito, 
por trinta e um reais, tudo bem. A Assembleia é 
soberana, vai decidir ou vai mandar para o 
Ministério Público ou mandar para a Comissão do 
Senado Federal, que a gente pensa que existe 
alguma coisa de sério ali, embora seja muito 
duvidosa aquela participação, porque são tudo 
favas contadas, favas dirigidas. 
 Eu, hoje, fiquei envergonhado de ver a 
reunião, sinceramente. Tem gente que quer 
apurar e tem gente que não quer apurar. E houve 
uma coisa que ninguém, brasileiro nenhum pode 
engolir: o Supremo Tribunal Federal não permite 
que os governadores compareçam à comissão 
parlamentar de inquérito para, diante de 
denúncias de desvios de dinheiro, poder também 
ser apurado para onde foi o dinheiro que o 
Governo colocou. 
 Vejam os senhores: o Governo Federal 
colocou tanto dinheiro na mão dos governadores, 

tanto dinheiro, que tem governadores que estão 
com dinheiro sobrando! Dinheiro sobrando para 
fazer obra, comprar álcool - não é? -, marcar o 
cerco no Detran de cem milhões, cento e quarenta 

milhões de reais, e outras coisas mais, outras 
coisas muito graves de firmas aí, colocadas na 
última hora - entendeu? - para pulverizar, 
combater a Covid, sem nenhuma especialidade. 
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Quando se libera a compra ou a 
contratação de qualquer objeto, de qualquer 
firma no Estado, se chama firmas credenciadas. 
Não se chama firmas que entram com 
documentos falsificados, que não são 
especializadas em certos assuntos: em 
construções, em venda de produtos, em 
pulverização, em pulverização de combate à 
Covid. 

Então, eu chego à seguinte conclusão: o 
presidente Bolsonaro tem que vir à nação 
brasileira mostrar quanto mandou de dinheiro e 
quanto tem de dinheiro sobrando, e quem 
desviou dinheiro! Se tem senador, que tem 
senador que são pais de governadores, é mais do 
que justo que esses homens prestem contas sobre 
as denúncias de desvio de dinheiro! E teve 
Governo que pagou salário com dinheiro da Covid, 
que resolveu o problema do seu caixa à custa das 
quinhentas mil mortes que nós vimos acontecer 
no Brasil, as quinhentas mil mortes que nós 
estamos com pena, solidários, lamentando 
profundamente, os onze mil aqui do Espírito 
Santo. 

Então, gente, ser político… eu olho certas 
caras na política, o cinismo com que eles falam em 
coisas sérias, dá nojo! É por isso que a política tem 
que ser renovada. É por isso que a política não é 
levada a sério. É por isso que Ruy Barbosa, antes 
de morrer, declarou em alto e bom som e 
escreveu com tinta nanquim: Haverá um tempo 
em que os ladrões vão correr atrás dos honestos 
de apito na boca. 

Muito obrigado, senhores deputados. Um 
boa-noite para todos, até breve, se Deus quiser! 

 

O SR. PRESIDENTE – (SERGIO MAJESKI - 
PSB) – Muito obrigado, deputado Theodorico 
Ferraço. 

Antes de encerrar esta sessão, quero 
retificar que, no item 4 do Expediente da sessão 
ordinária de hoje, o número correto do projeto de 
autoria do deputado Marcos Garcia é Projeto de 
Lei n.º 273/2021, e não Projeto de Lei n.º 
272/2021, conforme foi lido. 

Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 
a presente sessão, antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores deputados para a próxima, 
que será ordinária, híbrida, virtual e presencial, 
amanhã, às 9h, para a qual designo 

 

EXPEDIENTE: 

O que ocorrer. 
 

ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, exceto 

as matérias votadas hoje. 
 

Está encerrada a sessão. 
 

Uma boa noite a todos! 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
híbrida – virtual e presencial – é a 
seguinte: Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de 
Lei n.º 241/2021; discussão única, 
em regime de urgência, do Projeto 
de Lei Complementar n.º 10/2021; 
discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 
267/2021; discussão especial, em 
3.ª sessão, do Projeto de Lei n.º 
72/2020; discussão especial, em 
3.ª sessão, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 03/2021; 
discussão especial, em 3.ª sessão, 
dos Projetos de Lei n.os 01/2021, 
03/2021, 04/2021, 06/2021, 
07/2021, 08/2021, 12/2021, 
14/2021, 15/2021, 25/2021, 
27/2021, 39/2021, 55/2021, 
59/2021, 64/2021, 70/2021, 
72/2021, 74/2021, 81/2021, 
86/2021, 87/2021, 88/2021, 
90/2021, 110/2021 e 122/2021; 
discussão especial, em 3.ª sessão, 
dos Projetos de Resolução n.os 
01/2021 e 03/2021) 

 
De acordo com o registrado no 
painel eletrônico, o deputado 
Renzo Vasconcelos encontra-se 
licenciado, conforme o 
Requerimento n.º 029/2021.  

 
Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e cinquenta e sete minutos. 

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