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ATOS DO PRESIDENTE 
 

 
 

LEIS 
 

LEI Nº 11.406 
 

Estabelece que bares, 
restaurantes, casas 
noturnas e de eventos 
adotem medidas de 
auxílio à mulher que se 
sinta em situação de risco. 

 
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
faço saber que a Assembleia Legislativa 
aprovou, o Governador do Estado, nos termos 
do artigo 66, § 1º da Constituição Estadual 
sancionou, e eu, Erick Musso, seu Presidente, 
nos termos do § 7º do mesmo artigo, promulgo 
a seguinte Lei: 
 
Art. 1º Fica estabelecido que bares, 
restaurantes, casas noturnas e de eventos 
adotem medidas para auxiliar as mulheres que 
se sintam em situação de risco, nas 
dependências desses estabelecimentos, no 
âmbito do Estado do Espírito Santo. 
 
Art. 2º O auxílio à mulher será prestado pelo 
estabelecimento mediante a oferta de 
acompanhamento até o carro ou a outro meio 
de transporte ou comunicação à polícia. 
 
§ 1º Serão utilizados cartazes fixados nos 
banheiros femininos ou em qualquer ambiente 
do local informando a disponibilidade do 
estabelecimento para o auxílio à mulher que se 
sinta em situação de risco. 
 
§ 2º Outros mecanismos que viabilizem a efetiva 
comunicação entre a mulher e o 
estabelecimento podem ser utilizados. 
 

Art. 3º Esta Lei entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 27 de 
setembro de 2021.  

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 
 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 
 

ATO Nº 1491 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 13237/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 256/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 à servidora LARISSA 
OLIVEIRA SCANDIAN, matrícula 210460, 
ocupante do cargo em comissão de Supervisor 
de Gabinete da Direção Geral, código SGDG. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1492 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 13182/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 255/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor HERICK 
GUSTAVO CORREA, matrícula 209918, ocupante 
do cargo em comissão de Assessor Júnior da 
Secretaria, código AJS. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 

de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1493 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 13935/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 258/2021, resolve: 
 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata 
a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor JALES 
CARDOSO SOARES JUNIOR, matrícula 210382, 
ocupante do cargo em comissão de Assistente 
de Gabinete de Representação Parlamentar , 
código ASGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1494 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 15081/2021, requerimento de 
auxílio-creche nº 74/2021, resolve: 

 

CONCEDER o auxílio-creche nos termos 
do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
ao servidor WILDER BARBOSA DO CARMO, 
matrícula nº 206886, ocupante do cargo em 
comissão Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, 
referente ao dependente HELENA DUTRA DO 
CARMO. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 22 
de setembro de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 
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ATO Nº 1495 
 
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve, 
 

CESSAR, os efeitos do Ato nº 2063, 
publicado em 25/09/2019, que concedeu 
Gratificação por Representação Parlamentar, ao 
servidor RODRIGO LIMA BARCELOS, matrícula 
nº 209747-01, ocupante do cargo em comissão 
de Assistente de Gabinete de Representação 
Parlamentar, código ASGRP. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1496 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO  ESTADO DO  ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
 
Art. 1º Fica concedida a Gratificação por 
Representação Parlamentar, na forma da Lei nº 
11.027, de 07/08/2019 e regulamentada pela 
Resolução nº 6.360, de 17/07/2019, à servidora 
DILCEA DIAS, matrícula nº 201830-03, ocupante 
do cargo em comissão de Adjunto de Gabinete 
de Representação Parlamentar, código ADGRP, 
indicada pela Deputada Iriny Lopes, conforme 
processo administrativo nº 211784/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 27 
de setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

ATO Nº 1497 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no uso das atribuições que lhe são conferidas 
pelo art. 17, inciso X do Regimento Interno e, 
conforme consta no Processo Administrativo nº 
192015/2019, resolve:  
 

Efetuar a promoção, a partir da data do 
respectivo requerimento, dos procuradores 
efetivos abaixo discriminados, titulares do cargo 
efetivo de PROCURADOR DE 2ª CATEGORIA, da 
Procuradoria-Geral da Assembleia Legislativa, de 
acordo com o § 11, do artigo 24, da Lei 
Complementar nº 287/2004 c/c inciso II do art. 
42 do Ato nº 964/2018.  
 

Matrícula Procurador Categoria alcançada 

208474 Custódio Junqueira Pedroso 3ª Categoria 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 21 de 

setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1498 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 8º da Resolução nº 5.417, 
de 06 de abril de 2018, que regulamenta a 
concessão de auxílio-creche na forma de auxílio 
financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos dos arts. 88 e 91 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e conforme 
processo nº 15079/2021, requerimento de 
auxílio-creche nº 73/2021, resolve: 

 
CONCEDER o auxílio-creche nos termos 

do art. 2º, caput, da Resolução nº 5.417/2018 
ao servidor WILDER BARBOZA DO CARMO, 
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matrícula nº 206886, ocupante do cargo em 
comissão Técnico Sênior de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código TSGRP, 
referente ao dependente BENTO DUTRA DO 
CARMO.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de 

setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 1499 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais e 
considerando o art. 6º da Resolução nº 4.971, 
de 04 de outubro de 2017, publicada em 06 de 
outubro de 2017, a qual regulamenta a 
concessão de assistência à saúde na forma de 
auxílio financeiro aos servidores da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos do art. 189 e 191 da Lei Complementar 
nº 46, de 31 de janeiro 1994, e o que consta no 
processo nº 14345/2021, requerimento de 
auxílio-saúde nº 259/2021, resolve: 

 

 CONCEDER o auxílio-saúde de que 
trata a Resolução nº 4.971/2017 ao servidor 
TIAGO DE SOUZA MARTINS, matrícula 
208430, ocupante do cargo em comissão de 
Assessor Sênior da Secretaria , código ASS.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 28 de 

setembro de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 

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

 
PORTARIA Nº 727 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO 
DE PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de 
suas atribuições legais, com base nas 
informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS), resolvem: 
 

TORNAR INSUBSISTENTE a Portaria n° 
661, publicada em 15/09/2021 e reproduzida 
em 16/09/2021 por haver divergência de 
informações contidas no processo nº 
15049/2021. 
 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 728 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

ANNAH GABRIELA PINTO CORREA PORTO, 
matrícula 207682, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 03 (três) dias, com início 
em 22/09/2021 e final em 24/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 
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Secretaria da Assembleia Legislativa, em 
27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 729 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem: 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

VALDIR NICCHIO NETTO, matrícula 207829, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 
(dois)dias, com início em 23/09/2021 e final em 
24/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 730 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

THOMAS BOINA DALVI, matrícula 207840, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 

da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 14 
(quatorze) dias, com início em 22/09/2021 e 
final em 05/10/2021, com base nas informações 
da Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 731 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

FABIO FERREIRA GUEDES, matrícula 208294, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 
(um) dia, com início em 24/09/2021 e final em 
24/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 732 

 
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, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

SAYMON DE OLIVEIRA VEIGA, matrícula 
210455, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (um)dia, com início em 
21/09/2021 e final em 21/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 733 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

ALINE SANTA CLARA PIO, matrícula 207864, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 09 
(nove) dias, com início em 21/09/2021 e final 
em 29/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

PORTARIA Nº 734 
 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

VALERIA CYPRESTE, matrícula 200727, deste 
Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (três) 
dias, com início em 22/09/2021 e final em 
24/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 735 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 

CONSIDERAR licenciado o servidor LUIZ 
ANTONIO REAL BARREIRO, matrícula 203332, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 
(dois)dias, com início em 21/09/2021 e final em 
22/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
 Secretaria da Assembleia Legislativa, 

em 27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  
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Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 736 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

AGNELO SANTA FE AQUINO NETO, matrícula 
202282, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (um) dia, com início em 
17/09/2021 e final em 17/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

27 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 737 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor JOÃO 

VITOR LEAL RABBI, matrícula 210119, deste 
Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 09 
(nove) dias, com início em 16/08/2021 e final 
em 24/08/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 738 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

WASHINGTON FERNANDO MAIA LORENZONI, 
matrícula 201243, deste Poder Legislativo, na 
forma do artigo 129, da Lei Complementar nº 
46, de 31/01/94, por 09 (nove)dias, com início 
em 09/09/2021 e final em 17/09/2021, com 
base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 739 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora RITA 

DE CASSIA GUZZO, matrícula 205190, deste 
Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
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Complementar nº 46, de 31/01/94, por 01 (um) 
dia, com início em 21/09/2021 e final em 
21/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 740 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

MYRIAN COSTA SCHULER, matrícula 207922, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 142, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 02 
(dois) dias, com início em 16/09/2021 e final em 
17/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 741 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM A SECRETÁRIA DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

LEONICIA PELLACANI PIMENTEL, matrícula 
209702, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 62 (sessenta e dois) dias, com 
início em 20/08/2021 e final em 20/10/2021, 
com base nas informações da Coordenação do 
Centro de Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

23 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 742 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

ROBERTA PARANHOS FRAGOSO, matrícula 
203215, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (um) dia, com início em 
20/09/2021 e final em 20/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 
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PORTARIA Nº 743 
 

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

 
CONSIDERAR licenciada a servidora 

PAULA PEREIRA FERREIRA BATISTA, matrícula 
207860, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 03 (três) dias, com início em 
01/09/2021 e final em 03/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

22 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 744 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

SERGIO MARÇAL GOUVEIA, matrícula 206110, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 14 
(quatorze)dias, com início em 08/09/2021 e 
final em 21/09/2021, com base nas informações 
da Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social (CCSAS). 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 745 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem,  

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

HELDER PEROZINI, matrícula 16707, deste 
Poder Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 40 
(quarenta) dias, com início em 30/08/2021 e 
final em 08/10/2021, com base nas informações 
da Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 746 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor 

FABRICIO PINHAL CARREIRA, matrícula 207885, 
deste Poder Legislativo, na forma do artigo 129, 
da Lei Complementar nº 46, de 31/01/94, por 05 
(cinco) dias, com início em 17/09/2021 e final 
em 21/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



10 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 

 

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

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 747 

 

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

 
 CONSIDERAR licenciada a servidora 

MAIARA SANTOS CARDOSO MIRANDA, 
matrícula 210221, deste Poder Legislativo, 
na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 
(três) dias, com início em 16/09/2021 e final 
em 18/09/2021, com base nas informações 
da Coordenação do Centro de Saúde e 
Assistência Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da 
Secretaria 

Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 
CESAR ROBERTO COLNAGHI 

Secretário de Gestão de Pessoas 
 

PORTARIA Nº 748 
 

O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 
CONJUNTO COM O SECRETÁRIO DE GESTÃO DE 
PESSOAS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, usando de suas 
atribuições legais, resolvem, 

 
CONSIDERAR licenciado o servidor JOÃO 

LUIZ ALBANEZ, matrícula 209909, deste Poder 
Legislativo, na forma do artigo 129, da Lei 
Complementar nº 46, de 31/01/94, por 03 (três) 
dias, com início em 15/09/2021 e final em 
17/09/2021, com base nas informações da 
Coordenação do Centro de Saúde e Assistência 
Social (CCSAS).  

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

CESAR ROBERTO COLNAGHI 
Secretário de Gestão de Pessoas 

 
PORTARIA Nº 749 

 
O DIRETOR-GERAL DA SECRETARIA EM 

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

 CONSIDERAR licenciada a servidora 
LUCIANA FABIOLA NUNES BORGES, matrícula 
201156, deste Poder Legislativo, na forma do 
artigo 129, da Lei Complementar nº 46, de 
31/01/94, por 01 (um) dia, com início em 
17/09/2021 e final em 17/09/2021, com base 
nas informações da Coordenação do Centro de 
Saúde e Assistência Social (CCSAS). 

 
Secretaria da Assembleia Legislativa, em 

21 de setembro de 2021. 
 

TATIANA SOARES DE ALMEIDA  
Subdiretor-Geral da Secretaria  

Respondendo pela Direção Geral da Secretaria 
Nos Termos da Resolução nº 2890/2010 

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

 
 

• TERÇA-FEIRA – 28.09.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

01h45 Reunião Híbrida da Frente 
Parlamentar  
 
 

1ª Infância 

03h35 Reunião Ordinária   
 
 

Comissão de Cidadania 

05h15 Sessão Solene 
 
 

Entrega da Comenda Do Mérito Agrícola 

07h00 Dia de Campo na TV 
 

Conheça a produção de hortaliças nas fazendas 
verticais e as chamadas fábricas de plantas 

07h30 STJ Notícias 
 

Trabalhos do Superior Tribunal de Justiça 

08h00 
 

Panorama Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
 

08h30 A Grande Reportagem 
 

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

09h00 Reunião Ordinária Presencial 
(V) 
 

Comissão de Saúde 

11h00 Reunião Ordinária Virtual (V) Ciência e Tecnologia 
 

12h00 Com a Palavra 
 

O programa “Com a Palavra” recebe nesta edição o 
Deputado Sergio Majeski/PSB. natural de Santa Maria 
de Jetibá, ele foi professor por amis de 30 anos. É 
graduado em geografia e mestre em Educação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Está no 
segundo mandato na Assembleia Legislativa, e na 
última eleição, foi o mais votado entre os deputados 
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estaduais. O principal tema abordado nos 30 minutos 
de gravação foi a Educação, mas o deputado também 
falou de questões relativas à pandemia e sobre 
transparência e combate à corrupção. É dele a 
proposta que proíbe condenados por improbidade 
administrativa de ocupar diversos cargos no poder 
público. 
 

12h30 Conta pra Gente 
 

 Conta pra gente: programa sobre finanças pessoais. 
O educador financeiro Marcel Lima fala da 
importância de manter uma reserva de emergência 
para momentos de imprevistos e dá dicas de como 
guardar dinheiro 
 

13h00 Dedo de Prosa 
 

Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido 
e feliz, que vai viver uma grande aventura. O 'Riso do 
Chico' é um livro para crianças - e adultos também, 
por que não? - que ensina de forma didática sobre 
amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se 
encantar com a história desse palhaço e do melhor 
amigo dele 
 

13h30 Reunião Ordinária Virtual (V) 
 
 

Comissão de Justiça 

14h30 Panorama 
 
 

Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
 

15h00 Sessão Ordinária Híbrida (V) 
 
 

Trabalhos do legislativo estadual 

18h00 Com a Palavra 
 

O programa “Com a Palavra” recebe nesta edição o 
Deputado Sergio Majeski/PSB. natural de Santa Maria 
de Jetibá, ele foi professor por amis de 30 anos. É 
graduado em geografia e mestre em Educação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Está no 
segundo mandato na Assembleia Legislativa, e na 
última eleição, foi o mais votado entre os deputados 
estaduais. O principal tema abordado nos 30 minutos 
de gravação foi a Educação, mas o deputado também 
falou de questões relativas à pandemia e sobre 
transparência e combate à corrupção. É dele a 
proposta que proíbe condenados por improbidade 
administrativa de ocupar diversos cargos no poder 
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público. 

18h30 Dedo de Prosa 
 

Você vai conhecer o Chico, um palhaço muito querido 
e feliz, que vai viver uma grande aventura. O 'Riso do 
Chico' é um livro para crianças - e adultos também, 
por que não? - que ensina de forma didática sobre 
amizade e lealdade. Foi escrito por Lucas Albani e 
ilustrado pelo seu irmão, Luan Albani. Vocês vão se 
encantar com a história desse palhaço e do melhor 
amigo dele 
 
 

19h00 Sessão Solene (V) 470 Anos da catedral metropolitana de vitória  
 
 

21h00  Interesse Público 
 

Trabalhos do Ministério Público Federal 

21h30 Ciência e Letras 
 

O programa debate a Judicialização de Políticas 
Públicas no Brasil 
 
 

22h00 Panorama 
 

Telejornal com as notícias do legislativo capixaba 
 
 

22h15 Com a Palavra 
 

O programa “Com a Palavra” recebe nesta edição o 
Deputado Sergio Majeski/PSB. natural de Santa Maria 
de Jetibá, ele foi professor por amis de 30 anos. É 
graduado em geografia e mestre em Educação pela 
Universidade Federal do Espírito Santo. Está no 
segundo mandato na Assembleia Legislativa, e na 
última eleição, foi o mais votado entre os deputados 
estaduais. O principal tema abordado nos 30 minutos 
de gravação foi a Educação, mas o deputado também 
falou de questões relativas à pandemia e sobre 
transparência e combate à corrupção. É dele a 
proposta que proíbe condenados por improbidade 
administrativa de ocupar diversos cargos no poder 
público. 
 
 

22h45 Sessão Ordinária Híbrida Trabalhos do legislativo estadual 
 

 
 

Legenda: (V) – Ao Vivo 
 
 

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

 

VIGÉSIMA OITAVA REUNIÃO 
ORDINÁRIA, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 2021. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos. 
 Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos da Comissão de Saúde e 
Saneamento. 
 Dispenso a leitura das atas, considero 
aprovadas e solicito à Secretaria da Comissão 
que encaminhe cópia para o deputado Emílio 
Mameri e deputado Luciano Machado. Se algum 
desses quiser propor alguma retificação ou 
emenda, poderá fazê-lo e, na próxima reunião, 
iremos apreciar.  
 Peço ao Gabriel que faça, por gentileza, a 
leitura do Expediente. 
  
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
 EXPEDIENTE: 

  
 CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
  

Ofício n.º 2.620/2021, da Promotoria 
Cível de Vitória, em atendimento ao 
Ofício CSS 58/2021, informando que foi 
instaurado o Inquérito Civil MPES n.º 
2021.0011.4283–24, no âmbito da 
Promotoria de Justiça, visando apurar a 
violação de direitos referentes 
à suspensão da gratuidade no transporte 
público para pessoas que vivem com 
HIV/Aids. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES –  MDB) – Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  

E–mail do doutor Jussimar Almeida, 
médico, solicitando presença na reunião 
desta comissão do dia 21 de setembro 
para debater o conteúdo do Termo de 
Referências n.º 006/2021 da Secretaria 
de Estado da Saúde, para contratação de 
clínicas especializadas no atendimento 
de pessoas com transtornos mentais e 
necessidades decorrentes do uso 
problemático de substâncias psicoativas, 
de forma complementar, no Sistema 
Único de Saúde do Estado do Espírito 
Santo, que extinguirá a prestação de 
serviços na área da saúde mental de oito 
das doze clínicas atualmente 
credenciadas, que terão que fechar suas 
portas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Quero registrar a presença 
do doutor Jussimar, que está aqui com várias 
pessoas das clínicas. Como não aprovamos 
ainda o convite aqui, vamos abrir uma exceção e 
vamos aguardar o Dr. Emílio chegar, porque ele 
que foi o requerente, para aprovar a 
participação dos senhores na nossa reunião. Se 
ele não chegar, faremos depois, logo em 
seguida da nossa reunião ordinária. 
 Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
 PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
  

Projeto de Lei n.º 572/2020, de autoria 
do deputado Dr. Emílio Mameri, que 
institui a política estadual de atenção à 
saúde mental das vítimas da covid-19 no 
âmbito do estado do Espírito Santo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES –  MDB) – Ciente. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  

Projeto de Lei n.º 64/2021, de autoria do 
deputado Marcos Garcia, que cria 
procedimento de observância 
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obrigatória para administração de 
vacinas, soros e imunoglobulinas 
realizadas no estado do Espírito Santo e 
dá outras providências. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para relatar o presente 
projeto. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  

Projeto de Lei n.º 481/2020, de autoria 
do deputado Adilson Espindula, que 
dispõe sobre a afixação de placa 
informativa em farmácias e drogarias 
contendo advertências quanto aos riscos 
da automedicação em geral e dá outras 
providências. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES –  MDB) – Designo o deputado 
Luciano Machado para relatar o presente 
projeto. 
 
 O SR. SECRETÁRIO lê:  
  
 PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 
  Não houve no período. 
  
 PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
  Não houve no período. 
  
 PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
  Não houve no período. 
  

Devolvo a palavra ao presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES –  MDB) – Muito obrigado, Gabriel. 
 Vamos passar à Ordem do Dia. Antes, 
queremos abrir uma exceção na pauta. O Dr. 
Emílio convidou os nossos amigos que estão 
aqui presentes. Então, Dr. Emílio, vou colocar 
em votação o seu pedido, porque nós já 
estamos com o pessoal aqui e, sendo aprovado, 
naturalmente, depois que nós ouvirmos a 
doutora Telma e o Carlos Faroni, adiantar um 

pouco a pauta, nós vamos ouvir, então, os 
nossos amigos. 
 Então, V. Ex.ª, naturalmente que é o 
requerente, vota a favor, não é isso? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com certeza. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Acompanho. 
 Então, aprovado. 
 Inicialmente, vamos ouvir os nossos 
convidados e depois vamos ouvir o pessoal da 
clínica que está aí realmente bastante assustado 
e pode contar com o nosso apoio, que estamos 
do lado de vocês.  

Parabéns, Dr. Emílio, por essa 
sensibilidade de trazer o pessoal aqui. 
 Mas eu quero lembrar e convidar todos, 
dia 30, nós teremos aqui uma sessão especial 
para discutir o trabalho do pessoal de libras. A 
nossa Assembleia é a Assembleia mais inclusiva 
do Brasil. Eu agradeço isso aos meus pares e ao 
deputado presidente Erick Musso, que criou a 
nosso requerimento um espaço aqui chama 
Otacílio Coser, um espaço de inclusão. Fizemos 
aqui na quarta-feira passada a inauguração 
desse espaço. Otacílio Coser foi um grande 
homem, uma pessoa fantástica, solidário, pela 
igualdade, e eu pedi para botar o nome de 
Otacílio Coser. Quem está tomando conta deste 
núcleo é um funcionário do meu gabinete, que é 
cego total, Carlos Ajur, junto com a Mirian, que 
é assistente social, e a Fernanda. Estão fazendo 
um trabalho maravilhoso de inclusão. Isso aqui é 
nada mais, nada menos do que a inclusão. Nós 
queremos que o surdo possa saber o que nós 
estamos falando aqui. Nós agradecemos ao 
presidente Erick, porque não tinha isso na 
Assembleia, dez anos que eu vinha pedindo, e 
hoje tem. Vocês observaram também que tem 
faixa tátil, não tinha também, presidente Erick 
colocou a nosso pedido. Não tinha banheiro 
acessível e hoje tem banheiro acessível. É essa 
luta que nós estamos desempenhando de 
inclusão e de acessibilidade. 
 Antes de passar a palavra para a doutora 
Telma e para o Carlos, eu quero só registrar aqui 
que, em 2015 – eu tenho que falar na primeira 
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pessoa, desculpa – eu fiz ofício ao secretário de 
Estado da Saúde solicitando informações acerca 
das medidas realizadas pela Sesa no combate à 
mortalidade por suicídio no estado. Isso 2015, 
que a gente vem lutando com esses amigos 
aqui.  

Em 2016, também visita da doutora 
Telma, está aqui novamente, é uma batalhadora 
nesse mister de prevenção de suicídio. Falar 
sobre Setembro Amarelo, que é uma lei da 
minha autoria também, e a campanha de 
valorização da vida, prevenção de suicídio.  

Em 2017, eu fiz a Lei 10.639, institui o 
Dia Estadual do Médico Psiquiatra.  

Em 12 de setembro de 2017, novamente 
a visita da doutora Telma aqui também junto 
com o doutor Celso Murad, que é médico 
membro do Conselho Federal de Medicina, para 
falar também sobre o tema Setembro Amarelo, 
campanha de valorização da vida e prevenção 
de suicídio.  

Em 2018 também, no dia 24 de abril, eu 
recebi a visita novamente aqui de Carlos 
Roberto Silva e do médico psiquiatra, diretor da 
instituição, da Apadd, que é lá de Vila Velha e 
trabalha com prevenção de usuário de drogas, 
doutor Ulysses Moreira Santos, que a doutora 
Telma conhece muito bem, colega dela duas 
vezes e médico de especialidade, para falar 
sobre também as demandas da Apadd lá de Vila 
Velha.  

Em 20/12/2018, também a lei da minha 
autoria que institui e inclui no calendário oficial 
do estado o Setembro Amarelo, também é uma 
lei da minha autoria de valorização de 
prevenção de suicídio.  

Em 2019, no dia 10 de setembro, doutor 
Antônio José Nunes Faria, presidente da 
Associação Psiquiátrica do Espírito Santo; a 
doutora Telma mais uma vez, médica e 
psiquiatra, vice-presidente do Conselho 
Regional de Medicina do Espírito Santo, 
representando a Sociedade Brasileira de 
Psiquiatria; e o senhor Carlos Faroni, que está 
aqui também, filho de um saudoso colega, 
Faroni, colega de plantão na Pró-Matre, demos 
plantão muitos anos junto com o Faroni. Dona 
Ilza, receba o meu abraço, mãe também do meu 
querido Faroni, que está aqui presente. 

Também para falar sobre o tema: Situação da 
Psiquiatria Pública no Espírito Santo e campanha 
de prevenção de suicídio.  

No dia 12 de novembro, a visita também 
do doutor Antônio José Nunes Faria, presidente 
da Associação Psiquiátrica, também, falar sobre 
Depressão Infantil. E, também, em 2020, no dia 
22 de setembro, a visita de Carlos José Faroni, 
mais uma vez aqui, presidente da mantenedora 
do Centro de Valorização da Vida de Vitória; e 
doutora Telma – está aqui também outra vez –, 
coordenadora da campanha do Setembro 
Amarelo, da Associação Psiquiátrica do Espírito 
Santo e vice-presidente também do CRM, para 
discorrer sobre o tema: Setembro Amarelo – 
Prevenção de Suicídio. E, também, depois, nós 
vamos falar sobre a terceira ponte. 
 Vamos passar logo a palavra, ou para a 
doutora Telma ou para o Carlos Faroni, ver qual 
quer falar primeiro, fazer a apresentação, fica à 
vontade. 
 Doutora Telma vai falar? 
 Com a palavra a doutora Telma. 
 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Bom 
dia! Saúdo a todos e agradeço demais o convite 
da Comissão de Saúde, representada pelo 
Doutor Hércules da Silveira, Dr. Emílio Mameri, 
doutor Luciano Machado, que parece também 
que fez parte do convite, e dizer que é um 
prazer imenso estar aqui, mais uma vez, para 
falar desse tema que é de suma importância. E, 
a cada ano que passa, as entidades 
representativas da sociedade, não só das 
entidades médicas, têm chamado a atenção 
para esse assunto, pela importância na sua 
frequência e pelas consequências que causa 
para toda a sociedade. Não só para as pessoas 
que perdem seus entes queridos; mas, já se 
sabe que quando alguém morre por suicídio, 
não só os seus parentes próximos, ele tem uma 
repercussão, muitas vezes, até em nível 
mundial. 
 E eu vou falar, então. Gostaria que 
passasse o segundo slide. 
 

(São apresentados imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
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 Aqui é meu currículo. Atualmente, estou 
também representando junto à ABP, a Comissão 
de Defesa Profissional e Políticas Públicas de 
Saúde Mental da ABP, nós estamos 
acompanhando de perto essas políticas 
públicas; estou, atualmente, Doutor Hércules, 
como corregedora. Nós temos o costume de 
depois da gestão, mudar os cargos. Eu continuo 
na diretoria, desta feita, como corregedora, e 
fundadora da ABNEP e coordenadora do 
Setembro Amarelo, sob designação do doutor 
Antônio Geraldo da Silva, que é o nosso 
presidente da ABP. 
 Esse slide, só com ele a gente poderia 
discutir hoje a questão do suicídio, pela 
amplitude que ele nos mostra e a complexidade 
da questão quando nós abordamos a 
prevenção. 
 Nós vemos ali que quando culmina em 
suicídio, nós já temos os fatores gerais: falta de 
coesão social; mudanças súbitas nas estruturas 
e nos valores – nós tivemos agora a pandemia, 
que mudou o mundo como um todo, foi uma 
crise –, são crises; a questão financeira, a crise 
financeira que também acarreta; e o isolamento 
social. Esses são os fatores que incorrem sobre 
todos os outros fatores. 
 Então, nós temos que ver o suicídio... Na 
verdade, quando a gente vai buscar as causas, 
ele é multifatorial, ele é multideterminado. Nós 
temos os fatores predisponentes, nós temos os 
fatores moduladores ou intermediários, e nós 
temos os fatores precipitantes. Só para ter uma 
ideia de como é difícil nós chegarmos a uma 
prevenção que possa se mostrar eficaz. 
 A Organização Mundial de Saúde tem um 
planejamento, um projeto, que pretende 
diminuir esse suicídio até 2030. Publicou, 
recentemente, dia 21 de junho, uma revisão 
periódica baseada em dados de 2019 – porque 
epidemiologia você não faz de um ano para o 
outro, é um acúmulo de anos para se chegar a 
uma conclusão –, e listou isto daqui, que eu 
trouxe, é da revista The Lancet, que fala: nós 
temos fatores de risco individuais, nós temos 
fatores moduladores ou intermediários, e nós 
temos fatores proximais ou precipitantes. Então, 
aqui nós temos os distais e, ali, nós temos os 
proximais.  

O que são os fatores predisponentes 
distais? São aqueles inerentes ao indivíduo, que 
é a parte genética que ele traz, a genética, que 
vai se fazer presente na sua hereditariedade. 
Então, nós temos história de pessoas, de 
famílias de pessoas que se suicidam. Por isso a 
importância de quem vai abordar perguntar 
sobre os antecedentes familiares. Nós temos 
eventos de vida adversários, que são eventos 
individuais predisponentes; nós temos fatores 
epigenéticos, que vão agir sobre o nosso gene; e 
temos a estabilização desse funcionamento 
desses genes; nós temos os fatores 
moduladores, que são, na verdade, défices 
cognitivos – tem se falado muito isso na 
atualidade, de uns dois anos para cá –, que é a 
capacidade de resolutividade de problemas. 
 Tem se falado muito. Anteontem, eu 
falei sobre suicídio e médicos, que é um assunto 
tabu mesmo, muito difícil se abordar. E se fala 
muito no ensino nas escolas, incluir nos 
currículos. Não incluir por incluir, colocar mais 
alguma coisa, mas, quando da confecção do 
currículo, já fazer essa abordagem para o 
médico estudante, para ele desenvolver o que a 
gente chama de coping skills, que são 
habilidades para lidar com problemas. Aí entra 
mindfulness e outras técnicas que o médico 
pode, não para ensinar para seus pacientes – 
também! –, mas para se autocuidar. Porque isso 
que nós estamos precisando para os 
profissionais de saúde. Porque, para você tratar 
de alguém doente, você tem que, a priori, estar 
bem. Isso aí, não há como não considerar. 
 Então, nós temos aqui os fatores: a 
resolutividade para resolver problemas; traços 
de personalidades – todos eles vão concorrer 
para o suicídio –; uma alta taxa de ansiedade; 
um alto traço de impulsividade e agressividade. 
E aí, nós temos as drogas, o uso das drogas, 
facilitando esses traços de impulsividade e 
agressividade, que, muitas vezes, são do 
temperamento do indivíduo. Esse indivíduo 
impulsivo, principalmente jovens, eles se acham 
em risco, porque eles têm um grau de 
impulsividade muito grande. E aí nós vemos, 
outra vez, os fatores genéticos chamados 
epigenéticos, que alteram o nosso gene através 
do nosso intercambio com o ambiente; e temos 
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os fatores proximais ou precipitantes, sobre o 
qual todos eles estão influenciando, estão 
agindo, até que chegue ao suicídio. 

Temos eventos de vida, perdas, 
decepções, amarguras, perdas de emprego, 
morte de familiares, baques na vida pessoal, 
sensações de desespero, desesperança, 
desamparo, são os três Ds. Não é? Aí nós temos 
a ideação suicida, nós temos o comportamento 
desinibido, que é facilitado pelas drogas, e a 
gente tem visto muito isso. Hoje em dia, cada 
vez mais, aumenta o uso e o abuso das drogas, 
que é um fator importantíssimo, é o segundo 
fator de doença mental, de transtorno mental, 
que aumenta o suicídio, contribui muito para o 
suicídio; e temos os fatores biológicos genéticos 
e hipogenéticos. E no ambiente, que está agindo 
sobre isso tudo, não está separado. 
 Aí citamos a mídia, a forma de divulgar o 
suicídio. A mídia pode contribuir de forma muito 
favorável, mas também pode incentivar o 
suicídio, de forma até não deliberada, quando 
ela publica assuntos relacionados ao suicídio de 
forma sensacionalista, glamorizada. Isso vai 
levar a juventude e, às vezes, até o adulto 
influenciável, a buscar o suicídio com mais 
facilidade, sob a influência, que a gente chamou 
antigamente, fala-se muito, todo mundo já deve 
saber, do tal efeito Werther, que veio lá de trás, 
do livro do Goethe, que era o jovem Werther 
que se suicidou com o livro na mão. E daí para 
frente os jovens, na época, começaram a imitar. 
Vestiam a mesma roupa que o personagem 
Werther, do Goethe, e se suicidava.  

Então, o detalhamento do suicídio, o 
local de uma pessoa conhecida, isso não deve 
ser publicado. Acho que a imprensa tem 
realmente seguido essa nossa recomendação. 
Tenho observado que hoje os suicídios não 
ocupam a primeira página das manchetes, eles 
são dados de uma forma muito menos 
detalhada, um pouco mais restrita, a 
informação. Acho que a nossa campanha, de 
todos que trabalham para suicídio, tem surtido 
efeito.  

E acesso aos meios, que a Organização 
Mundial de Saúde colocou como 
importantíssima; pesticidas... A maioria dos 
suicídios, mundialmente, ocorre por 

enforcamento. Foi um achado. E, dependendo 
da região. Por isso que é difícil a gente prevenir, 
porque temos que ver a cultura de cada local. O 
que é válido para uma cultura não 
necessariamente é válido para outra. Então, por 
isso que é tão difícil se prevenir de forma 
efetiva, porque tem que se fazer estatísticas e 
estudar os grupos mais vulneráveis. Daí a 
grande dificuldade e o empenho que as 
autoridades estão tendo para poder achar uma 
solução para a gente diminuir o número dos 
suicídios.  

Acesso aos meios. E agora vem a parte 
nossa, que é o pouco acesso aos serviços de 
saúde mental. Isso é que a gente vem aqui 
exatamente para buscar o apoio das 
autoridades para que a gente possa 
implementar esses serviços.  

Conversávamos, agora há pouco, com o 
senhor Paulo, que trabalha aqui na Assembleia, 
e falamos que são questões que não 
dependem..., não existe um custo muito grande 
para isso. Não precisamos de tecnologia de 
ponta, de nada disso. Precisamos de 
treinamento de pessoas dispostas a trabalhar 
com a questão do suicídio. Treinamento de 
como abordar, o manejo e o fluxo também. 
Atenção básica, secundária, terciária, leitos para 
internação.  

A Política Nacional de Saúde Mental e 
Drogas, que começou quando o doutor Quirino 
Cordeiro Junior assumiu, ele já esteve aqui 
inclusive, ele fez o remanejamento nos Raps, 
que é o serviço de atendimento, todos os tipos 
de atendimento, porque partimos do princípio 
que o melhor tratamento psiquiátrico é aquele 
que é consentâneo à necessidade do indivíduo. 
Vai ter gente precisando internar, vai ter gente 
precisando de ambulatório, e vai ter que ser 
feita a prevenção já na atenção primária. 
Porque aí temos um fluxo. Não adianta também 
só detectar no ambulatório e internar, porque 
depois que sai da internação não tem 
acompanhamento. Então, isso é que tem que 
ser estabelecido, o tratamento consentâneo à 
necessidade naquele momento, e que esse 
paciente... A Organização Mundial de Saúde fala 
isso com muita propriedade: Qualquer indivíduo 
em risco de suicídio tem que estar sob 
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acompanhamento profissional, se a gente quiser 
ter sucesso. 
 Aqui, a definição de suicídio: suicídio é 
um ato deliberado, ele é consciente. O 
indivíduo... A gente até abre um parêntese aqui 
para a questão do consciente. Porque ele está 
no estado de ambivalência, nem sempre ele 
quer, realmente, morrer. Ele quer aliviar a sua 
dor, ele quer acabar com o seu sofrimento. 
Muitas vezes ele não pensa: Eu quero por fim à 
minha vida. Ele quer acabar... um alívio para o 
sofrimento. Mas é consciente porque está 
lúcido, mas ele está ambivalente, ele está rígido, 
ele está inflexível, daí a abordagem necessitar 
de treinamento. Porque a abordagem tanto 
pode ajudar quanto pode piorar. Se você pega 
uma pessoa que critica, que não valoriza a 
queixa do indivíduo que não sabe detectar o 
que é um comportamento suicida... O 
comportamento suicida tem três itens: os 
pensamentos que vão e voltam, e que seria mais 
leve; você tem a ideação, o planejamento, 
alguém que já tem como se suicidar, que já 
estabeleceu um plano para o seu suicídio, aí já 
vai para uma gravidade maior, moderada; e o 
grave, aquele que está tentando, já está em vias 
de tentar. Então, cada detecção desse nível é 
importante para as medidas serem tomadas 
com eficácia. Então, a identificação é 
importante. 
 Próximo, por favor! 
 É um fenômeno presente em toda a 
história, que gosto, an passant, das culturas 
determinantes multifatoriais, não é um fator só. 
Não podemos ver o suicídio de forma simplória, 
temos que considerar tudo isso que acabei de 
falar: fatores biológicos, genéticos, culturais, 
socioambientais... 
 Na verdade, o suicídio é uma 
consequência; ele não é uma doença. Ele é uma 
consequência, na maioria das vezes, de uma 
doença mental não tratada, não diagnosticada. 
Ou diagnosticada e tratada sem regularidade. 
Então, é isso daí, é a consequência final de um 
processo. 
 Aqui, só um pouquinho da história, que 
na Grécia Antiga era tolerado, na Idade Média... 
Então, quando a gente trata de suicídio, na 
nossa campanha falamos do suicídio que tem 

como base uma doença mental, que é a maior 
causa de suicídio. Focamos nisso daí. Isso é só 
mesmo um pouco da história. 

Próximo, por favor! 
A cada quarenta segundos uma pessoa 

comete suicídio. Então é gravíssimo.   
 A Organização Mundial de Saúde 
publicou agora dia 04 de setembro... Estou com 
o artigo de 04 de setembro, até esqueci, para 
ler. Dados muito interessantes que têm que ser 
interpretados.  
 A Organização Mundial de Saúde 
publicou, recentemente, dia 21 de junho, que 
estamos com um milhão de suicídios ao ano, no 
mundo. Então é uma estimativa muito 
alarmante. Então, significa que temos que agir. 
Tanto que o nosso slogan desse ano da BP é: 
Agir é preciso. 

A cada três segundos uma pessoa tenta, 
e o suicídio, gera uma série de impactos. E, 
também, não podemos nos esquecer dos 
sobreviventes. Os sobreviventes são a família, e 
precisa ser atendida. Porque o indivíduo que faz 
uma tentativa corre o maior risco de cometer 
outra tentativa e, dessa vez, conseguir ceifar sua 
vida. 
 As tentativas ocorrem não mais dez 
vezes, agora já vinte vezes mais que o suicídio. 
As mulheres tentam mais e os homens se 
suicidam mais.  
 Tem um dado interessante que li agora, 
uma revisão de suicídio em médicos: as médicas 
se suicidam mais do que os médicos, em relação 
à população geral. E a medicina, em 
comparação a cinquenta e cinco outras 
profissões, é uma das que mais se suicida. 
Então, até o risco de suicídio entre médicos está 
sendo bastante estudado, pesquisado.  
 E nós estamos vendo que os médicos 
têm uma resiliência aumentada, o médico é 
resiliente. Muitas vezes ele demora a procurar 
ajuda porque ele tem um sentimento histórico 
de invencibilidade, de não ficar doente, muitas 
vezes ele tem um self-stigma, é difícil para ele 
procurar tratamento, ele se automedica, ele se 
cuida sozinho. E muitas vezes ele fica 
preocupado em tirar a licença, em ter que se 
afastar do trabalho, mas é algo que a gente está 
trabalhando muito junto à classe médica, à 
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categoria médica. Mas é interessante dizer que 
foi provado em vários trabalhos que eles têm 
uma alta resiliência. Os médicos são resilientes 
por natureza.  

E aqui, toda ideação – é nossa 
mensagem – deve ser levada a sério, e 
mandamentos: proteger a vida; não minimizar a 
tentativa; demonstrar empatia, escuta, aquela 
escuta amiga, não crítica, não desvalorizada; 
identificar fatores de risco e de proteção. São os 
nossos quatro mandamentos: fatores de risco, 
doença mental, dentre elas depressão, 
transtorno bipolar, alcoolismo, transtorno de 
personalidade, esquizofrenia, dentre esses.  

Este é o gráfico, este continua sendo 
válido, apesar de antigo. Aqui, olha a 
porcentagem de depressão, transtornos de 
humor, e aqui também está incluído o 
transtorno bipolar de humor, que na fase de 
depressão representa alto risco. Transtorno por 
uso de substância cada vez vem aumentando, 
onze por cento personalidade e outros 
transtornos também.  

Mas a grande maioria, 98,6% das pessoas 
que se suicidam, não estava recebendo 
tratamento. Não significa que todo mundo que 
tem transtorno psiquiátrico vai se suicidar, 
longe disso, mas aquele indivíduo que tem o 
transtorno e não consegue, não se trata e não 
procura tratamento, não lhe é oferecida a 
oportunidade de se tratar, ele está em grande 
risco de evoluir para suicídio.  

Fatores demográficos. Isso é muito 
estudado. Idosos tem aumentado demais. Eu li 
um trabalho agora de uma entidade dizendo 
que o risco de suicídio nos idosos vai aumentar 
muito, pela longevidade que nós estamos 
prevendo daqui a anos. Então os idosos eram os 
que mais se suicidavam, acima de setenta anos. 
Com o aumento da longevidade, eles acreditam 
que isso possa vir a representar um fator de 
risco grande.  

E outra coisa importante, o suicídio é 
muito comum, ele é muito encontrado em 
pessoas de quinze a vinte e nove anos. Então 
nós temos os dois opostos, que é o indivíduo no 
esplendor da sua juventude e o idoso com mais 
de setenta anos. Por diversas causas que daria 
até uma palestra à parte, que o espaço é muito 

pequeno, a gente não vai poder detalhar muito. 
Desemprego, solidão. A gente viu como que a 
solidão, e agora com a telemedicina também, a 
gente não tem, ainda, estatística, a gente tem 
estatística que aumentou muito ansiedade e 
depressão, mas por pessoas que não tiveram 
oportunidade de se consultar, como as doenças 
crônicas. Mas ainda não temos estatísticas de 
forma mais concisa de como a pandemia pode 
ter afetado, pode ou não.  

Perda de parente, problemas legais, 
porte de arma de fogo, de pesticidas, de todas 
as pessoas que... Proximidade. Na Medicina, por 
exemplo, existia um mito que eram os 
anestesiologista, mas agora já está se falando, já 
tem uma revisão, por essa visão multifatorial, 
que não é só o fácil acesso. Seriam os 
anestesiologistas, em seguida os psiquiatras e 
depois os cirurgiões-gerais.  

Mas essa questão do anestesiologista, é 
meio anedótica essa história, porque ele 
também sofre muito estresse. O anestesista 
trabalha meio isolado e ele tem muito estresse, 
então é difícil separar, não é uma coisa só. Além 
do acesso fácil, ele também tem uma missão 
muito estressante.  

Doenças mentais. Solteiros, separados, 
viúvos, até pela questão do isolamento. 
Desempregado, sem filhos, fator de proteção. 
Sem filho, desempregado, isolamento. 

Aqui aspectos psicológicos que a gente 
também já abordou. Doenças crônicas, 
importantíssimo. Doenças terminais, o paciente 
entra em depressão e pensa em suicídio.  

Os mitos que a gente todo ano fala nisso: 
Quem fala não tenta ou faz, o que não é 
verdade. A verdade é que sempre falam antes e 
um dado triste: sessenta, sessenta e cinco por 
cento procuraram um profissional de saúde 
antes de tirar sua própria vida, mas não foi 
diagnosticado, não foi devidamente 
acompanhado, porque às vezes o médico 
receita e o paciente não volta. Esse seguimento 
tem que ser feito. 

Quem utiliza métodos não eficazes não 
quer morrer, ou está facilitando o socorro. Todo 
método deve ser considerado seriamente, 
porque hoje o indivíduo faz uso de um 
medicamento e ele pode até errar na mão e 
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depois vir, então tem que ser valorizado porque 
é um indivíduo que está pedindo socorro. 

 Quem já tentou várias vezes nunca vai 
se matar! Isso aí é o maior erro, jamais, jamais! 
Tem mais chance até.  

Suicida quer morrer! Nós já falamos, 
pode ser um grito de socorro, então vamos 
atender esse indivíduo.  

O tempo nublado, isso é bobagem que 
falavam, que locais do mundo onde o tempo era 
nublado influenciava. Depois se viu que tem 
outros fatores sociodemográficos, ligados à 
cultura e outras questões, então isso não tem 
valor.  

Ideação passa a ter menor risco. Essa é 
outra coisa que se fala muito: Já está em 
tratamento psiquiátrico, já não está mais em 
risco. Jamais! Os remédios demoram a fazer 
efeito e muitas vezes o indivíduo não volta para 
atuar. E depressão não responde de imediato, 
então todo cuidado é pouco. Não é só porque 
ele procurou o psiquiatra que ele já está livre de 
cometer, muito pelo contrário, quando ele tem 
alta é a fase mais comum de ele cometer o 
suicídio. 

 Falar sobre o suicídio pode levar alguém 
a se matar! Por incrível que pareça ainda tem 
gente que acredita nisso, evita falar.  

Fatores de proteção, religiosidade. Toda 
vez que eu apresento as pessoas me falam: 
Espiritualidade! Está correto. Religiosidade e 
espiritualidade, isso aí nós da ABP temos uma 
comissão de estudos de espiritualidade que 
demonstra como os fatores religiosos, 
espiritualizados, espirituais, eles ajudam, eles 
diminuem a tendência, o risco do 
comportamento suicida. 

 Habilidades positivas, que hoje está 
sendo muito reforçado. São as coping skills, de 
resolver problemas, suporte social positivo, 
relação terapêutica positiva. Óbvio, mesmo às 
vezes o paciente está no pronto-socorro, no 
atendimento emergencial, o médico não tem 
aquela oportunidade de dar aquele 
atendimento, mas chama no canto e aborda de 
forma habilidosa e treinada, técnica, que ele vai 
conseguir êxito. 

Abordar a doença mental, 
suicidabilidade, são características. A 

suicidabilidade são pessoas que têm na família 
casos e também é um sobrevivente. Presença de 
outras doenças, tudo isso tem que ser 
abordado. Importância da rede de saúde, 
praticamente tinha uma doença mental de fato. 
Já falei aqui, profissional de saúde mental e 
parece que até oitenta por cento já se 
consultaram com psiquiatra. 

 Falar de uma rede de saúde é a 
prevenção do suicídio, a importância de uma 
rede bem integrada. E nós falamos sempre 
nisso, é um fluxo de atendimento, não é só 
atender, por exemplo, numa atenção primária, 
mas não tem acompanhamento ambulatorial ou 
vice-versa, ou sair de uma internação e não ter 
um ambulatório. Essa rede tem que trabalhar 
integrada em todos os âmbitos do sistema de 
saúde, como eu falei, primária, secundária e 
terciária. 

Atenção primária: primeira coisa que a 
gente fala muito, quebrar o tabu. Começar a 
falar, falar e agir. É desconstruído. Formação de 
médicos e profissionais da saúde primária.  

Na atenção secundária, os Caps, os 
hospitais de urgência e emergência, serviços 
especializados e outros sintonizados e 
integrados. 

Prevenção do suicídio, aqui é a nível 
pessoal, habilidade e estratégia para cuidar de si 
mesmo ou ajudar outra pessoa a se curar após a 
experiência de pensamentos e tentativa de 
morte. Isso aí, a gente está precisando 
incentivar muito, a posvenção. O próprio 
paciente deve ser acompanhado para poder 
fazer o seu luto. É muito comum pessoas 
íntimas, familiares ou pessoas mais íntimas 
acreditarem que elas tiveram alguma culpa 
quando o indivíduo põe fim a própria vida: O 
que eu deixei de fazer? O que eu fiz? O que eu 
não fiz? Por que não conversei com ele? Então, a 
família sofre muito com essa questão. Então, 
essa família precisa ser também atendida. 

Promoção de qualidade de vida sempre. 
A gente está falando muito de saúde mental, eu 
participei de duas mesas sobre saúde mental, 
porque falar de saúde mental também é 
prevenção do suicídio. Então, a gente fala muito 
nas igrejas, eu já fui muito até em seminários, 
porque a nossa campanha é difundida para toda 
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a população. Então, a gente vai em centros 
kardecistas, evangélicos, cristãos. Nós falamos 
para todo tipo de população, escolas, polícia... O 
número de policiais que se suicida é muito 
grande. Então, nós temos que fazer uma 
campanha bem ampla e sempre agradecer a 
vocês que nos recebem aqui. É um prazer muito 
grande estar aqui, o Doutor Hércules e, agora, o 
Dr. Emílio também. Agora não, desde o ano 
passado, retrasado. A gente agradece muito. 

Construções inteligentes. Isso a gente 
trabalha junto da engenharia, que tem um selo 
amarelo, para evitar locais que facilitem, como a 
questão da ponte aqui de Vitória e Vila Velha, a 
Darcy Mendonça. 

Promoção de qualidade de vida é evitar 
as descrições... Isso aqui é para imprensa. Eu 
tenho uma apresentação só para a imprensa, 
mostrando como notificar. Eu já fiz essa palestra 
também. É muito bom. 

Aqui é um apanhado que eu fiz do WHO, 
comunidades, é mais um resumo. São 
preveníveis as comunidades, estão valorizando 
muito o trabalho junto à comunidade. Eu tive a 
oportunidade de ir a Estocolmo por outra 
questão, estudar o autismo, e eu fiquei sabendo 
e presenciei a formação das pessoas em todos 
os níveis da sociedade. Você entra no 
cabeleireiro, você entra num açougue, você 
entra num local e se o funcionário presencia 
alguém com pensamentos, com ideias, com 
comentários suicidas, ele já começa a tomar 
providências ali. 

Então, é esse treinamento da 
comunidade que a gente precisa para poder 
erradicar a questão do suicídio. Até levando a 
pessoa ao tratamento, porque o depressivo 
grave não procura, muitas vezes. Ele está 
desanimado, ele não está querendo fazer nada, 
ele está querendo ficar em casa quietinho no 
canto. Então, precisa que alguém o leve, a 
família seja estimulada, um amigo, uma pessoa 
e alguém de fora pode até procurar e ajudá-lo a 
buscar ajuda. 

Essa é a referência que eu sou obrigada a 
colocar. 

Eu concluo dizendo que devidamente 
atendido e tratado, o suicídio é evitável em 
noventa por cento dos casos. Finalizo dizendo 

que nós precisamos proteger a vida. Esse é o 
meu recado. 

Muito obrigado a todos pela atenção. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) - Muito obrigado, doutora 
Telma.  

Antes de passar a palavra para o nosso 
querido Faroni, eu quero perguntar ao doutor 
Emílio se ele quer fazer alguma consideração, 
alguma pergunta à doutora Telma sobre a 
explanação que ela acabou de fazer. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 

Bom dia a todos, às pessoas que estão conosco, 
às pessoas que nos assistem neste momento.  

Eu fiquei muito impressionado, mais uma 
vez, com a experiência, com a didática, com o 
conteúdo científico da doutora Telma, cada vez 
melhor. Parabéns, doutora Telma! Esse trabalho 
é muito importante.  

O suicídio, hoje, é uma situação que vem 
aumentando no mundo inteiro e nós temos 
muito o que fazer para que a gente possa 
diminuir – que nunca vai acabar –, mas diminuir 
o número de suicídios. Nós, aqui no Brasil, no 
Espírito Santo, precisamos fazer aquilo que 
muitas pessoas já conhecem, mas que não 
colocam em prática e, infelizmente, muitas 
pessoas não conhecem mesmo.  

E aí, eu bato sempre na tecla da 
importância do treinamento das pessoas das 
unidades básicas de saúde, a importância do 
fluxo que foi colocado aqui. Nós temos que ter 
princípio, meio e fim. Não adianta você levar um 
paciente para uma clínica especializada, passar 
três meses lá e, ao sair da clínica especializada, 
ele não tem uma rede de apoio, ele não tem um 
grupo que possa dar continuidade ao trabalho. E 
a equipe multidisciplinar de saúde, que nós 
temos excelentes profissionais, tanto na área da 
Psicologia, enfermeiros, terapeutas e os 
profissionais médicos e outros profissionais que 
estão na rede de atenção, tem que ser 
completa. Nós precisamos, realmente, ter um 
fluxo para que a gente encaminhe e possa ter o 
tratamento desses pacientes, e a doutora Telma 
foi muito clara nisso. 
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Eu quero, também, aproveitar a 
oportunidade, doutor Faroni também, existe 
nesta Casa, proposta por mim, uma Frente 
Parlamentar da Saúde Mental. Nós diminuímos 
um pouco o ritmo em função da pandemia, em 
função de uma série de problemas, mas já 
estamos atuando de uma maneira intensa. 
Inclusive, gostaria de convidá-los para, quinta-
feira, às duas e meia da tarde, a frente vai fazer 
uma reunião justamente sobre esse tema. Nós 
teremos aqui um psicólogo, um profissional 
psiquiatra e um profissional do Corpo de 
Bombeiros associado com a Defesa Civil, 
treinado também para fazer uma apresentação. 
Então, é livre, todas as pessoas que se 
interessam pelo tema terão a oportunidade de 
participar e nós vamos intensificar. 

Doutora Telma nos representa muito 
bem no CRM, na ABP. E como ela mesmo falou, 
nós já tivemos a oportunidade de trazer doutor 
Antônio Geraldo aqui, e também o doutor 
Quirino, que são pessoas muito importantes, 
são fundamentais para que a gente possa 
avançar numa saúde mental de qualidade, 
fazendo o treinamento das equipes básicas, do 
pessoal que trabalha nos Caps e toda a 
estrutura que já existe. Nós precisamos 
melhorar a estrutura que já existe e, também, 
ter esse fluxo de pacientes para que ele possa 
ser acompanhado, ele saber lá no Caps o que vai 
se fazer com o paciente que precisa de um 
tratamento médico e, muitas vezes, a gente não 
consegue esse profissional médico para fazer o 
tratamento. Então, isso é muito importante e eu 
tenho falado isso sistematicamente com o nosso 
secretário de Saúde.  

Eu tenho esse entendimento, até pela 
minha vida profissional. Não sou psiquiatra, mas 
trabalhei dentro de um hospital muito grande, 
no Hospital Universitário, dando aula lá, como 
professor, e a minha relação com todos os 
setores da saúde pública é grande, 
independente de ser odontólogo, de ser 
médico, pessoas, enfermeiras, todos eles. Essa é 
uma necessidade premente. Esse fluxo, para 
onde encaminhar um paciente numa situação 
ou em que lugar vamos receber um paciente 
que ficou três meses em tratamento, gastando 
muito dinheiro nas clínicas, que depois ele sai e 

vai para a rua de novo, e dentro um mês ele 
está surtado de novo e mais problemas e mais 
problemas, não só com relação ao suicídio, mas 
com relação a todas as doenças mentais. 

Parabéns! Uma grande apresentação.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Doutor Emílio, obrigado! 
Eu quero fazer umas perguntas à 

doutora Telma. Eu tinha também em mente, 
doutora Telma, que o anestesista se suicidava 
mais dentre todas as especialidades, mesmo 
porque eu tive um professor na minha 
faculdade, na Emescam, ele era anestesista, e 
ele suicidou. Também tive um colega de 
plantão, anestesista, que suicidou. 
 Gosto de falar suicidou, porque tem 
gente que fala se suicidou ou suicidou-se. Acho 
que isso é questão de Português, porque você 
não pode suicidar outra pessoa. Suicidou, se 
matou. Então, não tem outra forma de botar 
qualquer prenome, que acho que é um erro de 
Português. Mas nós não estamos discutindo 
essa questão de erro de Português.  
 Quero que, então, você me informe se 
realmente isso é um mito. Não é o mito que a 
gente está falando ultimamente, não. O mito é 
saber se, realmente, o anestesista suicida mais. 
Ele manipula a droga, a droga que quando ele 
vai fazer a intubação - não é, Dr. Emílio? -, ele 
faz a droga, e a pessoa para de respirar, e ele faz 
a intubação, e o aparelho, o respirador faz a 
respiração por ele. Tem alguma explicação com 
relação ao anestesista? 
 
  A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Pois, 
não. Esse trabalho que tive a oportunidade de 
ler foi publicado no Lancet, agora, 
recentemente, no dia 4 de setembro. E a fonte 
desse trabalho publicado pela Lancet é do 
Medline, e eles fizeram um apanhado dos 
diversos trabalhos no mundo todo, e é o resumo 
do que eles pesquisaram. 
 Então, eles abordam vários assuntos 
relativos a doenças mentais e suicídio entre 
médicos. Quando eles falam de doenças 
mentais, sempre só de médicos. Eles separam a 
categoria médica dentre os profissionais da área 
de saúde mental. E até achei interessante, 
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porque eu repito também, a ausência de doença 
mental não é saúde mental. Saúde mental é o 
estado positivo de bem-estar geral. 
 Mas o que eles notaram , quando eles 
comentam, tem uma parte do artigo em que 
eles falam das especialidades, então, eles 
colocam: especialidades que mais cometem 
suicídio, aí colocam: anedótica tem uma 
história, que é uma anedótica, dos 
anestesiologistas, que já é antigo, todos nós 
sabemos. Mas ele faz uma ponderação, que, 
como a gente está considerando, parte do 
princípio de que o suicídio é multifatorial, achar 
que o anestesiologista se suicida mais porque 
tem acesso às drogas, é, até certo ponto, 
considerado como a especialidade que mais tem 
relatos. Mas, como todo estudo, ele tem as suas 
limitações, porque hoje está se querendo 
abordar de uma forma multifatorial. Então, não 
se avalia só o acesso, se avalia, também, o 
estresse que é gerado. 
  E esse trabalho achei interessante, 
porque ele foca muito na falta de estrutura de 
atendimento, de medidas protetivas dentro de 
todos os setores onde o médico tem atividade. 
Então, ele vai desde o ensino, que ele fala que 
os graduandos do sexto ano e os residentes são 
os que mais se suicidam, e ele, também, aborda 
não só os graduandos, como tenho visto em 
vários trabalhos, mas todo médico. 
 E ele fala uma coisa interessante, Doutor 
Hércules, que a autonomia do médico, que 
existia há trinta décadas, foi perdida ao longo do 
tempo. Então, hoje, mesmo que exista um 
desejo muito grande de o médico ser 
autônomo, ele acaba não trabalhando de forma 
autônoma. Ele fica sujeito a um vínculo 
empregatício, seja onde for; ou uma residência, 
da época de residência, sai dali e vai trabalhar 
em serviços; ou particulares, ou convênios, 
saúde suplementar. E é muito difícil. Então, essa 
autonomia que o médico tinha de escolhas foi 
perdida, e eles acrescentam, também, como 
fator que pode estar predispondo.  
 Achei interessante essa questão de falta 
de estruturação não de tecnologias, mas desse 
tipo de atendimento focado na saúde mental do 
médico. E, aí, en passant, ele fala, ele faz uma 
crítica, é anedótico, já vem de muitos anos, mas 

não se considera o fator estresse a que o 
anestesista está sujeito, e ao conhecimento 
também das drogas, como funcionam, que vale 
também para os psiquiatras.  

E também é tão importante esse dado de 
acesso, que os enfermeiros e os farmacêuticos 
também têm uma incidência elevada por esse 
mesmo motivo: do acesso facilitado. E talvez até 
questões de estresse, sobrecarga de trabalho, 
perda de sono, alimentação deficiente. Então, 
eles analisam de uma forma muito abrangente, 
e por isso que eu comentei, mas para todos os 
efeitos, o anestesiologista ainda é.  
 Interessante o dado também, que ele 
chama muito a atenção para o uso de álcool, 
também, que está aumentando em toda a 
população e também até nas categorias 
profissionais. Então, esse é um dado que nós 
estamos começando a computar como fator de 
risco, não só na categoria médica, mas em todas 
as profissões e na sociedade como um todo, que 
é o que o doutor Quirino também tem um 
interesse muito grande nessa parte da 
dependência química, e que nós também, é a 
nossa luta também junto da DP.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito obrigada, doutora 
Telma. 

Outra pergunta é a seguinte: quem fala 
sempre em suicídio acaba concretizando o 
sonho ou a palavra dessa pessoa? 
 
  A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA –  Eu 
penso que, aí é uma opinião... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Isso é para alertar quem 
está assistindo e quem está aqui também. 

A pessoa que fala sempre em suicídio, 
ela acaba cometendo o suicídio? 
 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Não é 
comum alguém tratar desse assunto de forma 
reiterada. E não é só o suicídio. Tem pessoas 
que, deprimidas, elas falam muito em doença, 
elas vivem falando de doença, vivem falando de 
incômodos de vida e fatos tristes. Pode ser um 
dos sinais de depressão ter uma restrição de 
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assuntos focados na questão da morte. A pessoa 
deprimida tem esse assunto de forma reiterada, 
porque a gente toca, a gente fala de morte, a 
gente fala de suicídio, mas não é exclusivamente 
a nossa conversa. Então, se alguém só fica 
falando o tempo todo de morte, está 
sinalizando alguma coisa. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – É dessa pessoa que eu 
pergunto. 
 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Essa 
pessoa, nós temos que começar a investigar 
melhor se ela está apresentando um 
comportamento depressivo, e, aí, encaminhar 
para um tratamento psiquiátrico para que ela 
possa melhorar a sua perspectiva de vida, 
porque não é comum só se falar em morte, só 
se falar em doença, abrir o jornal e ir direto para 
o obituário, para doenças que digam respeito à 
morte, não é? Morte, homicídio. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Doutora Telma, outra 
coisa: eu tenho feito indicações ao Governo e 
também à Amunes - Amunes é a Associação dos 
Municípios do Espírito Santo -, para que os 
sequelados da covid-19, que são muitos, tem 
muitos, depressão, cadeira de rodas, 
hipertensão, diabetes, enfim, uma imensidade 
de sequelas que nós temos hoje, que não fala, 
perdeu a voz. E eu tenho pedido ao Governo 
para criar uns centros – Sul, Norte, Noroeste e 
Região Metropolitana –, centros de tratamento 
dessas pessoas.  

Porque o Crefes, o trabalho do Crefes é 
outro, são sequelas de acidentes. Diferente. 
Apesar de o Governo ter feito lá uma 
enfermaria, eu tenho ido lá toda semana, para 
esse tipo de tratamento, mas não vai dar conta, 
porque é muita gente mesmo. E o antigo 
secretário da Saúde, a resposta que ele deu é 
que muitas dessas sequelas são da competência 
da atenção primária. Só que atenção primária 
não tem fonoaudiólogo, psiquiatra às vezes tem, 
às vezes não tem, e várias especialidades, 
nutricionista, fisioterapeuta.  

Então, esse pessoal sequelado da covid 
que tem tido depressão, como é que a senhora 
tem encarado isso? 
 
 A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Olha, 
a covid tem dado sequelas neuropsiquiátricas, 
inclusive, com lesões no sistema nervoso 
central, induzidas pelo próprio vírus.  
 Eu penso assim, de uma forma mais 
eficaz para tratamento, primeiro uma avaliação 
na atenção primária, e eu acho que seria 
importante, eu penso que seria importante, 
ambulatórios especializados, porque aí, a 
atenção primária faria a triagem. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Equipe multidisciplinar, 
seria isto? 
 

A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Sim, 
sempre, sempre. 

Porque na atenção primária, poderia ser 
feito o diagnóstico, se era de âmbito 
psiquiátrico, neuropsiquiátrico, e poderia 
encaminhar para o ambulatório 
multiprofissional, que ali ele seria abordado de 
uma forma mais efetiva, porque teria 
ambulatório especializado; mas a atenção 
primária detectaria, e depois mandaria para um 
atendimento ambulatorial.  

Penso que poderia ser uma ideia. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Muito obrigado, doutora 
Telma. 

 
A SR.ª TELMA FREITAS PIMENTA – Muito 

obrigada, também, pelas perguntas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) - Vamos passar agora a 
palavra para o Carlos José Lima Faroni. Ele 
também é do Centro de Valorização da Vida 
(CVV) e, sempre que eu trago o Faroni aqui, eu 
lembro de uma frase que ele falou há muito 
tempo. A pessoa que liga para o Centro de 
Valorização da Vida, mas não tem coragem de 
falar, então, de lá, eles que são treinados para 
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isso, eles falam assim: Eu estou ouvindo o seu 
silêncio! 

Quer dizer, uma frase impactante, eu 
nunca me esqueci, sempre repito aqui. 

E parabéns doutora Telma, pela 
explanação.  

E, agora vamos ouvir então, nosso amigo 
Carlos José Lima Faroni. 

 
O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI – Bom 

dia a todos, ao ilustre deputado Doutor 
Hércules, Dr. Emílio; aos membros componentes 
desta Casa de Leis; à doutora Telma, que muito 
nos abrilhantou; a todos os nossos amigos 
presentes; àqueles que acompanham os 
trabalhos da Assembleia Legislativa. O nosso 
agradecimento e um bom-dia. E parabenizá-los 
pela questão que nos aflige a todas as pessoas 
que passam por essa situação. 

A questão do Setembro Amarelo, ele 
interage muito com o CVV, na nossa proposta e 
atenção para prevenção ao suicídio. Como bem 
falou pela nossa colega, no mundo hoje, cerca 
de um milhão de pessoas cometem o suicídio, o 
que dá um a cada quarenta segundos. No Brasil 
esse número gira na casa de doze mil pessoas, o 
que daria uma pessoa a cada trinta e duas, 
trinta e quatro horas, que cometem suicídio. 

Então, são dados que nos assustam, e a 
atenção precisa ser voltada para aquele público. 
Hoje na faixa etária dos quinze aos vinte nove 
anos, tem crescido assustadoramente, tanto no 
Brasil quanto no mundo, e nos chama a 
atenção. Aí, nada como um bom trabalho 
também envolvendo as entidades públicas, para 
que a gente possa mover ações para essa 
questão de prevenção. 

O movimento do Setembro Amarelo, 
nada mais é do que buscar a conscientização 
sobre a prevenção ao suicídio, ou seja, ele 
precisa ser trazido para a sociedade, para todos 
que pudessem tratar do assunto, para que a 
gente se conscientizasse que a informação é 
base para prevenção, assim como a gente tem 
com acidentes de trânsito, assim como tem com 
a violência, assim como a gente tem com a 
dengue. Quando a gente tem a informação, se 
propõe a um trabalho melhor de prevenção. 

E aí o CVV se insere nesse conceito, a 
partir de que, em 10 de setembro de 2003, a 
Organização Mundial de Saúde e a Associação 
Internacional de Prevenção ao Suicídio, 
promoveram o dia 10 de setembro, como Dia 
Internacional da Prevenção ao Suicídio, para 
que todo mundo atentasse para essa situação.  

Em 2015, houve um trabalho do qual o 
CVV fez parte junto com o Conselho Federal de 
Medicina (CFM), junto com a Associação 
Brasileira de Psiquiatria (ABP). E aí esse 
movimento 
veio crescendo e é para ser difundido na 
sociedade. Ele não é para que a gente tenha um 
dono, ele tem destino, e o destino somos todos 
nós. 
 E o que vem a ser o CVV, Centro de 
Valorização da Vida? Ele é um serviço 
humanitário, filantrópico, gratuito, de apoio 
emocional à prevenção ao suicídio.  

Então, esse serviço iniciou quando um 
grupo de jovens, em São Paulo, estava 
discutindo sobre a questão do suicídio, no 
Viaduto do Chá, e, aí, eles falaram assim: Mas o 
que a gente pode fazer? E aí, eles pensaram 
num tipo de trabalho, tomaram conhecimento 
de um trabalho que se iniciou em Londres, que 
era o Samaritano, através do reverendo da 
Igreja Anglicana, e ele foi destacado para poder 
fazer o cortejo fúnebre de uma mocinha de 
treze anos que, na primeira menstruação, 
acreditou estar acometida de uma grave doença 
e cometeu suicídio. Aí, ele iniciou um trabalho 
de ouvir as pessoas lá, esse trabalho foi 
crescendo ao longo do mundo, expandiu-se em 
cada país de uma forma e, aqui no Brasil, ele 
ficou conhecido e implantado como o Centro de 
Valorização da Vida. 
 Ele foi inaugurado no dia 1.º de março de 
1962, em São Paulo. Hoje, são cerca de cento e 
vinte postos espalhados por todo o Brasil; cerca 
de quatro mil voluntários, que fazem o serviço 
em escala de horário; e, em 2020, ele atingiu a 
marca de três milhões de atendimentos por ano.  

Aqui no Espírito Santo, nós temos o 
nosso posto, que fica na Avenida Alberto Torres, 
perto da Escola Técnica. Ele começou no Espírito 
Santo no dia 4 de junho de 1984, e é esse 
trabalho que é feito por voluntários. Não para 
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em nenhum dia, em nenhum momento: vinte e 
quatro horas alguém pode ligar. 
 A instituição do CVV é ligada ao 
Befrienders Worldwide, que é a associação que 
relaciona todos os serviços de prevenção ao 
suicídio implantados no mundo. Então, você 
tem na Itália o Telefono Amico, tem nos Estados 
Unidos, tem na Inglaterra, tem na Holanda, 
Dinamarca. Alguns países desses, 
principalmente a Rússia, têm um índice de 
suicídio um pouco mais elevado do que a média 
mundial, mas todos eles fazem parte desse tipo 
de trabalho.  

No Brasil, ele adquiriu algumas 
características fundamentais: gratuidade, ou 
seja, quem liga para o CVV através do número 
188 – ele é totalmente pela concessão da 
Anatel, adquirido em 2015 – pode usar o tempo 
que quiser, a situação que quiser, que é 
totalmente gratuito para quem liga; os 
voluntários são treinados para esse tipo de 
atendimento. Então, o CVV não faz terapia, ele 
não tem cunho terapêutico, ele é apenas 
acolhedor em ouvir aquela pessoa que precisa 
que alguém a escute naquele momento, que 
alguém lhe dê atenção, que alguém preste 
atenção nele e saiba daquela dor que ele tem 
naquele momento; há o anonimato total de 
quem liga, não há nenhum registro do telefone 
da pessoa que liga, não fica nenhuma anotação, 
não fica nenhuma gravação, ele é totalmente 
vinculado ao sigilo absoluto estabelecido entre 
o voluntário e a pessoa que liga; ele parte de 
uma questão que a pessoa precisa ser ouvida, 
então, ela não é criticada, não é reprovada, não 
é julgada, não é recriminada.  

A escuta é aquela escuta acolhedora, 
como se caísse no colo, igual a gente tem colo 
de mãe, que não tem igual. Então, a gente não é 
mãe, mas a gente procura propiciar, com o 
nosso atendimento, aquele conforto de que a 
pessoa precisa.   

O número é o 188. É uma forma de um 
acolhimento incondicional, ou seja, o CVV não 
adota posturas religiosas, políticas, de qualquer 
opinião, de qualquer sectária, de qualquer 
forma. Então, se você liga e diz que algo é desse 
jeito, nós vamos ouvi-lo dentro daquilo que 
você propõe. Não está em mim discutir, nem 

tentar demovê-lo da sua ideia. Aquilo que você 
fala é aquilo que eu respeito, eu acolho. Eu 
posso não concordar, como voluntário, mas não 
me tira a razão de te acolher, de te 
compreender, seja qual for a sua dor. 
 Essa questão que o CVV faz é escuta 
empática, que a gente chama. Ou seja, tudo 
aquilo que é falado, a gente precisa ouvir na sua 
condição. Eu vou escutar você como se eu 
estivesse te olhando e com o coração.  
 E um exemplo bom que a gente pode 
dar, é quando, vamos supor que ligue uma 
criança. A criança fala: Moça, quebrou o meu 
carrinho. Ah, o meu passarinho ou o meu 
cachorrinho morreu. E nós, como adultos, no 
momento a gente dá aquela situação. Não, não 
liga não, papai vai comprar outro carrinho para 
você. Não, eu vou arrumar outro passarinho, 
vou arrumar outro cachorrinho. Logo, logo, você 
vai esquecer. Normalmente é uma posição que 
às vezes nós temos. 
 No CVV, o nosso foco é o seguinte: você 
quer falar do seu carrinho que quebrou, é esse 
momento que vou escutar a sua dor do seu 
carrinho. Você quer falar desse carrinho. Você 
quer falar desse cachorrinho que você perdeu. E 
não adianta querer trazer outro porque não é o 
mesmo. É outro. Nem outro passarinho. Então, 
a gente escuta dentro da realidade, da dor e do 
sofrimento da pessoa. 
 Então, é apenas um exemplo para que 
vocês percebam a diferença de abordagem que 
a gente faz na hora de acolher aquela pessoa 
que liga. 
 E ouvir é um ato bastante aprimorado no 
CVV, e essa questão de ser compreendido é 
como se fosse uma necessidade básica. Eu 
preciso que alguém me entenda, que não me 
julgue. 

E o exemplo, até que, lembrando, Doutor 
Hércules, daquela vez, que quando tem um 
silêncio, normalmente a gente fala: Quem é que 
está falando? Não fala não, ô! Está mudo? Mas, 
no CVV, a gente, com calma, fala assim: eu 
compreendo o seu silêncio. Eu estou junto com 
você no seu silêncio. Porque às vezes a dor dele 
é tão grande que ele não consegue expressar 
naquele momento. Então, aquilo chega a tomar 
conta, que ele não consegue produzir palavras. 
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Ou, às vezes, ele vai descrever, mas ele não está 
preparado para aquela descarga emocional, 
para fazer aquela catarse dele. Ele não está 
preparado. Então, a gente aguarda, compreende 
o silêncio, compreende o momento dele. 
 E aí nós temos o Setembro Amarelo que 
veio quebrar esses tabus. E alguns dados podem 
ser aproveitados para a gente entender.  

Temos tres transparências, não sei se 
vamos conseguir ver, mas apenas para ter um 
dado comparativo no Brasil. Esses dados são do 
Anuário de Segurança Pública, que está 
disponível na internet. Só procurar Anuário de 
Segurança Pública, que todos os anos eles fazem 
esses dados. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

 Levantar um pouquinho para a gente ver 
o Espírito Santo. A questão de homicídio. Então, 
nós temos novecentos e oitenta e quatro, e no 
ano seguinte, novecentos e vinte e nove. Isso é 
uma questão de homicídios no estado. 
 Aí nós vamos ver suicídio no Espírito 
Santo está na faixa de duzentos e cinquenta e 
seis e duzentos e sessenta e um. Um ano é 
2018, outro ano é 2019.  
 No Espírito Santo ele está na faixa de seis 
e meio e o Brasil gira em torno da faixa de seis 
por cento. Esse 0,8 é um pequeno aumento que 
teve. 
 Então, queria comparar para vocês, nós 
temos cerca de novecentos e oitenta homicídios 
e nós temos suicídios, só no Espírito Santo, 
duzentos e sessenta. Pode dizer que, como o 
Brasil é um país um pouco mais violento, que é 
um número menor, mas é um número que nos 
se preocupa. Porque se homicídio tem 
novecentos e tanto em quase um terço, nós 
temos o suicídio que não é um número 
pequeno. E não é à toa que a OMS já chamou 
atenção: O número de suicídios no mundo é 
maior do que o número de pessoas falecidas por 
guerra e homicídio juntos. Não é pouca coisa. E 
nós pensamos que guerra mata muito, 
homicídio mata demais, infelizmente, mas o 
suicídio ainda supera esses dois números juntos.  

 Só para enriquecer, houve um 
comentário sobre os médicos, vou trazer essa 
questão dos policiais.  Em 2019, nós temos a 
primeira faixa: Noventa e um suicídios de PMs e 
PCs - Polícia Militar e Polícia Civil. Esse dado é no 
Brasil. 
 Os policiais mortos fora de serviço, cento 
e dez, que a gente vê na televisão, infelizmente, 
assassinato de policiais. E os policiais mortos em 
serviço, em combate, sessenta e dois. Então se 
vocês somarem os policiais mortos dá cento e 
setenta e dois; e suicídios noventa e um. É mais 
do que a metade do que aqueles que não estão 
em risco, teoricamente submetidos à violência 
que assola o nosso país. Então, se temos 
noventa e um policiais por suicídio e cento e 
setenta que faleceram, realmente, em situações 
de alto risco, algo nos chama a atenção. 
  Bom, essa situação que a gente propõe-
se a mudar a partir de 2021, todo ano vai ter um 
tema para que a gente possa desenvolver e 
discutir isso com a sociedade. E o tema deste 
ano é: Criando Esperança por meio da Ação.  
Criar esperança, principalmente neste momento 
em que a gente está vivendo, de pandemia, nós 
nunca tivemos esse momento no Brasil. E aí a 
questão de saúde mental muito afetada, muitas 
pessoas têm as suas situações. Ainda não tem o 
levantamento que o número de suicídios possa 
ter aumentado - porque esse dado não foi 
consolidado ainda - e, fazer com que nesses 
hábitos nós criemos ações para buscar, 
possibilitar e fazer diferença para cada um que 
está do seu lado. Porque, às vezes, a gente não 
presta atenção nisso. Vou até citar outro 
exemplo, bem interessante, que ocorre aqui na 
Terceira Ponte, quando alguém está prestes a 
cometer um suicídio, muitos passam e falam: Se 
joga logo, libera aí que eu quero passar, eu 
estou atrasado. Entendeu? Quem quer se matar, 
se joga, se mata, não precisa ficar chamando 
atenção.  
 E, às vezes, é uma pessoa, que eu 
provavelmente não conheço, mas com certeza 
aquela pessoa que está ali, está passando por 
um momento delicado. E se ela não é 
importante para mim, é desconhecida para 
mim, com certeza, ela é importante para 
alguém. Aquela pessoa é importante para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 29 

 

alguém. Então, naquele momento, eu não tenho 
que pensar em mim, o que é melhor para mim. 
O que é melhor para essa situação: eu pensar 
em valorizar a vida ou desconsiderar a dor e o 
sofrimento daquela pessoa; e não lembrar que 
aquela pessoa tem seus familiares, tem seus 
amigos. E como diz a doutora Telma: O suicídio 
não atinge apenas aquele que cometeu o 
suicídio, ele atinge várias outras pessoas.   
 E como fazer parte? É essa a nossa 
proposta, de trabalhar sempre, abrir espaços 
para falar sobre a prevenção, sem medo, sem 
restrições. O suicídio não é para ser uma coisa 
escondida; é para ser trazido para discussão 
nossa, por todos. Acabar com esses estigmas e 
preconceitos. Suicídio não é contagioso, suicídio 
não passa de um para o outro, não vai chegar e 
te atingir como um vírus, ou uma bactéria, não.  

É uma questão para que nós temos que 
abrir o nosso coração, os nossos laços e acolher 
aquele, oferecer o nosso apoio, debate, roda de 
conversa, iluminar prédios, criar laços de 
confraternização, laços de força, para essa 
questão.  

É um trabalho de todos, ele não se 
restringe unicamente às instituições científicas, 
médicas, ou públicas e privadas, todos nós 
somos responsáveis porque sempre temos 
alguém do nosso lado.  

O suicídio atinge todas as classes, seja 
rico, seja pobre, seja intelectual, seja uma 
pessoa de menos conhecimentos intelectuais, é 
uma multisituação que atinge a todos. Aí cabe a 
cada um de nós, dentro do nosso sofrimento, 
lembrar que alguém se importa conosco.  

Essa campanha é do setembro, foi 
instituída como Setembro Amarelo, mas se 
prolonga ao longo do ano. Nada mais é do que o 
Setembro Amarelo, para que a gente chame 
atenção, para que não fique no ostracismo, nem 
no exílio.  

Como entrar em contato com o CVV? 
Que é a instituição que a gente tem no Brasil de 
prevenção do suicídio. Lembrar que é a primeira 
instituição voluntária de tal serviço implantado 
no Brasil, em 62. Pode ser pelo número 188; 
pelo chat, através do site www.cvv.org.br; por e-
mail; ou pessoalmente. A questão do 
pessoalmente, hoje, está suspensa pela questão 

da pandemia. As nossas mídias oficiais: o CVV 
oficial, Como Vai Você? Lembrar que o CVV se 
propõe a ouvir, para que você que tenha algo a 
ser compartilhado conosco.  

Uma questão que o CVV fala, uma 
enfermeira, até durante o trabalho, quando o 
pessoal estava perdido, ela falou: Se durante 
toda a existência do CVV vocês salvarem uma 
única vida, todo o trabalho já teria valido a 
pena.  

Então o CVV escuta para ouvir, falar é a 
melhor solução, naquela situação em que, 
muitas vezes, a gente se encontra. Como a 
gente conta uma alegria para alguém, a gente 
compartilha uma alegria, é uma alegria 
multiplicada. Quando eu conto uma dor, um 
sofrimento para alguém, compartilhar dessa dor 
é uma dor dividida. Então, cabe a todos nós 
socorrer aquele irmão que está necessitado.  

Agradeço a todos vocês. Um bom dia!   
Eu volto a palavra então para a nossa 

Mesa.  
Muito obrigado!  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Obrigado, nosso querido 
Carlos Faroni! Que vem todo ano, aqui, falar 
sobre o assunto. É importante.  

Eu quero lembrar também, mais uma 
vez, para ajudar este mês: a Lei n.º 10.962, de 
2018, uma lei da minha autoria, que fala sobre o 
Setembro Amarelo – Valorização da Vida e 
Prevenção de Suicídio.  

No dia 27 de setembro, também 
Setembro Verde, lei de minha autoria também, 
que lembra do doador de órgãos.  

Tem o Setembro Dourado, também que 
eu fiz a lei, sobre câncer infantojuvenil, também 
da minha autoria. 

Agora já tem outra lei, que já está em 
tramitação, com relação ao Setembro Azul, que 
é libras. Para quem não sabe, foi instituído o 
Setembro Azul. Na Segunda Guerra Mundial, 
desculpa eu ter que falar esta palavra: o Hitler 
mandava botar uma fita no braço do deficiente, 
cego, surdo, enfim, no deficiente, e mandava 
executar, mandava matar todos os deficientes. 
Então, com essa fita azul, o pessoal de libras me 
pediu para fazer essa sessão, dia 30. Mais uma 
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vez eu convido todos, às 19h. O Setembro Azul 
tem o significado que era uma fita azul que 
identificava aquele que ia morrer a mando de 
Hitler.  

Bom, nesse momento, então, eu 
agradeço à doutora Telma, a Carlos Faroni.  

Dr. Emílio quer falar alguma coisa sobre 
o assunto? Fique à vontade.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Vou ser rápido. Uma pergunta ao Carlos Faroni. 
Parabéns pela apresentação, como sempre 
brilhante que toca até o coração da gente e a 
gente fica sensibilizado, mas eu queria só fazer 
uma pergunta e um esclarecimento. A gente 
tem recebido algumas críticas sobre dificuldade 
de pessoas que falaram com o 188. Houve, por 
acaso, algum problema nesse meio tempo aí? E 
se pode ser melhorada essa questão. 

 
O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI – Dr. 

Emílio, é o seguinte, a partir do momento que o 
CVV implantou o grupo 188, foi em 2018. Por 
conta da questão da restrição, houve uma 
redução do número de voluntários disponíveis 
ao plantão. Aí outra questão foi o alto número 
de crescimento de ligações que ocorreram e as 
ligações estão ficando mais demoradas. Então o 
CVV está estudando isso agora no mês de 
setembro, no início de setembro, formou-se 
uma comissão para que promova mudanças 
tanto de disponibilidade de voluntários maior, 
quanto os horários de pico para que as 
alterações propiciem atender essa demanda. 
Então, está se fazendo uma adaptação 
tecnológica e de voluntários.  

Além disso, o CVV não tem fonte de 
recursos. Todos os nossos custos são pagos 
pelos próprios voluntários. É um desembolso 
que cada um faz um pouco. Então eu posso 
garantir que esse problema nós estamos cientes 
e a partir de agora, desse ano, já houve um 
destacamento de uma comissão para poder 
resolver essa questão. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Ok, outra coisa que eu queria só perguntar e é 
para o meu entendimento, nós sabemos que 
CVV faz um trabalho brilhante e maravilhoso, eu 

acompanho isso há muito tempo e o cunho dele 
é humanitário de escutar, de ouvir, de apoiar, 
de estar empático ali com aquela pessoa no 
momento de dificuldade, de crise, mas e o pós? 
Vamos supor que essa pessoa entrou em 
contato com o CVV, as pessoas que estão lá, os 
voluntários treinados conversam, escutam, 
ouvem. E existe alguma orientação, por 
exemplo, no final de uma conversa como essa 
para que as pessoas tomem alguma atitude ou 
fica só na...? Só não, porque isso é fundamental, 
importantíssimo, ter uma pessoa para escutar e 
para ouvir. Muitas vezes isso não existe e isso 
pode salvar vidas e nós sabemos que salva, mas 
muitos precisam de um acompanhamento, um 
tratamento. Ele tem uma orientação de 
procurar o CAPS, procurar uma atenção básica? 
Qual é a orientação nesse sentido, se é que 
tem? 

 
O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI – Dr. 

Emílio, o CVV procurou direcionar o seu foco 
primordialmente para aquilo a que ele se 
propôs, que é a prevenção do suicídio, mas não 
exclui a possibilidade dele partilhar e 
compartilhar com outras instituições que atuam 
no posvenção do suicídio.  

Então, existem grupos de voluntários, 
mas outra facção, talvez eu possa chamar, que 
seria o grupo de apoio aos sobreviventes do 
suicídio e isso existe, mas implantado em 
determinadas cidades onde eles se reúnem de 
período em período e o grupo vai lá 
presencialmente. Devido ao fato, a gente 
tencionava fazer uma aqui no Espírito Santo, 
mas a pandemia suspendeu essas atividades, 
mas existem outras instituições que podem 
socorrer a pessoa.  

Nesse momento a proposta seria 
procurar esses setores públicos que tenham um 
acolhimento de atendimento profissional de 
pós-suicídio.  

Mas o CVV tem em várias capitais do 
Brasil esse grupo de apoio aos sobreviventes do 
suicídio, mas junto com qualquer outra 
instituição que queira livremente colaborar, tal 
como foi falado aí. Todos somos responsáveis. 
Então, o CVV não é dono nem da prevenção, 
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nem da posvenção, mas ele é um companheiro 
para unir esforço. Tá bom? É isso. 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Muito obrigado! Essa pergunta, foi 
esclarecedora a resposta, e é mais para orientar 
as pessoas que estão no momento nos 
assistindo, alguma dúvida que poderiam ter a 
respeito dessa situação. 

Muito obrigado! Mais uma vez, parabéns 
pelo trabalho desenvolvido, doutora Telma, que 
a gente já conhece o trabalho. O trabalho da 
CVV também nós conhecemos e são exemplos 
que devem ser seguidos por outros estados e 
outros locais, porque é um trabalho brilhante e 
é feito com coração por pessoas que têm 
mesmo esse sentimento humanitário de ouvir, 
de escutar, para que a gente possa não acabar, 
mas diminuir esse índice que é alarmante que a 
gente percebe hoje na nossa sociedade. Muito 
obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) - Nós estamos chegando já ao 
final. Tem uma hora e meia de sessão, mas 
normalmente nós fazemos com uma hora as 
nossas reuniões. Mas, dada a importância e 
relevância do assunto, nós prolongamos um 
pouco mais e pedimos desculpas até ao nosso 
querido doutor Jussimar e às pessoas que 
vieram com ele, mas, daqui a pouquinho, nós 
vamos passar a palavra para vocês. 

Só a última pergunta. Na Terceira Ponte, 
está sendo feito... Primeiro, a imprensa não 
notícia mais as pessoas que se suicidam lá, até 
para não estimular, foi uma coisa boa. Na 
Terceira Ponte, está sendo feita lá uma ciclovia, 
que se chama Ciclovia da Vida, com uma 
proteção também contra suicídio. Você acha 
que essa providência que está sendo tomada, 
essa adaptação que estão fazendo, você acha 
que realmente vai ficar impossível a pessoa 
pular da Terceira Ponte? 

 
O SR. CARLOS JOSÉ LIMA FARONI - 

Doutor Hércules, eu tenho algum conhecimento 
dessa atividade, mas eu não sei os detalhes dela 
ainda, como pessoa, para poder ter essa 
colocação. Eu só sei que algo se pensava em 

fazer na Terceira Ponte, e eu realmente não 
conheço. Tá bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES - MDB) - Tá bom. Eu agradeço. 
O Dr. Emílio pediu, e nós já aprovamos, 

para que nós pudéssemos acolher aqui o nosso 
colega Jussimar Almeida, que está vindo 
também com algumas pessoas que estão aqui, 
representantes das clínicas de saúde mental e 
recuperação de drogas. Aqui tem também o 
Espaço Viver, Priscila e Alessandra; Refazer, o 
doutor Jussimar que está aqui, o doutor Fabiano 
e a enfermeira Lorena; Vitae, a Inglida, obrigado 
pela presença, e também a Tereza; da Santa 
Lúcia, Elton e Luzimar; Crevida, Antonio Raize e 
Bruna Costa; Amanhecer, o Jonatas; Vitalle, a 
Patrícia; e a Aliança, o Alexandre. 

Uma letra de médico aqui, mas médico 
não sabe escrever. Estuda tanto e não sabe 
escrever, mas não foi o Dr. Emílio, não. Tá?  

Bom, como o Dr. Emílio que requereu, 
vou passar a palavra ao Dr. Emílio para falar 
sobre o assunto que vocês vieram falar na nossa 
comissão. 

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

fui procurado pelo doutor Jussimar, um amigo 
que eu tenho de longa data, conheço o trabalho 
dele, um trabalho brilhante na saúde pública de 
uma maneira geral. Foi secretário de Saúde de 
municípios e tem uma história, um legado, e ele 
está muito preocupado com a situação das 
clínicas que prestam o serviço aqui no nosso 
estado, que têm uma ligação com o SUS, sobre 
uma alteração de modelo. Como nós escutamos 
todo mundo aqui, isso é um espaço 
democrático, nos pediu que pudesse se 
pronunciar em nome das clínicas. E eu solicitei à 
Comissão de Saúde, foi aprovado, para que nós 
déssemos um espaço para o doutor Jussimar 
fazer suas colocações em cima da preocupação 
dele e de todas as pessoas que compõem essas 
clínicas que o Doutor Hércules já mencionou.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu só quero lembrar, antes 
de passar para o Jussimar a fala, que apesar da 
demora, que vocês estão esperando, nós 
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estamos abrindo um espaço totalmente 
diferente. Nós alteramos a nossa rotina a 
pedido do Dr. Emílio, tem que valorizar o pedido 
do Dr. Emílio, nós alteramos toda a nossa 
reunião e não vamos apreciar outros assuntos, 
outros projetos que iríamos apreciar para dar 
espaço para vocês falarem, dada a preocupação 
do Dr. Emílio e nossa também.  
 Então, na verdade, o Jussimar, que é um 
amigo nosso antigo também. Não é, Jussimar?  
 
 O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – Verdade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Tem bastante tempo. Não 
é, Jussimar? 
 
 O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – Bota 
quarenta anos nisso.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Qual o seu CRM? 
 
 O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – 671. Eu sou 
da antiga. Tenho cinquenta anos de formado 
este ano. Vocês são crianças perto de mim.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – O meu CRM é 2000. 
 Pois não, Jussimar.  

Vamos deixar a hora da saudade para 
trás, nós estamos no presente. 
 
 O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – O 
saudosismo, sim.  Mas eu me sinto bastante 
à vontade aqui entre colegas significantes na 
minha vida, isso é muito importante. Doutor 
Hércules aqui, como presidente da Comissão, e 
Dr. Emílio como vice-presidente desta comissão. 

Uma coisa que eu sempre tive foi fé na 
vida. Na terça-feira passada, quando eu abri o 
meu e-mail da Clínica Refazer, nós nos 
deparamos com uma documentação oficial da 
Secretaria de Estado da Saúde. Imediatamente, 
ao ler aquela proposta de novo trabalho para as 
clínicas, eu percebi que das treze clínicas 
existentes no estado do Espírito Santo, 
fatalmente onze delas desapareceriam. 
Imediatamente eu solicitei, através do Dr. 

Emílio. Na oportunidade o seu telefone não 
chamava também, eu tentei contato e depois fui 
atendido bem por sua assessoria, e tratei de 
reunir as clínicas para que a gente pudesse 
estudar essa possibilidade. 

Dentro dessa fé na vida e por acreditar, 
também, na sincronicidade da vida, e graças a 
Deus, ao longo da minha vida, eu nunca a 
abandonei, nós estamos aqui hoje com a 
doutora Telma, com o Faroni, reunidos dentro 
de um fio de assuntos no qual as clínicas se 
inserem. A doutora Telma chegou a falar da 
importância do acesso ao serviço de saúde 
mental, da importância do treinamento do 
serviço de saúde mental, da importância dos 
leitos de internação de saúde mental – essa foi a 
fala dela –, e, finalmente, que o uso de drogas 
vem aumentando consideravelmente no Brasil e 
no estado do Espírito Santo. Então, nós fazemos 
parte dessa cadeia, porque nós estamos 
inseridos na parte da internação em saúde 
mental.  

Então, essa sincronicidade que nós 
estamos aqui, ela seguramente não é obra de 
casualidade, mas, sim, da estruturação da vida 
no mundo.  

Realmente, eu vim falar de uma crise, 
dessa crise que tem a possibilidade de que a 
partir do ano que vem desapareçam onze 
clínicas de tratamento de usuários de droga e de 
saúde mental. A palavra que eu estou usando é 
tratamento. Depois eu vou, rapidamente... Eu 
não vou tomar muito tempo, eu já me estruturei 
para ser conciso e apenas dar o alerta sobre o 
assunto, no tratamento do qual nós fazemos 
parte dessa cadeia.  

Eu não vejo essa crise e a oportunidade 
de nós sermos ceifados do cenário do Espírito 
Santo, no tratamento da saúde mental, porque 
toda crise representa perigo, mas também 
representa oportunidade. Então, a 
oportunidade foi criada aqui hoje, nesse 
ambiente em que nós estamos discutindo 
exatamente o Setembro Amarelo. Também, em 
Piúma e Anchieta, que é meu território, temos 
uma live programada com as crianças dos 
colégios para, sexta-feira, agora, falarmos sobre 
a questão do suicídio. Qualquer um pode 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 33 

 

acompanhar pela internet depois. A gente pode 
passar o endereço se for necessário. 
 Então, caminhando dentro do assunto 
que nos propusemos a falar, tenho necessidade 
de mostrar para os senhores que essas clínicas 
que estão aqui presentes conosco são oito, das 
clínicas que estão nesse barco do tratamento do 
usuário de droga e da saúde mental. Falamos 
aqui, então, ao todo, de treze clínicas. Se cada 
clínica representa sessenta famílias - é muito 
mais, mas fiz um cálculo por baixo -, teremos 
afetado diretamente setecentos e oitenta 
famílias. Se cada família tem responsabilidade 
por cinco pessoas, já estamos em um universo 
de três mil e novecentas pessoas. E, 
indiretamente, hoje, podemos multiplicar por 
cinco os nossos custos de contratações, de 
alimentação, de toda sorte de serviços que 
temos, que fatalmente e indiretamente, se 
essas clínicas desaparecem, vinte mil pessoas 
serão afetadas neste momento também de crise 
que a gente vive.  
 Então, esse é o pior momento para que 
esse fator viesse a acontecer, até porque 
aumenta o número de usuários de droga. A 
desassistência realmente existe, e o único local 
que faz tratamento regulado por uma Portaria, a 
59-R, feita pela Secretaria de Estado, o 
tratamento é feito exatamente pelas clínicas de 
saúde mental de usuários de droga. Não existe 
outro ponto de tratamento, existe de 
acolhimento. Nos hospitais, por exemplo, sete 
dias que fica o paciente lá, mas não existe 
tratamento. Tanto é que essa Portaria n.º 59-R 
começa dizendo que regulamenta e estabelece 
critérios de funcionamento para essas clínicas.  
 Mais adiante, se formos seguir a 
portaria, ela fala em parceria com o Estado. 
Então, se acabam as clínicas, parece que o 
Estado está querendo acabar com parcerias que 
possam colaborar para o tratamento do usuário 
de droga e atenção à saúde mental. 
 O art. 1.º diz exatamente esse fato de 
regulamentar e estabelecer critérios de 
funcionamento. E se vamos mais adiante um 
pouquinho, vamos ver que o CRM exige a 
presença de um psiquiatra como responsável 
técnico por essas clínicas de internação. 

 O art. 13 da 59-R fala que são critérios 
para admissão de paciente em clínicas 
especializadas com internação, que é o nosso 
caso, situação de risco elevado de suicídio. Esse 
é o primeiro caso que as clínicas acolhem, 
pacientes com situação de risco elevado de 
suicídio. Somos a porta aberta do acolhimento 
de internação, são as clínicas de saúde mental e 
usuário de droga.  
 Comportamento desorganizado da 
personalidade do ser humano em disruptivo. 
Necessidade de tratamento clínico para 
avaliação diagnóstica dos transtornos mentais. 
Estou simplificando para não ser longo. E 
necessidade de tratamento clínico de 
transtornos mentais, comportamentais, devido 
ao uso de álcool, crack e outras drogas. 
 Prosseguindo mais um pouquinho nessa 
59-R, veja que interessante: somos as únicas do 
estado que tem equipe multidisciplinar. Não 
quero falar do hospital, mas a 59-R exige que as 
clínicas de saúde mental tenham psicólogo, 
assistente social, médico plantonista, psiquiatra, 
coordenador, nutricionista, farmacêutico, 
profissionais de enfermagem e todo apoio 
administrativo. Então, é uma equipe 
multidisciplinar que realmente cuida do usuário 
de droga, que promove tratamento.  
 Temos pacientes recuperados que estão 
com a vida organizada depois que saem de lá. É 
um trabalho difícil, mas é bem realizado.  
 Temos todo o set correto para o 
atendimento do paciente, porque a portaria nos 
exige que tenha, por exemplo, para o leigo que 
não entende, mas somos obrigados a ter um 
suporte praticamente de UTI dentro das clínicas 
- temos desfibrilador, temos entubação, 
oxigênio, temos todo o set de carro de urgência, 
etc e tal dentro de uma clínica, que os senhores 
conhecem bem melhor do que eu. 
 Por outro lado, fico muito feliz, e por isso 
que falei da sincronicidade.  

Estava preocupado, porque o Governo 
do estado, com muito respeito, muito carinho e 
absolutamente sem nenhuma afronta, parece 
que seguiu uma portaria equivocada ao dizer 
que precisamos de duzentos leitos de 
internação de usuários de droga. O percentual 
correto, e por isso que falo da sincronicidade, 
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doutora Telma, porque estou aqui com uma 
nota técnica, agora de 11/2019, assinada não 
menos que por doutor Quirino Cordeiro Júnior, 
na qual ele fala textualmente: vale recomendar 
que o Ministério da Saúde recomenda um leito 
para cada 2,2 mil habitantes, dois mil e 
duzentos habitantes, tendo como base a 
Portaria 101. Veja o que ele fala:  

 
Tal norma foi transcrita na 
portaria GM/MS 3088/2011 e 
consolidada com erro matemático 
grosseiro, ao transformar 
0,45/1.000 em 1/23.000 
habitantes. 
 

Que é o que se preconiza, que dá 
exatamente uma vaga para dois mil e duzentos 
habitantes. Transformaram em uma vaga para 
vinte e três mil habitantes. Isso trouxe um 
cenário – e é o próprio doutor Quirino que 
reforça –, aonde o Espírito Santo diz que 
necessita de cento e setenta e sete vagas, 
quando, na realidade, o déficit nosso é de mil e 
setecentas vagas. Aonde que vai chegar o 
Governo do estado do Espírito Santo para 
internar cento e setenta e sete pacientes, 
quando a própria nota técnica do Ministério da 
Saúde, assinada pelo doutor Quirino, diz que foi 
um erro grosseiro. E o Estado não se atinou para 
essa nota técnica. E, na realidade, o Espírito 
Santo necessita, o nosso parâmetro, de mil, 
duzentos e noventa e três leitos? E isso sem 
considerarmos os adolescentes. Nós os 
retiramos porque o Estado cuida de adulto e de 
adolescente de modo separado. Se formos 
juntar os dois, chega praticamente a duas mil 
vagas, que é o quantitativo normal para quatro 
milhões de habitantes.  
 Então, vejam bem! Estou preocupado 
com isso, Dr. Emílio, porque o senhor me fez 
uma observação, e acho pertinente e 
inteligente. O senhor falou comigo assim: temos 
que embarcar nessa avaliação, mas temos que 
nos ater à questão do marco regulatório. Fiquei 
preocupado em não colocar os senhores para 
me ajudar numa situação que pudesse 
representar um risco à atuação de vocês. Então, 
o marco regulatório, ele aponta hoje um déficit 

de mil, cento e sessenta e nove leitos. E, aí, 
somos chamados a participar de uma licitação 
onde as vagas que caberão ao Estado, às 
clínicas, vocês vão até ficar estupefactados: 
oitenta e quatro vagas para treze clínicas de 
internação dentro do estado do Espírito Santo. 
Não representa nem a necessidade do 
município de Linhares, dentro do parâmetro da 
saúde mental. 
 Não vou me estender. Acho que me faço 
claro. Estou trazendo aqui exatamente a 
portaria cujo erro foi indicado, e trouxe aqui a 
comprovação. Estou trazendo a nova proposta 
do Estado, que reduz para oitenta e quatro 
vagas, treze clínicas. Para o Sul do estado, 
Doutor Hércules, caberia, na ótica do Estado, as 
clínicas internarem, todas elas, doze pacientes. 
São cinco clínicas no Sul do estado. Para a região 
metropolitana, para nove clínicas internarem 
sessenta pacientes. Então, realmente, nós 
chegaríamos a uma situação bastante 
complicada. 
 Finalmente, o que eu penso que seria 
necessário. Eu não vou aborrecê-los e ao 
público que nos assiste nesse momento, não 
vamos aborrecê-los com mais esclarecimentos. 
Mas é importante – esse dado é fundamental, 
eu penso, pela nossa experiência de clínicas. 
Está aqui uma alta autoridade que diz: O 
tratamento da dependência química exige 
abstinência. Se nós não internamos uma pessoa 
para efetuar o tratamento, num setting 
apropriado, onde a abstinência seja possível, 
não dá para tratar o usuário, simplesmente, se 
ele não passar por esse período, se não for 
identificada a sua problemática e tal. 
 Realmente a cadeia que se segue, 
conforme a doutora Telma falou, a respeito dos 
Caps e Raps, e por aí vai, será uma necessidade. 
Para ter uma ideia, em 1998, eu era secretário 
de Saúde em Anchieta. Lá nós instituímos o 
primeiro Caps no Espírito Santo, foi feito em 
Anchieta, quando eu era secretário de Saúde. 
Hoje, nós temos ainda um déficit de trinta e oito 
Caps no estado do Espírito Santo. Onde vai 
haver essa cadeia de atendimento que possa 
acolher o usuário de drogas?  
 Então, nessa hora, ceifar a vida das 
clínicas de usuários de drogas e de saúde 
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mental, que necessitam uma complexidade para 
atuar na área, com profissionais de assistência 
social, nutricionistas, psiquiatras, médicos e tal, 
seria um descompasso na saúde mental no 
Espírito Santo. 
 Eu agradeço o carinho de vocês e 
agradeço a felicidade de estar à vontade, pela 
acolhida inicial. Considerando meu CRM 
anterior, eu me senti mais à cavalheiro, para 
poder ficar aqui com vocês. 
 Só para finalizar, Doutor Hércules, eu 
quero dizer que o Estado do Espírito Santo 
publicou essa rede de atenção psicossocial em 
2018, e essa rede de atenção psicossocial, a 
única coisa que ela tem dentro das normas é 
exatamente reconhecer que é preciso que os 
profissionais de saúde atuem de maneira 
interdisciplinar, buscando conhecimento que 
complemente o entendimento que se tem em 
cada condição. Então ela reconhece aqui a 
necessidade das clínicas, como um elo dentro na 
cadeia de tratamento do usuário. Tratamento, a 
palavra que eu estou falando é tratamento, não 
é acolhimento, porque não é o caso nosso. 
 Agradeço a atenção de vocês. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado, doutor Jussimar. 
 Eu vou passar a palavra para o Dr. Emílio. 
Eu tenho uma reunião com a Amunes, 
Associação dos Municípios do Estado, e, essa 
reunião é sobre o Congresso Médico Jurídico, 
que nós fazemos todo ano aqui, e eu tenho que 
falar com os prefeitos. 
 Eu vou passar a presidência para V. Ex.ª, 
para ir tocando a reunião, por favor. Vou ficar 
mais cinco minutinhos. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Não, nós já vamos terminar. 
 O assunto é um assunto importante, foi 
colocado pela sociedade, e a gente tem que 
escutar todo mundo. Nós temos agora, após a 
apresentação do doutor Jussimar, que 
representa, junto com as pessoas que estão 
aqui, as clínicas, que dar um encaminhamento. 
Seria muito importante, Doutor Hércules, mais 
experiente do que eu, eu estou aqui, eu sou 
novo aqui na comissão, novo como deputado. 

Doutor Hércules já tem uma história, um legado. 
O que ele poderia sugerir para que a gente 
fizesse esse encaminhamento? Qual o melhor 
caminho? 
 
 O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – Doutor 
Hércules, só uma observação, por favor. 
 O governador Casagrande esteve em 
Anchieta. Por isso eu acredito em sincronicidade 
e fé na vida. O governador Casagrande estava 
sexta-feira em Anchieta, Dr. Mameri também 
estava lá. Ele franqueou a palavra, em uma 
reunião de duzentas pessoas, na qual ele fazia 
uma prestação de contas, e eu levantei a mão e 
lá compareci, e o coloquei a par dessa situação. 
 Ele mostrou-se muito surpreso, e ele 
pediu ao Gilson que agendasse um encontro 
com ele em relação às clínicas. Se eu tenho 
alguma pretensão, apesar do governador já ter 
dado a ordem ao seu secretário de Casa Civil, o 
Gilson, mas eu gostaria de solicitar aos senhores 
exatamente um auxílio no agendamento dessa 
reunião com o governador, e, se possível, 
alguém comparecer junto com a gente, nessa 
causa que implica todo o território do estado do 
Espírito Santo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu acho que não seria bom 
a gente passar por cima do secretário de Saúde. 
Primeiro, o secretário de Saúde, e, depois, se 
fosse necessário, chegar até o governador e 
pedir essa reunião com o secretário, e chamar o 
Gilson Daniel também, que foi a voz deste 
momento. 
  

O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – Sim! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – E, naturalmente, ele 
poderá ajudar.  
 Essa é a minha sugestão. 
 

O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – Ótimo! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Eu não sei se o Dr. Emílio 
tem outra. 
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O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Não. Eu acho ótima essa sugestão, mas 
precisamos, realmente, então, marcar uma 
conversa com o doutor Nésio. Não é isso, 
Doutor Hércules, que o senhor está propondo? 
(Pausa)  

 
O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – E junto com 

as clínicas, não é? (Pausa)  
Nós estamos às ordens de vocês. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Ok. 
Doutor Hércules, essa proposta eu apoio 

totalmente. Aí temos que ver, do ponto de vista 
operacional, como que nós vamos conduzir isso, 
não é? 

  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Eu peço, então, se você 
podia fazer a gentileza de entrar em contato 
com o secretário, pedir essa audiência, e, 
naturalmente, que não fosse no horário da 
nossa reunião, nem na hora da sessão ordinária 
também. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Lógico. Tudo bem! Ok.  
Eu acho que a gente já tem o 

encaminhamento. Muito obrigado! 
 

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

Eu quero agradecer a todos e quero 
lembrar também, Jussimar, que a recepção de 
vocês aqui foi uma coisa totalmente 
extraordinária. Nós agradecemos ao Dr. Emílio, 
que pediu, e agradecemos a presença de todos, 
mas nós quebramos todo o protocolo da 
reunião para ouvi-los, dada a importância, e a 
gente sabe que o trabalho de vocês é 
indispensável. E nós não queremos ajudar vocês 
só, não, queremos ajudar o paciente. Esse que é 
o alvo desta discussão. Esse que vai perder mais.  

 
O SR. JUSSIMAR ALMEIDA – Sim! 

Verdade! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – E o Estado não pode, em 
um momento tão difícil deste, deixar os 
pacientes nessa dificuldade.  

Então, eu agradeço a todos, agradeço a 
Deus. (Pausa)  

O Gabriel está lembrando aqui que nós 
fizemos uma audiência pública em Terra 
Vermelha, semana passada, quarta-feira, e foi 
solicitada pelo vereador Joel, que estava lá, uma 
audiência sobre o saneamento básico da Grande 
Terra Vermelha junto com a Câmara Municipal 
de Vila Velha. Só quero pedir a você se está de 
acordo, em data a ser combinada conosco. Só 
deliberar isso.  

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Saneamento básico é saúde e estamos muito 
atrasados. Iniciativas como essa são muito 
importantes, e eu estou totalmente a favor e 
livre para participar, na data a ser estabelecida. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Beleza, então! Obrigado! 

Eu quero agradecer a Deus; agradecer ao 
meu gabinete; à Comissão de Saúde; ao 
presidente da Assembleia, presidente Erick 
Musso, que tem feito um trabalho muito bom 
de inclusão aqui na nossa Casa; agradecer à 
Diretoria das Comissões Permanentes, 
especialmente ao Pedro Henrique; aos 
servidores da Engenharia e Tecnologia; aos 
repórteres da nossa TV Assembleia; e à 
Taquigrafia, que, pacientemente, anotou toda 
nossa fala aqui. 

Para quem não sabe, a Taquigrafia 
anotou tudo o que nós falamos. Taquigrafia é a 
arte de escrever na velocidade em que se fala. É 
um dos serviços mais eficientes que nós temos 
aqui. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a nossa reunião, convidando todos 
para a próxima, que será na terça-feira, às nove 
da manhã, aqui mesmo no Plenário Rui Barbosa. 

 
(Encerra-se a reunião às 

10h59min) 
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QUARTA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO 
DE TURISMO E DESPORTO, REALIZADA EM 20 
DE SETEMBRO DE 2021.  
 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Bom dia a todos, ao público que nos 
assiste através da TV Assembleia, das redes 
sociais, aos servidores desta Casa, aos colegas 
deputados e a vocês que compareceram nesta 
manhã, aqui nesta Casa de Leis. 

Invocando a proteção de Deus, declaro 
abertos os trabalhos desta comissão e convido o 
deputado Torino Marques para que possa 
proferir um versículo da Bíblia. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Bom 

dia, senhoras e senhores. 11h08min.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Pedir que todos se coloquem em 
posição de respeito. 

 
(O senhor deputado Torino 

Marques profere Provérbios, 30:05) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Considerando o Regime Interno, 
desta Casa vou propor ao colega a dispensa da 
leitura da ata da reunião anterior e considerá-la 
como aprovada, visto que a mesma já foi 
disponibilizada por e-mail ao nobre deputado.  

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

vota o deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

aprovação, senhor presidente. 
  
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Ata aprovada como publicada.  
Solicito a secretária Marcia Abrahão que 
proceda à leitura do Expediente. 

 
A SR.ª SECRETÁRIA lê:  
 
EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

RELATORES:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA:  
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS:  
Não houve no período. 
 
Expediente lido e devolvo a palavra a V. 

Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Então, nós estamos aqui agora 
passando para a Ordem do Dia.  

1. Projeto de Lei n.º 47/2020, de autoria 
do deputado Vandinho Leite. O relator sou eu e 
eu estou apto para relatar, então passo a relatar 
a matéria. 

Este projeto de lei, de autoria do 
deputado Vandinho Leite, dispõe sobre a 
isenção de cobrança de taxa de inscrição em 
eventos e competições esportivas amadoras 
e/ou profissional às pessoas idosas no âmbito 
do estado do Espírito Santo.  

Como se depreende da justificativa do 
autor, por uma questão de justiça social há 
necessidade e esforço de inclusão e inserção 
dos idosos nas questões de esporte e saúde.  

Como se sabe, a prática de atividade 
física é um elemento valioso de vida para as 
pessoas de todas as faixas etárias, 
especialmente para os idosos, pois é 
extremamente importante na manutenção da 
saúde, da flexibilidade e da longevidade, bem 
como atua na redução de dor e sintomas de 
doenças físicas. 

 Verifica-se que a proposição legislativa 
em exame vai ao encontro do interesse público, 
pois objetiva incentivar a maior participação dos 
idosos em eventos e competições esportivas, o 
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que será extremamente benéfico para o bem-
estar físico e emocional desse grupo. 

Desta forma relatamos pela aprovação 
do Projeto de Lei n.0º 47/2020, de autoria do 
deputado Vandinho leite, bem como das 
emendas aprovadas pela Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação.   

Esse é o relatório.  
Coloco a matéria em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 

votação. 
Como vota o deputado Torino Marques? 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu 

voto com o excelente relatório de V. Ex.ª , 
deputado Carlos Von, presidente da Comissão 
de Turismo e Desporto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Aprovado à unanimidade. 
Parabenizar o deputado Vandinho leite, agora a 
matéria dará prosseguimento nas outras 
comissões. 

2. Projeto de Lei n.º 745/2019, também 
do deputado Vandinho Leite, e eu passo a 
relatar. 
 Projeto de Lei n.º 745/2019, de autoria 
do deputado Vandinho Leite, que obriga os 
estabelecimentos comerciais, hotéis, motéis, 
casas noturnas e similares a anexar aviso em 
local visível sobre os crimes praticados contra 
crianças e adolescentes e suas penas. 

Sob a ótica dos assuntos relativos às 
ações que contribuam para o desenvolvimento 
do turismo, verifica-se que a proposição se 
afigura como de interesse público, tendo em 
vista o seu alcance social e porque tem a 
perspectiva de proteger as crianças e 
adolescentes, promovendo um turismo 
saudável. 

Cumpre ressaltar que o parecer desta 
douta comissão se cinge à análise de mérito, sob 
a ótica dos assuntos pertinentes ao seu campo 
temático, ou seja, das ações que contribuam 
para o desenvolvimento do turismo, em 
conformidade com o Regimento Interno desta 
Casa. 

Dessa forma, relatamos pela aprovação 
do Projeto de Lei n.º 745/2019, de autoria do 
deputado Vandinho Leite. Esse é o relatório. 

Coloco a matéria em discussão. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu 

gostaria de discutir, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Com a palavra o deputado Torino 
Marques. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu 

quero parabenizar o deputado Vandinho Leite. 
São duas proposições, dois projetos de lei de 
suma importância para o estado do Espírito 
Santo, para as pessoas, principalmente esse 
primeiro, o 47, que foi a isenção de cobrança de 
taxa de inscrição em eventos e competições 
esportivas amadoras e profissionais às pessoas 
idosas no âmbito do Estado do Espírito Santo, 
que incentiva a prática de esportes em qualquer 
idade. Isso é muito bom.  

Esse aqui também de hotéis, motéis, o 
745/2019, que obriga os estabelecimentos 
comerciais, hotéis, motéis, casas noturnas e 
similares a anexar aviso em local visível sobre os 
crimes praticados contra crianças e 
adolescentes e suas penas. Isso é muito bom 
para botar uma pá de cal em cima das pessoas 
que acham que criança é brinquedo. Criança 
nunca foi brinquedo e nunca será. 

Então, parabéns ao deputado Vandinho 
Leite por esses dois projetos de lei. Eu fico 
muito feliz de estar fazendo parte de um grupo 
de deputados que zelam pelo Espírito Santo e 
pelas pessoas que aqui residem. Parabéns, 
deputado Vandinho. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabenizar também o deputado 
Vandinho Leite. Apesar de ser um projeto de lei 
simples, mas pode trazer grande benefício, 
principalmente às crianças e adolescentes do 
nosso estado. 

Então, vou colocar em votação. 
Como vota o deputado Torino Marques? 
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O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 
aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Aprovado à unanimidade. 
Item 3. Projeto de Lei n.º 936/2019, este 

projeto é de minha autoria, deputado Carlos 
Von, que declara o município de Guarapari a 
Capital da Biodiversidade Marinha do Estado do 
Espírito Santo. O relator é o deputado Torino 
Marques. Pergunto, então, ao deputado Torino 
Marques se está apto para relatar. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Estou 

apto a relatar e vou relatar com o total prazer, 
meu querido presidente Carlos Von. 

O resumo do parecer PL n.º 936/2019, o 
projeto de lei que está na pauta agora, que o 
deputado Carlos Von acabou de pedir para eu 
ser o relator, tive a honra de ter sido designado 
para relatar esse PL n.º 936/2019, de autoria do 
deputado Carlos Von, que declara o município 
de Guarapari a Capital da Biodiversidade 
Marinha do Estado do Espírito Santo. 

O deputado proponente demonstrou em 
sua justificativa que o município de Guarapari se 
destaca em nosso estado como uma das 
principais cidades turísticas e detentora de uma 
biodiversidade marinha extremamente 
relevante.  

Destacou ainda que, além dos seus 
pontos naturais de biodiversidade marinha, 
ainda foi acrescido a esse cenário o maior recife 
artificial da América Latina, com o afundamento 
programado do navio Victory 8B, na costa do 
município, além da biodiversidade encontrada 
nas ilhas e praias daquele município. 

De fato, o objetivo da proposta é dar 
maior visibilidade ao balneário mais famoso do 
nosso estado, assim como políticas públicas e 
investimentos voltados ao fomento do turismo 
na região, alavancando a economia local e 
gerando também muitos empregos. 

O desenvolvimento de nosso estado com 
um olhar mais cuidadoso para nossos balneários 
turísticos é, sim, fundamental para o 
crescimento econômico pós-pandemia, dando o 
suporte necessário para que a cadeia econômica 

voltada ao trade turístico possa se reerguer com 
muita sustentabilidade. 

Durante a tramitação, houve uma 
proposta de emenda substitutiva pela Diretoria 
de Redação para que a ementa fosse corrigida, 
informando que haveria o acréscimo do Anexo I 
da Lei n.º 10.974, de 2019, que é a lei que 
consolida a legislação em vigor referente a 
títulos de homenagem a municípios. 

Diante desses elementos, sugiro aos 
membros desta comissão pela aprovação, com 
certeza, do Projeto de Lei n.º 936/2019, de 
autoria do deputado Carlos Von, surfista nato, 
deputado federal nato também, ser humano 
que é apaixonado por Guarapari, que acrescenta 
item ao Anexo I da Lei n.º 10.974, de 14 de 
janeiro de 2019, declarando o município de 
Guarapari Capital da Biodiversidade Marinha no 
Estado do nosso glorioso Espírito Santo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Parabenizar o deputado Torino 
Marques pelo belíssimo relatório e colocar em 
discussão. Quero poder discutir um pouquinho 
esse projeto de lei de minha autoria. 

Guarapari é o município que tem a maior 
biodiversidade marinha de peixes recifais do 
Brasil. Então, a gente poderia estender esse 
título aí, na verdade, não para Capital da 
Biodiversidade Marinha do Estado, mas sim do 
Brasil. Então, eu vou entrar em contato com 
algum deputado federal para que a gente possa, 
realmente, estender esse título não somente 
para o Espírito Santo, mas para o Brasil. Deus, 
realmente, foi muito generoso com a nossa 
cidade de Guarapari. 

Ontem, Guarapari fez aniversário, cento 
e trinta anos de emancipação política, mas 
quatrocentos e sessenta e seis anos de história. 
Guarapari, eu costumo dizer, conta a história do 
Brasil, porque lá estiveram, primeiramente, os 
índios; depois chegaram os jesuítas; depois, 
infelizmente, nós tivemos a chegada dos 
escravos também em Guarapari. Inclusive, 
Guarapari é reconhecida como é a única 
república negra. Deram esse título à cidade de 
Guarapari porque os escravos passaram a ser 
donos da fazenda, depois que o padre que era 
dono da fazenda morreu e se formou ali uma 
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verdadeira república, onde eles conviviam muito 
bem com o povo da cidade. Então, não existe 
nenhum outro relato no Brasil de algo 
semelhante a isso que aconteceu em Guarapari. 

Depois veio a colonização europeia. Tem 
até um caso que para a gente citar aqui, Torino 
Marques, que é o bairro, a comunidade rural de 
Buenos Aires, em Guarapari, que muitos de 
vocês devem conhecer. É uma região belíssima, 
região de montanhas de Guarapari, e muitas 
pessoas perguntam por que tem esse nome 
Buenos Aires. Eu sempre perguntei lá para os 
mais antigos e eles falavam porque o pessoal 
criava os bois, os bois lá no alto da montanha, e 
falavam que era bois nos aires. Mas, depois eu 
consegui chegar à história verdadeira: que veio 
um navio com imigrantes do Sul da Itália com 
destino a Buenos Aires. Esse navio a vapor 
acabou quebrando em frente à costa de 
Guarapari e demorou muito tempo para 
consertar esse navio. Então, as pessoas já 
estavam passando ali calor, frio, fome, e 
decidiram desembarcar ali e começaram a 
caminhar, subir a montanha ali em Guarapari e 
viram uma vista para o mar, com água cristalina, 
muitas nascentes, e decidiram se fixar por ali. 
Então, por isso que recebeu o nome de Buenos 
Aires.  

Então, Guarapari tem uma linda história, 
são mais de cinquenta praias na cidade de 
Guarapari, praias para todos os gostos, praias 
pequenas, praias grandes, praias urbanizadas, 
praias desertas, e o nosso maior tesouro, que 
são as areias monazíticas, são as areias que 
previnem doenças, que curam doenças, mas 
que é, infelizmente, pouco ou muito pouco 
trabalhada. Isso foi muito bem trabalhado pelos 
governos dos anos 50, 40, mas, infelizmente, a 
gente deixou se perder isso daí.  

Quis fazer esse relato. Parabenizar a 
cidade de Guarapari, então, pelos seus cento e 
trinta anos e parabenizar o meu amigo 
deputado Torino Marques pelo belíssimo 
relatório. 

Eu acompanho o relatório do deputado 
Torino Marques. 

Aprovado por unanimidade. 
Passamos, agora, à fase das 

Comunicações. 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Antes 
de V. Ex.ª passar para fase das Comunicações, 
ontem teve aquela caminhada ecológica 
também lá em Guarapari, fizeram uma limpeza 
muito grande nas praias. Parabéns! Foi uma 
ideia do deputado Carlos Von.  

Eu acho que as pessoas deveriam se 
preocupar muito em não jogar bituca de cigarro 
nas praias. Você, que é fumante, leve sua bituca 
com você. Não precisa comer, como as pessoas 
falaram. Mas não tem cinzeiro. Vou botar onde? 
Bota no bolso. Se você bota na boca para fumar, 
o que impede de você colocar no bolso? Está 
com medinho de ficar com a roupinha suja, 
fedendo? Então, para de fumar! 
 As pessoas, também, que chupam bala, 
em vez de descartar essa bala, jogar aquele 
papelzinho, que é pequeno E parece que não vai 
causar nada, mas causa um dano danado. 
Imaginem todo mundo jogando um papelzinho 
de bala no chão. Você está entendendo, 
deputado Carlos Von? Então, vamos preservar 
nossas praias. Se você levar a sujeira, que volte 
com essa sujeira para sua casa, coloque num 
saco plástico. 
 Parabéns pela limpeza ontem, que vocês 
fizeram. Tinham quantas pessoas envolvidas ali? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Mais ou menos umas vinte pessoas. 
Na verdade, foi no sábado. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Foi no 
sábado? Não foi ontem, não. Ontem foi 
aniversário de Guarapari. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Ontem foi aniversário. Sábado, 
inclusive, foi o Dia Mundial da Limpeza, 18 de 
setembro. 
  
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Tem 
ideia de quantas toneladas ou sacos de lixo 
foram retirados? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) –  Nós caminhamos por dez praias. 
Saímos de Meaípe e a gente foi até a Praia de 
Guaibura. E, graças a Deus, a região em que a 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 41 

 

gente fez ali, é um pessoal, vamos dizer assim, 
mais consciente. Então, pouco lixo. A gente não 
viu muita bituca, igual você falou. 
 Acho que o fumante acha que a bituca 
não traz prejuízo para o meio ambiente, mas 
aquilo ali fica anos até ser degradado no nosso 
meio ambiente. 
 Muita tampinha também, de long neck, 
de cerveja, principalmente. E os locais mais 
sujos são exatamente em frente aos grandes 
empreendimentos da região, conhecida como 
região das Águas Azuis. Então, mandar fazer um 
pedido aos empreendedores, que estão 
lucrando muito dinheiro com os turistas em 
Guarapari, para fazerem a limpeza no entorno 
do empreendimento deles, porque realmente 
estava muito sujo. 
 E, por incrível que pareça, também, os 
locais mais limpos estavam exatamente em 
volta dos ambulantes, trabalhadores 
ambulantes que trabalham naquela região, que 
têm grande consciência. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Parabéns! 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Então,  nos grandes empresários 
faltando consciência, e o pequenininho, o 
pequeno ambulante, o trabalhador ambulante, 
está de parabéns, porque conseguiu manter 
limpo ao redor de onde ele trabalha. 
 Então, obrigado, Torino Marques, por 
fazer essa lembrança aí. 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Obrigado! Parabéns! 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Na próxima, quero contar com a sua 
presença hein! 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Boa. 
Com certeza. 
  
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Vamos fazer nas praias do centro de 
Guarapari. 
 Passamos à fase das Comunicações.  

Aqui a presença do senhor Rodrigo 
Mageste de Miranda, presidente do Clube 
Atlético Guarapariense, do município de 
Guarapari - não poderia ser diferente –, que 
abordará o tema Projeto Guarazinhos – 
Estruturação das Categorias de Base do Clube 
Atlético Guarapariense, projeto esse aprovado 
pela Lei de Incentivo ao Desporto, do Governo 
Federal; e a senhora Ana Claudia Pereira 
Simões, da Ativo Assessoria e Consultoria Ltda, 
que abordará o tema: Erros e Acertos na 
Captação de Recursos em Projeto Incentivado.  
 Vou convidar os dois para fazerem uso 
da palavra. Antes, porém, quero aproveitar este 
momento para conceder, chamar aqui na 
frente, primeiramente, a Paula Pereira Maciel 
Ferreira, que é presidente da Federação do 
Estado do Espírito Santo de Kung Fu. Você é 
perigosa, hein! Integrou a Comissão Técnica 
Capixaba de Kung Fu no campeonato brasileiro 
2018/2019, percebendo o quão grande é o Kung 
Fu no país e como precisamos expandir a luta 
em solo. 
 Empresária e administradora atuante no 
terceiro setor, aceitou o desafio de potencializar 
o esporte no nosso estado. Hoje, tem um 
projeto social na região da Grande São Pedro, 
em Vitória, com cerca de cinquenta alunos, 
podendo chegar ao incrível número de 
quinhentos participantes, com apoio e 
articulação para desenvolver o trabalho. 
 Então, aproveitar o momento para pedir 
o apoio do nosso ex-colega de Assembleia, atual 
prefeito de Vitória, nosso amigo Lorenzo 
Pazolini, para que apoie projetos como esse, 
que realmente traz um benefício imenso para 
toda nossa sociedade, principalmente para as 
crianças. 
 Então, aqui a gente que prestar uma 
homenagem. É algo simbólico, mas para a gente 
é de grande relevância, é importante. O mínimo 
que a gente poder fazer é reconhecer, não é, 
deputado Torino? Então, a gente quer conceder 
aqui uma homenagem da Assembleia Legislativa 
do Espírito Santo para ela, Paula Pereira Maciel 
Ferreira, presidente da Federação do Estado do 
Espírito Santo de Kung Fu Wuchu. 
 Está aqui, Paula, parabéns! 
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  (Procede-se à entrega do 
certificado) 
 

Vou convidar a Paula aqui para sentar, 
fazer parte, compor a Mesa com a gente. E ela 
vai também fazer uso da palavra. 
 
 A SR.ª PAULA PEREIRA MACIEL 
FERREIRA – Bom dia a todos! Agradeço 
imensamente pela homenagem concedida. E, 
certamente, essa homenagem vai para toda 
uma equipe, uma diretoria por trás, que me 
ajuda muito.  
 E eu quero, especialmente, fazer um 
convite a todos. Dia 23/10, 23 de outubro, nós 
vamos fazer o nosso Open Estadual, que é um 
campeonato que vai trazer todas as equipes do 
estado para a região da Grande São Pedro, 
naquela orla linda da baía noroeste, que nós 
temos. A gente, com o apoio da Sesport, com o 
apoio da Semesp, a gente vai fazer um 
campeonato com no mínimo vinte lutas bem 
bacanas, e, dali, uma seletiva para o 
campeonato brasileiro, que vai acontecer em 
dezembro, em Brasília.  

Então, fica o meu convite para todos 
vocês. De certa forma, vocês vão estar pertinho 
da nossa sede, que também é ali, na região da 
Grande São Pedro. Estão todos convidados para 
conhecer um pouquinho do nosso trabalho, 
porque kung fu não é só sair voando como a 
gente acha dos filmes, não! Tem uma série de 
outras questões da cultura chinesa que a gente 
trabalha bastante ali no dia a dia, na formação 
de novos cidadãos, de inclusão social, 
desenvolvimento pessoal. O esporte mudando 
vidas. 

Obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Parabéns, Paula! Estaremos 
presentes, com certeza. 
  
 A SR.ª PAULA PEREIRA MACIEL 
FERREIRA – Que ótimo. Muito obrigada. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON - 
AVANTE) – Muito bacana o seu trabalho, viu 
Paula! 

 Se quiser permanecer aqui com a gente, 
se não tiver compromisso agora. 
 
 A SR.ª PAULA PEREIRA MACIEL 
FERREIRA – Claro! Aprender muito com Cláudia 
sobre captação de recursos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – É isso aí! 
 Eu quero também já aproveitar este 
momento para chamar aqui ele, nosso amigo, já 
esteve aqui presente palestrando também, 
Carlo de Castiglione Teodoro. Este é o homem! 
Atleta da Seleção Brasileira de Va’a, medalhista 
Pan-Americano 2016/2017, idealizador da Volta 
à Ilha de Vitória, maior evento de canoa do 
Brasil e um dos maiores da América Latina. Este 
ano teve, foi sensacional. Cinco edições 
consecutivas, desde 2017 no calendário de 
aniversário da capital do Espírito Santo, Vitória. 
Na edição de 2021, mais de quinhentos e 
cinquenta atletas, mais de cento e quarenta 
embarcações. É a maior largada de canoas da 
história do Brasil. Parabéns! Destaque para a 
categoria de canoas havaianas de seis pessoas, 
largada com setenta e cinco canoas, a chamada 
OC6.  

E nós vamos aproveitar este momento 
para ele apresentar um vídeo de três minutos, 
mostrando um pouco de como foi a edição de 
2021 da Volta à Ilha de Vitória.  

E eu quero aqui aproveitar, diante disso 
tudo que eu acabei de narrar, e também 
conceder a ele essa homenagem da Assembleia 
Legislativa, que é o nosso Voto de 
Congratulação. Então, Carlo, meus parabéns e 
merecidíssimo. (Pausa)  

 
 (Procede-se à entrega do voto de 

congratulação) 
 
Nós temos aqui hoje, também, a 

presença ilustre do campeão brasileiro de kung 
fu, Shalon Moretto. 

 
O SR. TORINO MARQUES - (PSL) – E ele 

vai fazer uma demonstração com o presidente 
da Comissão de Turismo e Desporto, Carlos Von. 
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 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Vamos aproveitar para tirar uma 
foto, com o voto de congratulação da Paula. 
(Pausa) 

Então, o vídeo, agora, sobre a canoa 
havaiana. 
 

(É exibido o vídeo) 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON - 
AVANTE) – Parabéns Carlo. Foi, realmente, um 
evento maravilhoso. Infelizmente, não pude 
estar presente, mas acompanhei as fotos, os 
vídeos e, realmente, foi sensacional. E, desde já, 
a gente assume o compromisso, eu e Torino 
Marques, de na próxima volta estarmos 
presentes; não só presentes, mas, participando 
também, remando também. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Quero parabenizar, também, a produtora que 
fez o vídeo, a Lupino. O Carlo estava até falando 
comigo, ficou um vídeo excepcional. A beleza 
que vocês viram no vídeo é a beleza que você vê 
ao vivo; aquilo ali foi muito bem mostrado pela 
produtora. Parabéns, mais uma vez. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Quer fazer uma fala, Carlo? Fica à 
vontade. 

 
O SR. CARLO DE CASTIGLIONE TEODORO 

– Obrigado pelo convite. 
Gostaria de agradecer, imensamente, ao 

deputado Carlos Von e ao Torino Marques, 
comunicador, colega de profissão - também sou; 
e chamar a atenção para o esporte, para a 
prática desportiva. 
 Gostaria de agradecer esta oportunidade 
de estar falando aqui sobre isso. A Volta à Ilha 
de Vitória é um evento feito de remador para 
remador, que atrai um público enorme para a 
nossa cidade. É um turismo esportivo, é um 
turismo que propaga saúde e consciência 
ecológica. Os dados foram falados aqui, já. 
 Gostaria de falar sobre a canoa, o que é a 
canoa, o significado da canoa. A canoa poderia 
ser uma oportunidade de negócio, poderia ser 
considerada até uma religião, poderia ser 

considerada um esporte, mas é muito mais do 
que isso. A canoa é vida, canoa é um estilo de 
vida, é um estado de espírito de uma cultura 
anciã da terra que nos ensina harmonia: 
harmonia entre os homens e harmonia dentre 
os homens e a natureza. E quem está no mar 
praticando esporte cuida do mar, cuida do meio 
ambiente. Então, acho importante a gente dar 
atenção, na mídia e aqui nesta Casa, ao esporte, 
cada vez mais. Esporte é paz! Acho importante a 
gente propagar o esporte, principalmente nas 
praias. Praia é para o esporte.  

Vocês falaram muito bem aqui, no Dia da 
Limpeza do Meio Ambiente, que quem vai à 
praia praticar esporte cuida da praia, cuida do 
mar. Agora, quem vai à praia fazer algum evento 
e se divertir, acaba sujando a praia com bituca, 
com tampinha de cerveja, com bala... Então, 
vamos propagar isto na nossa sociedade: mais 
esporte e menos farra, e vamos cuidar das 
nossas praias. 

Muito obrigado pela oportunidade de 
falar aqui. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Carlo, a gente que parabeniza pelo 
trabalho e pelas belas palavras também. 

Consigo te entender um pouco porque 
pratico surfe. Já pratiquei mais, estou meio 
parado. Mas, realmente, todo mundo que tem 
essa proximidade, pratica algum esporte no 
mar, tem grande consciência ambiental. E, 
realmente, é mais do que um esporte, é um 
estado de espírito, como você muito bem falou. 
 Tenho um assessor, que está lá todo dia, 
às quatro e meia da manhã, postando as fotos e 
os vídeos dele, que é o Bernardo Bourguignon. 
Vai dormir meia-noite, uma hora da manhã, mas 
às quatro e meia está lá, firme e forte, remando.  

Parabéns a vocês! 
 Você quer falar alguma coisa, Torino? 
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Quero dizer que o Carlo é um fenômeno do 
esporte. Parabéns, Carlo! 

E essa consciência do jovem, ou do 
adulto mesmo, de preservar o meio ambiente 
deveria partir da própria escola, do ensino, 
ensinar às crianças respeitarem o meio 
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ambiente, porque o meio ambiente sem 
respeito degringola tudo na vida das pessoas.  
 Então, queria pedir aos educadores que 
ensinassem isto às crianças que estão em sala 
de aula: que preservar a natureza só vai fazer 
bem para ele próprio, num futuro bem próximo. 
Porque a vida está passando voando, não é?! 
 Então, parabéns ao Carlo e à rapaziada 
da canoa havaiana. 
 
 O SR. CARLO DE CASTIGLIONE TEODORO 
– Muito obrigado! 
 Só para concluir, queria dar os parabéns 
à cidade de Guarapari, que, no sábado, realizou 
um evento de canoa havaiana. Além de realizar 
esse evento, também sou presidente da 
Federação de Canoa do Espírito Santo. E dar os 
parabéns, enquanto presidente, à equipe que 
organizou o evento. O Bernardo fez parte lá. 
Fizeram um belo evento, envolvendo limpeza e 
consciência ecológica.  

Esporte é vida, gente! Vamos investir no 
esporte. 

Muito obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Isso aí! Parabéns, Carlo! Se você não 
tiver nenhum compromisso e puder permanecer 
aqui ao nosso lado, vai ser um prazer. 
 

O SR. CARLO DE CASTIGLIONE TEODORO 
– O prazer é meu. Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Quero começar, se o Rodrigo me 
permite, pelas mulheres. Primeiro as mulheres, 
não é, Rodrigo? 
 Então, vou chamar, agora, ela, Ana 
Cláudia Pereira Simões, da Ativo Assessoria e 
Consultoria, que abordará o tema: Erros e 
acertos na captação de recursos em projeto 
incentivado. 
 Tive a oportunidade de trabalhar com a 
Ana Cláudia em 2017, quando ela foi secretária 
de Assistência Social da Prefeitura de Vila Velha 
e eu estava lá como subsecretário de Turismo, e 
pude acompanhar o belo trabalho que ela 
realizou frente à Prefeitura de Vila Velha. 

 Com a palavra, Ana Cláudia Pereira 
Simões.  
 
 A SR.ª ANA CLÁUDIA PEREIRA SIMÕES – 
Peço licença para tirar a máscara. Posso? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Claro! 
 
 A SR.ª ANA CLÁUDIA PEREIRA SIMÕES – 
Bom dia a todos.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – O 
tally tem que estar ligado para saber que está 
no ar. Estou vendo que o tally está desligado; 
em cima aí. É essa aí que está no ar? É essa 
câmera aí, não é? Só ela que está no ar. Beleza!  
 
 A SR.ª ANA CLÁUDIA PEREIRA SIMÕES – 
Bom dia a todos! Agradecer e falar, quebrando 
um pouco o protocolo até, que estou muito feliz 
de estar no meio de tantos desportistas. Adoro 
esportes, minha família é toda esportista 
também. Eu jogava vôlei até começar a entrar 
na prefeitura. E, aí, não tive mais tempo de 
nada. Mas, jogava vôlei também e sou grau 
vermelho de muay thai.  

Hoje, participo também de cross training, 
meu sócio e irmão que está aqui também é faixa 
preta de jiu-jitsu, grau preto de muay thai. Meu 
outro irmão é professor de tênis, na verdade, 
ele disputa e ganha tudo quanto é torneio de 
tênis aqui no estado, e o outro é treinador de 
futebol, treina o time do Caxias. Então, é uma 
família de esportistas, estou muito feliz, a gente 
cresceu no meio do esporte, parabéns a todos 
vocês.  
 Vou ser bem breve porque eu vi o 
avançar do tempo, então vou até cortar algumas 
falas, está bem? 
 Eu sou Ana Cláudia, minha empresa é a 
Ativo Assessoria e Consultoria, tive o prazer de 
estar lá com o Carlos na prefeitura, fiquei de 
2017 a 2020, e retornei para a empresa. 
 Estamos atuando em várias frentes 
ligadas ao terceiro setor e o tema que eu vou 
falar aqui hoje é sobre captação de recursos de 
projetos incentivados, aprovados por leis de 
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incentivo. E escolhi falar, com o aval do convite, 
sobre erros e acertos na captação de recursos. 
 Vou agradecer, como eu fiz o meu dever 
de casa ali para não esquecer o nome de todos 
que fizeram parte desse convite, ao presidente 
da Casa, deputado Erick Musso; ao presidente 
da Comissão de Turismo e Desporto, deputado 
Carlos Von, e estendo o agradecimento também 
ao vice-presidente da comissão, o Torino 
Marques; à assessoria do deputado Carlos Von, 
que intermediou o convite; à minha amiga do 
peito e atleta Neymara Carvalho, que dispensa 
apresentações; e um agradecimento especial a 
todos que estão aqui presentes nesta quarta 
reunião ordinária e também a todos que estão 
nos assistindo pela TV. 
 
  (São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
 Acho que vou pular essa tela, que é um 
pouco da minha experiência, só coloquei aí. Os 
slides vão estar disponibilizados, já estão, para 
quem tiver interesse. E vamos entrar no 
conteúdo. 
 Minha experiência de vinte anos 
trabalhando com projetos incentivados e não 
incentivados na área do terceiro setor. A minha 
experiência demonstra que escrever o projeto e 
aprovar o projeto, cumprir os trâmites 
burocráticos para conseguir escrever e aprovar, 
não é a parte difícil, é a parte fácil. Existe uma 
lei, existe lá um roteiro, você chama um técnico, 
pronto, o projeto vai estar escrito e vai ser 
aprovado. O que é o difícil? O difícil é convencer 
o empresário e captar o recurso. E aí está o 
nosso apelo, vamos apoiar o esporte. E eu vim 
trazer um pouquinho da experiência do que eu 
vi que deu certo e deu errado para quem está 
nessa missão. Vamos para algumas dicas. 
 Eu preparei basicamente, em função do 
tempo, dois slides. Projetos aprovados em leis 
de incentivo, independente se é lei de incentivo 
federal, estadual ou municipal. Eu fiz uma 
seleção do que eu vejo que dá certo e o que eu 
vejo que dá errado. Vamos começar pelo que dá 
errado. Quem não consegue captar o recurso. 
Eu fiz um mapeamento nesses vinte anos de 
trabalho e cheguei a essas conclusões.  

Não captar recurso. Primeiro motivo: 
não elaborar uma pesquisa para construir uma 
lista exaustiva de empresas que costumam 
apoiar projetos na área desejada. Primeiro 
dever de casa. Quais as empresas do Espírito 
Santo e Brasil que apoiam projetos na área de 
esporte? Alguém dentro da instituição tem que 
fazer esse dever de casa, sentar lá. Hoje nós 
temos o benefício da internet, tudo é fácil. 
Sentar lá e fazer, realmente, um dever de casa e 
uma pesquisa ampla sobre quem apoia projetos 
na área de esporte, no nosso caso aqui.  
 Segundo problema: não pesquisar sobre 
a empresa. Você nunca deve bater na porta de 
uma empresa sem conhecê-la. Então, entrar no 
site da empresa, conhecer a filosofia, conhecer a 
estrutura, conhecer a empresa para fazer uma 
abordagem personalizada. O erro está ali, fazer 
uma abordagem de maneira padrão. Escreve um 
projeto padrão, desenha um roteiro padrão e sai 
apresentando para toda empresa igual. Vai dar 
errado. Você precisa conquistar aquele seu 
potencial patrocinador.  

Outro problema: não pesquisar o 
organograma da empresa para compreender 
com quem falar e qual é o perfil da pessoa que 
você está falando. Então, às vezes eu observo, 
porque a gente trabalha muito lá na Ativo 
também para empresas, que nos contratam 
para fazer as auditorias dos projetos que eles 
escolhem. E aí, muitas vezes a gente está 
acompanhando as reuniões de apresentação de 
projetos. Às vezes, quem chega para apresentar 
o projeto mal sabe com quem está falando, qual 
é o cargo da pessoa, como é o perfil, o que ela 
pensa. Então é um grande erro e atrapalha 
muito a captação de recurso não pesquisar o 
organograma da empresa e não saber o perfil da 
pessoa com quem você está conversando. 

Outro erro: não levar para a visita um 
especialista no tema Leis de Incentivo se você 
que vai apresentar o projeto não for o 
especialista, porque a primeira sensação do 
potencial financiador, ele vai se encantar com o 
objetivo que está por trás, mas quando ele se 
encantar, normalmente, nessas reuniões, vai ter 
alguém do lado dele, do jurídico, do contábil, do 
tributário, que vai começar a pensar nas 
questões práticas do apoio. E aí vai começar no 
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ouvido lá, ou vai fazer a pergunta diretamente 
sobre as dúvidas, de como abate, como faz, tipo 
de documento, período. Então você tem que 
estar preparado para sanar as dúvidas e 
contrapor algum problema. Você tem que fazer 
meio um dever de casa de advogado do diabo, 
já listar possíveis problemas, dúvidas, ou, vamos 
dizer, dificuldades, obstáculos que sejam 
colocados, e já tem que estar com as respostas 
prontas. Então, você tem que ir preparado para 
apresentar o projeto. E não é o que a gente 
observa. A gente observa muitas instituições 
não preparadas adequadamente para poder 
oferecer aquele projeto. 

Outro erro: não conhecer o objetivo 
previsto na lei de incentivo. Toda lei de 
incentivo, você vai ver que tem uma 
contextualização feita pela Casa de Leis, que 
pensou, desde a época de projeto de lei, que 
tem lá a justificativa, o arrazoado de 
justificativas, o que se pretende alcançar com 
aquela lei de incentivo. E você escreveu um 
projeto e foi aprovado dentro dessa lei. Como é 
que você não vai falar na linguagem do que o 
legislador quis? Como é que você não vai 
apresentar isso? Como é que você não vai 
conseguir dialogar se o potencial financiador 
puxar por esse lado? Então, você tem que 
conhecer os objetivos da lei. 

Penúltimo, não conhecer a lista de 
documentos e providências imediatas, se o 
empresário sinalizar que deseja apoiar o 
projeto. Você pode não ter outra chance. Pode 
ser aquela chance. Então, você precisa estar 
preparado para mostrar que tem os 
documentos, para dizer em quanto tempo está 
lá na mão dele. O que for possível, já levar 
dentro de uma pastinha e ficar lá guardado, na 
apresentação. Às vezes, a pessoa pensa assim, 
Não, mas aí, se ele gostar, vai ter uma outra 
reunião. Às vezes, não, às vezes, o empresário é 
daquele time, bem ocupado, e fala assim: 
Gostei. Quero apoiar. Que documento você tem 
aí para mim? Aí vira para o jurídico e fala: Quais 
os documentos necessários? Vira para o 
tributário e fala: O que ele precisa ter aqui? E, às 
vezes, a pessoa perde a oportunidade. 

E o último item de problema, não ser 
zeloso na prestação de contas. E isso aí, a gente 

percebe muito, porque trabalhamos nas 
auditorias, também, dos projetos. Não ser 
zeloso e envolver o nome do empresário em 
manchete negativa. Aí acabou tudo. E aí, um 
empresário vai contar para o outro. Então, tem 
que ter o cuidado na prestação de contas, fazer 
com excelência para não envolver o nome do 
empresário. E isso é um dos itens que o jurídico 
mais alerta o empresário. Você conhece a 
instituição? Você sabe quem são as pessoas? 
Você conhece a vida delas? Você já fez alguma 
pesquisa – o jurídico na cabeça do empresário – 
sobre a vida pregressa dessas pessoas que estão 
nesse projeto? Eles têm problema na Justiça? 
Eles têm problema trabalhista? Eles têm 
problema judicial? Por quê? Porque o jurídico 
está ali para proteger a empresa. E qualquer 
desvio no nome da empresa, a imprensa vai 
preferir falar mal do projeto ou do grande 
empresário? Do grande empresário, não é? 

Esses aí são os pontos negativos. Quem 
não capta o recurso, que tipo de erro eu vi? 
Esses aí.  

E aí, o que é interessante? Como eu falei, 
na minha visão, o difícil é captar o recurso. A 
nossa parte técnica de escrever projeto, de levar 
e fazer a burocracia é a mais fácil. O difícil, 
realmente, é captar.  

E uma vez, a gente fez um projeto – eu 
em parceria com o Amaro Lima, o músico – e a 
gente fez um projeto para a área de cultura. Eu 
na parte técnica, de escrita e burocrática; e ele, 
na parte técnica, do conteúdo mesmo, do 
projeto musical. E o nosso contratante falava o 
tempo inteiro: Não, o difícil vai ser vocês 
conseguirem aprovar esse projeto na Lei de 
Incentivo, captar com a gente é fácil, por quê? 
Nós somos uma grande empresa, somos uma 
empresa conhecida, com credibilidade. Fique 
tranquilo! Resumindo: fizemos o projeto, foi 
aprovado na Lei Rouanet e não se viabilizou por 
quê? A grande empresa não conseguiu captar o 
recurso. E isso está aí, dentro dos slides, tudo 
isso que eu vi de erro está ali.  
 Então, vamos passar para os acertos. O 
que a gente deve fazer? Quem consegue... O 
que eu percebi de característica, de perfil 
comum. Primeiro, oferecer o projeto 
primeiramente, e não só, mas primeiramente 
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para empresas que costumam financiar o tema, 
por exemplo, esporte. Não adianta você ir atrás 
primeiro de apresentar o projeto a quem tem 
sempre o foco no meio ambiente, diretamente 
meio ambiente, e deixar por último quem apoia 
o esporte. Então, faça uma lista, com ordem, 
prioridade. É esporte, vamos ao esporte; é 
cultura, vamos à cultura; é meio ambiente, 
vamos ao meio ambiente. Por isso tem que 
conhecer as empresas, tem que pesquisar. Os 
sites, inclusive o do Governo Federal, têm a lista 
de quais são os projetos apoiados e quem foram 
os patrocinadores. Então, tem que ter tempo 
para a pesquisa, não adianta não ter tempo para 
a pesquisa. 
 Segundo acerto: criar um roteiro de 
apresentação personalizado. Você cria o slide 
padrão, com o básico do seu projeto, e aí, a 
cada abordagem, você vai customizar para o 
perfil daquela empresa que você vai visitar. 
Você vai dar prioridade ao foco, ao tempo, à 
ordem dos slides, tudo isso tem que ser pensado 
de acordo com o perfil da empresa que você 
está visitando. Então, quem pega o mesmo 
slide, não customiza e vai apresentando em 
todas as empresas tem menos chance. 
 Terceira dica: saber quem irá atendê-lo e 
a posição na empresa. A quem ele vai se 
reportar? Essa pessoa com quem você está 
falando, é ela quem bate o martelo? 
Normalmente não. Ele vai para uma outra 
chefia, que vai subindo dentro da empresa. Essa 
pessoa vai se reportar a quem? Então, além de 
conhecer o perfil de quem você está 
conversando, você tem que pesquisar e 
conhecer o perfil de quem está acima e que vai 
decidir, para você já falar na linguagem e de 
acordo. Já pensou fazer uma abordagem 
indevida? Aquela pessoa detesta tal ideologia 
ou filosofia; na hora de apresentar, você vai e 
baseia a sua apresentação toda naquela filosofia 
– que é uma escolha pessoal e com o que aquela 
pessoa não está alinhada. Então, a gente precisa 
conhecer quem a gente está conversando. 
 O próximo é entender ou estar 
acompanhado de quem entende as dúvidas 
específicas da lei, para poder responder ao 
empresário – isso eu já falei. 

 Próximo item: apresente de que forma o 
seu projeto vai atender aos objetivos que estão 
lá, na Lei de Incentivo, quando ela foi criada. 
Mostra que você não está pensando só no 
esporte, por exemplo, ou só nas pessoas que 
são frequentadoras daquela modalidade 
esportiva, mostra o interesse público, o objetivo 
social, o bem-estar direto e indireto em todas as 
áreas que aquele seu projeto vai levar. Isso é 
muito, muito, muito importante! 
 Outro item: se possível – se possível – já 
leve uma pasta com os documentos que podem 
ser solicitados, caso se configure o interesse. Vai 
que ele gostou tanto que fala: Já quero sair 
daqui com as providências. Então, peça para o 
seu técnico, para pessoa que está à frente dessa 
área, dentro da sua instituição, para já olhar na 
lei e separar os documentos, de acordo com a 
lei. Você já leva a cópia de tudo, deixe em uma 
pastinha e deixe preparado. Se pedir, está aqui. 
 E, por fim, demonstre ao empresário as 
ações de marketing que ele poderá realizar com 
os resultados sociais com o apoio que ele fez ao 
seu projeto, que vai muito além, às vezes, de 
patrocinar uma modalidade ou outra. Então, às 
vezes... Lógico que grandes empresas já têm um 
setor de comunicação, de marketing, que 
normalmente também já até participa das 
avaliações, das entrevistas. Mas quem tem a 
expertise em visualizar o resultado, quem é o 
visionário da área é você. Você é o especialista 
no projeto. Então, eu tenho certeza de que, 
dentro do coração de vocês e, na hora de falar, 
vão surgir ideias ali que a equipe de marketing 
não pensou que a equipe de comunicação não 
pensou. Então, não deixe de mostrar para o 
empresário essa vantagem também de associar 
a imagem da empresa ao Marketing Social. 
 Para finalizar, o último slide, eu coloquei 
um exemplo bem rápido porque é tema de 
cursos. Coloquei um exemplo bem rápido da 
última lei agora, a 4933-R de 2021, o decreto, 
aliás, que mudou o artigo da Lei n.º 
11246/2021, que muda na nossa lei estadual 
aqui do Espírito Santo de ICMS, que entra em 
vigor a partir de 2022. 
  Qual é a bola da vez? No meu ponto de 
vista é essa. Então, se não escrever o projeto, 
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corre, começa a escrever para poder aprovar e 
começar a captar o recurso.  
 Dicas bem rápidas: a Lei n.º 11246/2021, 
altera o art. 5B da nossa lei estadual do ICMS. 
Esse artigo fala de isenções, incentivos e 
benefícios fiscais. O 5B está concedendo o 
crédito presumido de ICMS. Ou seja, a empresa 
que paga ICMS vai poder investir parte desse 
valor, deixar de recolher para o Governo do 
Estado e apoiar projetos culturais e esportivos. 
O inciso IX fala de projetos culturais, o inciso X 
fala de projetos desportivos. 
 O percentual para cultura não foi 
definido em lei ainda, está a cargo da 
regulamentação da Secretaria de Cultura, mas o 
percentual para o esporte pode variar de 0,01% 
até três por centro do ICMS, que a empresa vai 
recolher.  E, em cima do saldo devedor que ele 
vai deixar de pagar; e vai ter uma faixa sim, de 
acordo com o faturamento, com o valor do 
imposto para poder escalonar de 0,01 até três 
por cento. 
 Ah, mas e os detalhes dessa lei? Não dá 
tempo, infelizmente, numa palestra rápida de 
falar sobre isso, mas os detalhes operacionais 
vão estar todos publicados na regulamentação 
publicada pela Secretaria da Fazenda, pela 
Secretaria de Cultura e pela Secretaria de 
Esportes.  
 Eu botei em verde ali para chamar 
atenção: Urgente, sairá na frente quem fizer 
lista de grandes empresas que pagam ICMS no 
nosso estado. Quais são essas grandes 
empresas? Bora fazer essa pesquisa, bora deixar 
tudo preparado e começar a escrever o projeto. 
 Por fim, é apenas em um convite. Como 
os slides vão estar disponíveis, o linkzinho está 
ali para copiar e colar. Esse é o meu último livro 
que eu lancei, agora, em setembro. Falo sobre 
as entidades da rede privada de Assistência 
Social, posicionamento e eficácia na defesa e 
garantia de direitos. A versão on-line já tá 
disponível, a versão impressa eu vou fazer um 
eventozinho de lançamento, agora, em outubro 
ainda.  
 Quero convidar todos vocês a 
prestigiarem, a gente vai divulgar isso. Passo 
para o Carlos e ele compartilha para todos que 

estão nos assistindo. Os nossos contatos, para 
quem quiser aprofundar, tirar dúvidas. 

Peço desculpa apelo avançar, pela 
correria da apresentação. E, agradeço, mais uma 
vez, a oportunidade de falar de um tema tão 
importante. Parabéns ao esporte! Contem 
comigo.   
 
  O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Ana Cláudia Pereira Simões, nos 
ofereceu, aqui, orientações e dicas valiosas dela, 
que é uma referência no nosso estado na 
captação de recursos. Muito obrigado. Espero 
poder contar outras vezes com sua presença 
aqui, está bom, Ana Cláudia? Parabéns! Foi 
muito bom mesmo. 
 
  O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Ana 
Cláudia deu uma aula, Von.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Deu uma aula! Ela é professora.  
 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Em 
dez minutos? Acho que foram dez minutos de 
fala. Meu Deus!  
 
 O SR. PRESIDENTE - (CARLOS VON – 
AVANTE) – Quero convidar, aqui, também, 
outro professor, que é o Rodrigo Mageste de 
Miranda. Eu o conheço como Rodrigo Miranda. 
Meu amigo já há dez anos. Uma década 
caminhando junto comigo lá em Guarapari. Ele 
que é o presidente do Clube Atlético 
Guarapariense, no município de Guarapari, que 
abordará o tema Projeto Guarazinhos, 
estruturação das categorias de base do Clube 
Atlético Guarapariense. Projeto aprovado pela 
lei de incentivo ao desporto do Governo 
Federal.  
 Então, o Rodrigo, eu o acompanhei de 
perto. Todo o trabalho dele foi, realmente, 
incansável nessa luta e ele conseguiu ter o seu 
projeto aprovado pelo Governo Federal. Se eu 
não me engano, foi 2020 que você conseguiu ou 
19, Rodrigo? (Pausa) 2020. Foram pouquíssimas 
identidades que conseguiram ter o projeto 
aprovado pelo Governo Federal.  
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Eu acredito que são três formas. Nós, 
deputados, somos bastante procurados por 
entidades, associações, que procuram recursos, 
e a gente tem a nossa emenda parlamentar para 
oferecer para as entidades que estejam aptas 
para poderem receber. E a gente sentiu a 
necessidade, conversando, aqui, com o vice-
presidente Torino Marques e toda a nossa 
assessoria da Comissão de Turismo e Desporto, 
de fazer essa apresentação para poder explicar 
melhor para as associações, entidades, outras 
formas também de poderem estar capitando 
esse recurso.  

Então, eu fiz questão de te trazer aqui, 
Rodrigo, porque você é um exemplo de uma 
pessoa que, sem muita estrutura, ou quase 
nada, na base, assim, da força de vontade, da 
persistência, conseguiu ter o seu projeto 
aprovado. Rodrigo, que é professor.  

Passo a palavra para Rodrigo Miranda.  
 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Boa tarde! Boa tarde a todos! Boa tarde, 
deputado Carlos Von, deputado Torino 
Marques, a todos os presentes aqui!  

Agradecer à Ana Cláudia pela aula ali.  Eu 
estava, aqui, já fazendo checklist do que eu já 
venho acertando, do que eu preciso estar 
desenvolvendo nesse processo.  

Bom, o Projeto Guarazinhos é um 
projeto que nós começamos a desenvolver em 
2018, na cidade de Guarapari, com o intuito de 
estruturar e alavancar o futebol do município, 
porque Guarapari é uma cidade apaixonada 
pelo futebol e carece de trabalhos estruturados 
na área de formação de atletas e desportistas. 
Então, nós começamos a partir de um sonho 
pessoal a desenvolver esse trabalho e, 
automaticamente, com o tempo a gente foi 
conquistando novos adeptos no 
desenvolvimento desse trabalho.  

Hoje, o clube conta com os 
departamentos estruturados: departamento de 
futebol, departamento clínico, departamento de 
marketing. São todos os trabalhos de forma 
voluntária, são voluntariados. A gente atende, 
hoje, lá, aproximadamente, cento e trinta 
crianças na Região Norte de Guarapari, que é 
uma área de alta vulnerabilidade social.  

Então, em 2018, nós começamos ali no 
bairro Una e com poucas crianças, eu, minha 
esposa, e fomos trabalhando, galgando esse 
trabalho, foi se desenvolvendo. Quando a gente 
chegou a um patamar um pouco mais elevado, 
veio a pandemia e nós tivemos que paralisar 
tudo.  

Nesse período em que nós ficamos 
enclausurados, nós sentimos a necessidade de 
escrever esse projeto e começar a buscar os 
apoios. Então foi quando eu tive o privilégio de 
escrever o projeto. Também fiquei naquela 
dúvida que você citou ali, achando que o mais 
difícil seria aprovar o projeto, e, para minha 
surpresa, não foi. O mais difícil é essa etapa 
agora em que nós estamos, que é a área de 
captação.  

Todas essas etapas que Cláudia citou ali, 
eu me coloco nelas, e a gente vem aprendendo.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Rodrigo, desculpa te interromper.  
 
 O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Sim. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Quantas entidades tiveram os 
projetos aprovados? Você tem esse número ou 
não?  

 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Em nível nacional, não tenho.  
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Não, aqui do estado.  
 
 O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Do estado, a pesquisa, por alto, que eu fiz, 
identifiquei três entidades.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Apenas três.  
 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Três entidades.   
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Então, assim, já é uma luta muito 
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grande ter o projeto aprovado, e a luta maior 
depois é conseguir...  

 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– E já entro, diante da sua fala aí, que é uma 
dificuldade muito grande dos gestores, hoje, 
vou falar na área do futebol, dos clubes do 
estado Espírito Santo sentarem ou ter alguém, 
um profissional na área, para poder estar 
escrevendo esse projeto para ir buscar.  

Os grandes clubes de futebol, hoje, nível 
Brasil, a grande maioria tem projetos de 
incentivo, lei de incentivo aprovada e vai buscar 
para estruturar suas categorias de base, e no 
estado Espírito Santo, hoje, a gente não observa 
esse tipo de prática. Então, há essa dificuldade. 

Na questão da captação, o principal 
ponto que a gente vem sentindo é essa 
aproximação junto ao empresário. Muitos 
empresários não conhecem a lei, então a gente 
tem que estar explicando, conversando, 
detalhando e tentando desenvolver o interesse 
dele a um incentivo, porque, às vezes, ele acha 
mais fácil passar o serviço para o contador, o 
contador fazer as deduções que tem que fazer 
fiscais ou pagamento das questões tributárias 
do que ter todo esse trabalho, essa dinâmica de 
apoiar, de vincular o nome dele à marca, 
justamente pelo que Cláudia citou ali, que é a 
questão de vincular a marca a um projeto sério, 
para não, depois, ter o lado negativo da ação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) –  Seria, assim, praticamente um 
patrocínio que não teria..., não precisaria 
disponibilizar nenhum recurso, porque, ao invés 
de pagar o imposto de renda, ele destinaria esse 
recurso para o projeto. 

 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Com certeza. A grande vantagem da lei de 
incentivo é essa. Como nós temos dificuldades 
nas questões de retorno e publicidade, que nós 
não temos tanta visibilidade em nível de 
futebol, vamos dizer assim, é o principal 
mecanismo de incentivo para o empresário é 
essa dedução. E aí já vem com um plus, vamos 
dizer assim, um bônus, que é você poder 
associar sua marca a um projeto, ao 

desenvolvimento social de uma localidade e 
incentivar esse desenvolvimento. 

Então, nós estamos nesse processo 
agora. Um outro caminho que nós estamos 
tentando lá é agora através do cadastro dos 
projetos junto às plataformas das empresas, 
que agora no segundo semestre vem abrindo os 
editais, e aí as grandes empresas multinacionais 
abrem todo esse edital, e escrever projeto é 
uma coisa contínua. A gente faz o projeto, 
aprova, só que a gente tem que fazer, a cada 
edital que abre, a gente tem que reescrever o 
projeto dentro dos objetivos, das linhas de 
apoio de cada empresa. 

Então, é um processo contínuo, demora 
um tempo, tempo esse que a gente que 
trabalha com o voluntariado muitas vezes não 
tem. A gente tem a nossa rotina de trabalho 
diário, mas a gente, de meia-noite as seis, a 
gente vai trabalhando.  

Outro ponto que eu acho que a gente 
precisa discutir, não sei essa questão de leis, 
vocês, senhores deputados, podem discutir de 
forma melhor. Eu acho que a lei de incentivo 
tributa em cima do grande empresário, que faz 
dedução através da lei de incentivo, através do 
lucro real. Creio eu, e aí eu acho que existe uma 
discussão em nível nacional a respeito do 
pequeno e do médio empresário, porque, para 
nós, terceiro setor, às vezes, é muito mais fácil, 
se torna muito mais fácil chegar ao pequeno e 
ao médio empresário para apresentar um 
projeto desse. E ele vai vislumbrar uma atenção 
maior do que, muitas vezes, o grande 
empresário. 

 Eu trabalho dessa forma também em 
Guarapari, a gente vai junto às empresas 
pequenas, e eles ajudam sem ter retorno 
nenhum. Imaginem se tivesse algum retorno?  
Então, todas as entidades sociais que pudessem 
vislumbrar dessa lei eu acredito que teria um 
retorno muito maior. Uma lei – não sei se 
poderia ser estadual, alguma coisa nesse 
sentido – para a gente poder também atender 
ao pequeno e médio empresário através da lei 
de incentivo. Essa do ICMS eu acredito que vai 
contemplar. 
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O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Professor, nós vamos levar essa 
demanda, achei importantíssimo, porque 
realmente a gente tem mais proximidade, mais 
contato com o pequeno do que com as grandes 
empresas, que acaba se tornando um processo 
burocrático. Então, para que a lei possa também 
chegar às pequenas empresas.  

Então, assim, no caso do incentivo 
federal, seria a partir de um deputado federal. 
Então nós vamos entrar em contato né, 
deputado Torino? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Deputada federal Soraya Manato. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Soraya Manato, para que possa estar 
vendo a viabilidade de colocar esse projeto lá 
em pauta, na Câmara Federal. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – E é 

fácil de você vender o Espírito Santo. É um 
celeiro de grandes atletas do esporte.  

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Com certeza. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Você 

tem aí o Sávio, que foi para o Flamengo; você 
tem o Geovani, que jogou no Vasco; você tem o 
Paulo Sérgio, que é o goleiro, jogou na Seleção 
Brasileira; você tem o Richarlison, hoje, que está 
fazendo um baita de um trabalho na Seleção 
Brasileira, todos do Espírito Santo. Então, 
vender o Espírito Santo não é difícil porque o 
Espírito Santo é um celeiro de grandes atletas. 

 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Com certeza. 
E aí, falando do futebol, se torna mais 

fácil ainda dentro de um município, hoje, lá, nós 
temos aproximadamente mais de cento e trinta 
mil habitantes lá, né, Carlos? 
 

O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Sim. 

 

O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 
– E é um município que é apaixonado por 
futebol, só que carece de incentivo do poder 
público local de o incentivar. 
 
 A SR.ª ANA CLÁUDIA PEREIRA SIMÕES – 
Deixa eu só somar forças porque estou ouvindo 
um caminho muito interessante. Coloco-me à 
disposição por ser contadora e ter formação 
tributária. Se eu puder contribuir nessa 
demanda, de indicar algumas sugestões e 
caminhos para essa redução do tributo para o 
pequeno e para o médio empresário, porque, 
inclusive, o teor do texto legal da lei agora de 
2020, que o governador publicou com isenção 
do ICMS para as ONGs que comercializam, fui eu 
que fiz o texto da lei, eu que apresentei. A gente 
fez a defesa junto ao convênio para virar 
convênio. Inclusive, está extensivo também para 
a Bahia e para Pernambuco. Então, já tem um 
caminhozinho, e me coloco à disposição para 
contribuir. Está bem? 
 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Que 
contribuição. Obrigado. Viu, Ana Cláudia? 
 
 O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 
– Muito obrigado, Ana Cláudia, pela força aí. 

Voltando à questão do futebol, 
Guarapari carece desse tipo de atividade. Então, 
a missão nossa, do Atlético Guarapariense, é 
primeiramente estruturar as categorias de base 
do município. Dentro do projeto Guarazinho, 
atender em torno de duzentos e dez atletas.   

No projeto nosso, hoje, foi aprovado um 
valor para nós hoje alto, mas para o empresário 
é baixo, é em torno de trezentos e quatorze mil. 
Então, parte desse recurso é para filiar à 
Federação de Futebol, para nos tornarmos um 
clube profissional, e a gente poder trabalhar 
nessa esfera de, futuramente, representar o 
município e o povo de Guarapari voltar a encher 
os estádios e ter orgulho de ter um clube 
representando o seu município. Porque, desde 
2007, as atividades de forma profissionais estão 
paralisadas com o futebol lá. Então, a gente tem 
essa missão, esse objetivo. Se Deus quiser, nós 
vamos conseguir.  
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O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Professor Rodrigo, tenho certeza 
que, muito em breve, você realizará o sonho de 
milhares de guaraparienses, que é ver um time 
de futebol de Guarapari disputando, pelo 
menos, a primeira divisão e, muito em breve, 
talvez, sendo campeão capixaba, como nós 
fomos em 87. Não é isso?  

 
O SR. RODRIGO MAGESTE DE MIRANDA 

– Isso, 87. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Foi em 87. Então, já tem tempo, 
hein, Torino? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Tem 

tempo. Eu estava nascendo nessa época. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – E o guarapariense é apaixonado por 
futebol. Então, parabéns, professor Rodrigo, 
pelo seu trabalho que é, realmente, um trabalho 
maravilhoso. 

Assim, vamos caminhar agora para o 
encerramento e eu quero convidar aqui, não sei 
se está por aqui a Neymara, a nossa 
pentacampeã mundial aqui, a maior campeã. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Eu 

estava conversando com o Carlo aqui que é a 
nossa Wahine. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Nossa Wahine. Para que ela possa 
fazer um convite especial a toda população 
capixaba. Então, senta aqui, Neymara. Faça o 
convite aqui. 

 
 A SR.ª NEYMARA CARVALHO – 

Obrigada pela oportunidade. Quero aproveitar a 
oportunidade de fazer o convite para todos, 
porque esta semana o estado do Espírito Santo 
é a Capital do Bodyboard do Brasil.  

A gente está realizando a primeira etapa 
do Circuito Brasileiro nas águas da Barra do 
Jucu, nas águas onde eu aprendi esse esporte 
maravilhoso e, através do esporte, pude 

conhecer vários países. Tive a oportunidade de 
realmente mudar a minha condição de vida.  

Estou achando esta reunião da 
Assembleia a melhor de todas que eu participei 
até hoje. Parabéns, Ana. Muito obrigada. 
Parabéns, Rodrigo. Parabéns, Carlo. É isso. 
Estejam lá. Barra do Jucu. Espero vocês. 
Obrigada. 

 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Obrigada, Ney. 
Estaremos presentes lá, deputado 

Torino?  
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Estaremos, com certeza. 
 
O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 

AVANTE) – Você tem que estar presente. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Neymara, quantos anos já de bodyboard? 
 
A SR.ª NEYMARA CARVALHO – Ah, 

Torino. Poxa! 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Quantos anos vocês está no bodyboard? Só isso. 
 
A SR.ª NEYMARA CARVALHO – Trinta. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Trinta 

anos. Conheci a Neymara porque eu já atuo na 
comunicação no meu glorioso Espírito Santo há 
trinta e sete anos. Então, desde quando eu tinha 
dezesseis anos eu entrei na comunicação. Então, 
há trinta anos, eu vi a Neymara começar. Eu não 
vi na praia, mas eu tive o prazer de divulgar a 
Neymara Carvalho, que se tornou uma campeã 
mundial. Isso é de dar orgulho e encher os olhos 
de lágrimas. Parabéns.  

É aquilo que eu estava dizendo há pouco, 
o Espírito Santo é um celeiro de grandes atletas. 
Não é difícil de vender o Espírito Santo para o 
mundo. Nós temos um rei até na música, que é 
o rei Roberto Carlos. É do Espírito Santo. O 
Espírito Santo é maravilhoso. É pequenininho, 
mas é gigantesco de feras, de feras da música, 
do esporte.  
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Parabéns! Parabéns, Neymara Carvalho! 
 
 A SR.ª NEYMARA CARVALHO – 
Obrigada! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CARLOS VON – 
AVANTE) – Perdoem-me todos os esportistas, os 
campeões capixabas que nós tivemos aqui, mas, 
sem dúvida, a maior esportista, a maior campeã 
da história do Espírito Santo, Neymara Carvalho, 
precisamos fazer essa justiça. E está dando 
trabalho até hoje, foi campeã da etapa do 
estadual duas semanas atrás. Não é isso, 
Neymara? Então, campeã.  
 Parabéns, gente! 
 Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão. 
 
  (Encerra-se a reunião às 
12h16min) 
 

 
 

VIGÉSIMA QUARTA REUNIÃO 
ORDINÁRIA VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO 
LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA 
LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, SERVIÇO PÚBLICO E 
REDAÇÃO, REALIZADA EM 21 DE SETEMBRO DE 
2021. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Boa tarde a todos, todos os 
deputados, funcionários, pessoas que nos 
acompanham também pela rede, pela TV 
Assembleia.  

Declaro aberta, havendo quorum, nos 
termos do art. 75 do Regimento Interno, a 
vigésima quarta reunião ordinária virtual, da 
terceira sessão legislativa, da Comissão de 
Constituição e Justiça, Serviço Público e 
Redação, realizada nos termos do art. 114-A, 
inciso III do Regimento Interno. 

Eu vou dispensar de oficio a leitura da 
ata da reunião anterior, bem como a leitura do 
Expediente, art. 97, § 4.º do Regimento Interno. 
Vamos direto à Ordem do Dia.  

Nós temos um pedido de inclusão na 
pauta da Mensagem de Veto n.º 33/2021. Como 

é veto, a gente analisa sempre anterior às 
demais matérias.  

A Mensagem é a 218/2021, que 
encaminha veto total, autógrafo de lei n.º 
145/2021, que institui o programa de 
fornecimento de absorventes higiênicos nas 
escolas públicas de ensino fundamental e de 
ensino médio no estado do Espírito Santo. 

O parecer da Procuradoria nós não 
recebemos devido ao tempo exíguo, e o relator 
foi distribuído para o deputado Marcos Garcia 
na 23.ª reunião virtual da Comissão de Justiça, 
em 14/09/2021. Então, passo a palavra ao 
deputado Marcos Garcia para relatar a matéria.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 

deputado. Estou um pouco rouco, peço 
desculpa, mas vou tentar ler a matéria. 

O parecer é sobre o Veto n.º 33/2021, ao 
Projeto de Lei 165/2021, que institui o programa 
de fornecimento de absorventes higiênicos nas 
escolas públicas de ensino fundamental e médio 
no estado do Espírito Santo. 

Inicialmente, eu gostaria de parabenizar 
o deputado Rafael Favatto por trazer a esta Casa 
de Leis a discussão de um tema extremamente 
necessário. Precisamos, sim, discutir e buscar 
soluções à pobreza menstrual no Brasil, levando 
muitas vezes ao abandono dos ensinos. Muitas 
meninas, elas deixam de ir para as escolas, 
infelizmente, por uma situação dessas, às vezes 
a pessoa não tem dinheiro para comprar o 
absorvente e acabam faltando às aulas; mas 
cabe a esta comissão realizar a análise da 
constitucionalidade e legalidade, obedecendo 
assim parâmetros técnicos.  

Dessa forma, eu entendo que o projeto 
apresentado tem vício de inconstitucionalidade 
formal na medida em que a sua execução acaba 
interferindo diretamente na execução dos 
serviços prestados pelas escolas públicas de 
ensino fundamental, estabelecendo novas 
atribuições e, com isso, elevando os custos 
cotidianos desses órgãos.  

Como se percebe, já é pacífico o 
entendimento do Supremo Tribunal Federal de 
que leis de iniciativa parlamentar não podem 
criar atribuições nem gerar aumento de 
despesa. A proposta atenta contra o art. 63, § 
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único, do inciso III da Constituição do nosso 
estado.  

Então, neste momento, eu quero relatar 
aqui, na Comissão de Justiça, pela manutenção 
do veto da matéria.   

Encaminho a palavra ao presidente 
Fabrício. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, eu vou 
colher os votos. 

Como vota o deputado Dary Pagung?  
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Eu voto 

com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator, apesar de achar o 
mérito da matéria extremamente importante, e 
já fazer um apelo ao Governo do Estado, há um 
movimento que está acontecendo 
nacionalmente, e que, de fato, é extremamente 
relevante, devido o custo, que a gente sabe, o 
custo alto dos absorventes; e o empedimento 
dessas crianças, às vezes, muito novas, 
adolescentes, de não irem mais às aulas, o 
prejuízo é enorme e, acredito que o Governo do 
Estado, de fato, poderia atuar, pode e deve 
atuar nesse caso. 

Então, um apelo ao nosso líder e ao vice-
líder, apesar da matéria ser inconstitucional, no 
caso da gente estar propondo, isso de fato é, 
não cabe nem discussão em relação à 
constitucionalidade; mas em relação à 
necessidade e o mérito do projeto é 
superimportante que o Governo do Estado crie 
essa política pública, que já está ficando 
consistente em todos os estados e, que a gente 
já faz uma dispensação enorme de remédios nas 

unidades de saúde; acredito que a Sedu poderia 
começar esse programa. 

Então, fica esse desafio para que a gente 
possa estruturar mais esse programa 
importante para fixar as nossas crianças e 
adolescentes nas escolas. 

É isso que eu gostaria de ressaltar. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) - 

Presidente, pela ordem! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, eu também concordo com V. Ex.ª, 
eu acho a matéria extremamente essencial à 
sociedade; infelizmente, por questão de ordem, 
eu me posicionei a favor do veto, por considerar 
a matéria inconstitucional; mas, eu concordo 
com a matéria, eu acho que está aqui presente 
nosso líder, Dary Pagung; eu, como vice-líder do 
Governo, vamos tentar achar uma forma de 
voltar com esse projeto. Infelizmente, de 
imediato, ele não pode ser acatado; mas, nós 
vamos tentar num diálogo junto ao Governo e a 
secretaria, para a gente achar meios de trazer 
esse projeto de volta. 

Estou um pouco rouco, não vou falar 
muito; mas eu, também, concordo com V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia. 

Mais algum deputado gostaria? (Pausa) 
Não? 
Então, fica mantido o veto; vai ao 

plenário agora para que os deputados possam 
fazer a votação do mérito. 

Vamos ao próximo projeto. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dary Pagung. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – O senhor 

não colheu o voto do deputado Luiz Durão. 
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Colhi sim. 

Ficou de quatro a zero. Eu votei também. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Desculpe, 

um abraço. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Item 43 da pauta.  
Eu sou o relator, é o projeto que altera a 

Lei n.º 11.227, de 29 de dezembro de 2020, para 
incluir o Índice Municipal de Qualidade do Meio 
Ambiente, IQM; do deputado Sergio Majeski. 

A Procuradoria foi pela 
constitucionalidade, nós seguimos o 
entendimento da Procuradoria, até porque, a 
gente percebe que há, de fato, a competência 
estadual para legislar sobre o tema, de forma 
concorrente com as outras partes da nossa 
federação. 

  
O ICMS Ecológico é um 

método tributário que permite 
aos municípios acesso a parcelas 
maiores do que àquelas que já 
têm direito, dos recursos 
financeiros que são arrecadados 
pelos Estados através do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias 
e Serviços... 

 
Na realidade o projeto do deputado 

Majeski cria a possibilidade de implantação do 
ICMS Ecológico, através dessa legislação, e, nós 
já temos estados em que isso já é praticado e 
que é um avanço importante da legislação. 

Por isso, na análise de 
constitucionalidade, nós demos pela 
constitucionalidade da matéria; e a matéria 
pode ser discutida neste momento. (Pausa) 

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

Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 

acompanho V. Ex.ª.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok.  

 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
acompanho V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Acompanho 
V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 
 Aprovada, então, a matéria. Ela segue 
para a próxima comissão. 
 Vamos ao item 44, Projeto de Lei n.º 
27/2021, do deputado Carlos Von, que está em 
análise técnica e institui o Programa de 
Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais, 
nas condições que especifica. 
 Também recebeu parecer da nossa 
Procuradoria pela constitucionalidade e 
legalidade.  

A matéria altera a redação do art. 14, da 
Lei nº 10.628, de 9 de março de 2017, que 
institui o Programa de Parcelamento de Débitos 
Fiscais do Estado. Ele tem a finalidade de reduzir 
de cinco para quatro anos o prazo necessário 
para a instituição de novo Programa de 
Parcelamento Incentivado de Débitos Fiscais. 
Então, ele permite que seja feito um ciclo em 
menos tempo, um ciclo de parcelamento, 
porque, antes, o ciclo permitido era de cinco em 
cinco anos. Ele permite que isso passe a ser feito 
de quatro em quatro anos.  

Portanto, recebeu também o parecer 
pela constitucionalidade da Procuradoria. Eu 
vou acompanhar esse entendimento e dar pela 
constitucionalidade da matéria. 
 A matéria pode ser discutida. (Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dary Pagung? (Pausa)  
 Deputado Dary, como vota? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu estou 
lendo aqui, presidente, a ementa do projeto. Eu 
ouvi atentamente, mas não deu para... 
 Nós votamos, parece, uma lei do 
Governo do Estado nesse sentido, eu só não 
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estou recordando agora. Como V. Ex.ª analisou 
o projeto e estudou, então, eu vou... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Na realidade, deputado, só para 
explicar, a Lei 10.628 é uma lei que já existe, 
que fala sobre o parcelamento. Ela propõe que, 
de cinco em cinco anos, seja feito. Ele está 
reduzindo, colocou que esse parcelamento 
possa ser feito de quatro em quatro anos. É a 
modificação que está sendo feita no projeto que 
permite que seja feito esse processo com mais 
ciclos, diminuindo o tempo. Então, é só isso. 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu 
acompanho V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Do ponto de vista da 
constitucionalidade, a gente verificou que não 
tem. Aí, no mérito, depois, a gente pode avaliar. 
 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Luiz Durão? 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Acompanho 

V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Aprovado, então, na Comissão de Justiça, 

passa às demais comissões. 
Vamos ao item 45, Projeto de Lei n.º 

87/2021, que também está em análise técnica, 
da deputada Iriny Lopes, que institui o Programa 
de Incentivo à Implantação de Hortos 
Comunitários Medicinais, destinado à produção 
de mudas e cultivo de plantas medicinais em 

comunidades urbanas e rurais, no estado do 
Espírito Santo. 

Nós tivemos dois pareceres da 
Procuradoria: um em que o procurador 
designado deu pela inconstitucionalidade; e o 
outro sanou a inconstitucionalidade, quando fez 
uma emenda supressiva, tirando o artigo que 
colocava atribuição exagerada para o Estado e 
resolveu a questão da inconstitucionalidade. 
Então, o procurador-geral fez um novo voto. 

Eu vou seguir o entendimento do 
procurador-geral, adotando a emenda 
supressiva sugerida, para que a gente possa, de 
fato, criar esse programa de incentivo, sem que 
haja uma inconstitucionalidade colocada 
inicialmente. Por isso, adotamos a emenda 
supressiva. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos. 

Como vota o deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

(PATRIOTA) – Acompanho o parecer de V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Voto com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok.  
Aprovado, então, na Comissão de Justiça.  
Passamos, então, ao item 46, Projeto de 

Lei n.º 03/2021, que está em análise técnica, do 
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deputado Marcos Garcia, que assegura às 
pessoas com deficiência auditiva ou com afonia 
o direito de terem autossuficiência na 
comunicação de emergências junto aos 
departamentos e canais de atendimento do 
estado do Espírito Santo.  

O parecer da Procuradoria também foi 
pela constitucionalidade da matéria. No 
entanto, ele propôs a adoção de emenda, uma 
supressiva e outra que criou um vacatio legis de 
quarenta e cinco dias para que, após a 
publicação, a lei entre em vigor.  

Então vou também adotar as emendas 
sugeridas pela Procuradoria e dar a matéria pela 
constitucionalidade. 
 A matéria pode ser discutida. (Pausa)  

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dary Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, quando V. Ex.ª relatou o item 44, 
que é o Projeto de Lei n.º 27/2021 do deputado 
Von, eu estava aqui procurando. Nós votamos 
essa lei não tem muito tempo. Só para eu 
esclarecer aqui, presidente, o governador 
sancionou agora, 14 de julho de 2021. E, nesse 
novo projeto que o governador encaminhou 
para a Assembleia e que nós votamos, ele 
revogou o art. 14 dessa lei, que justamente o 
deputado Carlos Von está querendo modificar.  

Então, eu não sei o que nós poderíamos 
fazer logo na Comissão de Justiça, porque se o 
artigo já foi revogado pelo Governo do Estado, 
nós estamos votando um projeto de lei que eu 
considero ineficaz.  

Então queria aqui que V. Ex.ª analisasse 
com a assessoria jurídica da Comissão de Justiça 
para que nós pudéssemos analisar direito.  

E esse projeto que V. Ex.ª relatou eu voto 
favorável, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Ok. Eu vou fazer o seguinte, 
então, tendo em vista essa informação de que 
está revogado, teoricamente está prejudicada a 
nossa votação. Só que vou mandar para a 
Procuradoria fazer a análise. Em vez de tramitar 
em outras comissões, eu faço o 

encaminhamento à Procuradoria para análise 
especificamente desse ponto, ok? 

Obrigado pela contribuição, deputado.  
Como vota o deputado Marcos Garcia, 

autor da matéria? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  Com o relator. 
Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) –  E deputado Luiz Durão? 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Aprovado, então, o projeto 
do deputado Marcos Garcia, que vai para as 
demais comissões com as emendas adotadas.  

Vamos para o item 49, é o Projeto de Lei 
n.º 281/2020, do ex-deputado Euclério Sampaio, 
que está em análise técnica e proíbe a cobrança 
de tarifa de pedágio na ponte Darcy Castello de 
Mendonça, a Terceira Ponte, até que seja 
instalada a proteção contra o suicídio, conforme 
o estabelecido na Lei n.º 10996/2019.  

O relator é o deputado Marcos Garcia. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – É o item 

49, deputado? 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Exato, deputado. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok. Item 

49, Projeto de Lei n.º 281/2020, que proíbe a 
cobrança de tarifa de pedágio na ponte Darcy 
Castello de Mendonça, que é a nossa Terceira 
Ponte, até que seja instalada a proteção contra 
suicídio, conforme o estabelecido pela Lei n.º 
10996/2019. 
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A matéria proposta pelo ex-deputado 
Euclério Sampaio é de extrema importância. 
Estamos até no mês de prevenção e combate ao 
suicídio, que é o Setembro Amarelo, uma 
campanha muito bonita e muito importante, e é 
sempre importante tratarmos desse assunto 
com seriedade.  

Entretanto, entendo se tratar de matéria 
de competência exclusiva do Executivo propor 
leis que disponham sobre organizações 
administrativas bem como dispor por decreto 
sobre a referida matéria quando não implica em 
aumento de despesa nem criação ou extinção 
de órgãos públicos. Compete privativamente ao 
governador do estado. Então, essa matéria é de 
competência do Executivo e, por conta disso, o 
meu relatório é pela inconstitucionalidade da 
proposta.  

Encaminho a V. Ex.ª para colher os votos.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente!  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dary. 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – De forma 

muito rápida, eu quero parabenizar a luta que o 
deputado e hoje prefeito de Cariacica travou 
nesta Casa, principalmente para dar mais 
segurança ao capixaba na Terceira Ponte. 

Mas, do mesmo jeito, eu quero 
parabenizar aqui o nosso governador Renato 
Casagrande pela sua preocupação e 
sensibilidade, porque, hoje, quem passa pela 
Terceira Ponte (Inaudível) e, com certeza, ali vai 
passar além de passar carro, nós vamos passar 
de bicicleta e vai ser um ponto turístico no 
estado do Espírito Santo a Terceira Ponte, 
porque vai ter um vago ali no meio da Terceira 
Ponte e também vai ter uma proteção e, 
definitivamente, vai acabar o suicídio da 
Terceira Ponte.  

Então, queria aqui parabenizar o 
governador Renato Casagrande por essa 

importante para os capixabas. E parabenizar o 
nosso relator aqui, Marcos Garcia, porque a 
nossa Constituição Estadual, no art. 63, é clara. 
E o relator acabou de relatar esse projeto pela 
inconstitucionalidade, mas parabenizando o 
mérito do trabalho do deputado Euclério 
Sampaio, que hoje é prefeito.  

Então, acompanho o relator, deputado 
Marcos Garcia, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
Mais algum deputado gostaria de discutir 

a matéria? (Pausa) 
Não havendo, eu vou colher os votos. 
Como vota, deputado Dary Pagung? 

(Pausa) 
Dr. Rafael Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 

relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
Fica prejudicada a matéria. Fica 

prejudicada a matéria e vai a plenário para 
receber recurso. 

Projeto de Lei Complementar 
(Inaudível), em análise técnica, de autoria do 
deputado Danilo Bahiense, que estabelece 
regras para a condução de servidor público da 
área de segurança pública do Espírito Santo, em 
caso de prisão em flagrante e delito. O relator é 
o deputado Marcos Garcia.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 

presidente. 
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Item 50, é um PLC, Projeto de Lei 
Complementar n.º 30/2020, que estabelece 
regras para a condução de servidor público da 
área de segurança pública do Espírito Santo, em 
caso de prisão em flagrante e delito. O relator é 
o deputado Marcos Garcia.  

O deputado proponente quer, por meio 
desse projeto de lei complementar, estabelecer 
regras específicas para a condução de servidor 
público da área de segurança, em caso de prisão 
em flagrante; entretanto, entendo que essa 
matéria não compete ao Legislativo e, sim, ao 
Executivo Estadual, nos termos do art. 63, 
parágrafo único, inciso III da Constituição 
Estadual, de forma que eu vou relatar pela 
inconstitucionalidade dessa matéria, por 
entender que é de competência do Executivo 
Estadual.  

Encaminho a V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Ok. 
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, 

deputado Dary Pagung, como vota? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 

com o relator, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Rapaz, com o brilhante parecer do 
deputado coronel Marcos Garcia. Não tem 
como ir contra, tem que ir favorável ao parecer.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão?  
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 
relator.  
 

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

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Com o relator.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Então mantida a 
inconstitucionalidade, a matéria vai a plenário 
para a fase de  recurso.  

Item 51 da pauta. Projeto de Lei n.º 
425/2020, deputado Vandinho Leite, que dispõe 
sobre o compartilhamento da divulgação 
diariamente em tempo real pelo estado do 
Espírito Santo, por meio do seu site, as 
informações sobre o número total de ocupação 
geral de leitos clínicos de Unidades de Terapia 
Intensiva e Centro de Tratamento Intensivo, na 
forma que se especifica e dá outras 
providências.  

Deputado Marcos Garcia também é o 
relator desta matéria.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Item 51. 

O projeto é o 425/2020. V. Ex.ª já explicou sobre 
o projeto. Então eu vou direto aqui. 

A proposição, sem dúvidas, é de extrema 
relevância. Entretanto, não haveria ser como 
considerado a realização do proposto sem a 
atuação de órgãos e secretarias do Governo, o 
que acarretaria na criação de atribuições para as 
secretarias e desatenderia a independência 
entre os Poderes instituídos.  

A proposta cabe ao Executivo estadual 
privativamente. É de extrema competência do 
Governo do Estado, conforme eu já tinha lido 
anteriormente também o artigo 63, do 
parágrafo único, terceiro, da Constituição 
Estadual. 

Meu relatório, relato pela 
inconstitucionalidade e desaprovação desta 
matéria. 

Peço desculpas que estou um pouco 
rouco. 

Devolvo ao nosso presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Está com a voz bonita, deputado.  
Algum deputado gostaria de discutir a 

matéria? (Pausa) 
Não tendo eu vou colher os votos. 
Como vota o deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Eu voto 

com o relator, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Acompanho a voz do deputado 
Marcos Garcia, coronel Marcos Garcia, a voz da 
sabedoria.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) - Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

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

Com o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Então, mantida a 
inconstitucionalidade na Comissão de Justiça.  

Vai a plenário para recurso. 
Projeto de Lei n.º 451/2020, que 

também está em análise técnica, do deputado 
Luciano Machado, que dispõe sobre a 
prorrogação automática de contratos de estágio 
durante o período do estado de calamidade 
decorrente do novo coronavírus em todo o 
Estado do Espírito Santo. 

Deputado Marcos Garcia é o relator 
desta matéria.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Deputado, o senhor encaminhou para relatar? 
Ok, então vamos lá.  
O item 52 é um PL, Projeto de Lei n.º 

451/2020, que dispõe sobre a prorrogação 
automática de contratos de estágio durante o 
período do estado de calamidade pública 
decorrente do novo coronavírus, Covid-19, em 
todo o Estado do Espírito Santo. 

A matéria encontra-se eivada pelo vício 
da inconstitucionalidade formal, pois os estados 
não tem competência para legislar sobre o 
estágio de estudantes, por isso é 
inconstitucional. 

Qualquer dispositivo com esta intenção a 
regra de prorrogação do contrato de estágio 
deve seguir regulamentação nacional em 
virtude da natureza contratual civil, de forma 
que compete à União versar sobre a matéria. 

Então o meu relato é pela 
inconstitucionalidade do Projeto de Lei n.º 
451/2020. 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Ok.  
A matéria pode ser discutida. (Pausa) 
Não tendo quem queira discutir, como 

vota o deputado Dary Pagung?  
  

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Acompanho o relator, presidente. 
 

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

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o brilhante relatório 
do deputado Marcos Garcia, o coronel. A voz 
dele está igual à de Luiz Durão, não consigo mais 
perceber, né? Está com uma voz grossa, de 
homem lá de Linhares.  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
(Inaudível) 
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão?  
 

O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) - Acompanho 
o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 

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

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 
CIDADANIA) – Mantida a inconstitucionalidade, 
vai a Plenário para recurso.  

Item 53 da pauta: Projeto de Lei n.º 
411/2020, que está em análise técnica, do 
deputado Bruno Lamas, que dispõe sobre a 
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veiculação de publicidade em veículos de táxi e 
de transporte remunerado privado individual de 
pessoas, ficando vedada a cobrança de taxas ou 
contribuições em função desta veiculação.  

O deputado Marcos Garcia também é o 
relator dessa matéria.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Ok, 

presidente.  
Item 53: Projeto de Lei n.º 411/2020. O 

senhor já explicou sobre a matéria, então vou 
direto ao relato.  

Meu relato é pela inconstitucionalidade 
da proposta por usurpação de competência 
privativa municipal.  

A regulamentação relativa a aspectos 
acessórios secundários da prestação de serviços 
de táxis e do transporte remunerado privado 
individual de passageiros reverte-se de caráter 
preponderantemente local, ou seja, trata-se de 
matéria de competência privativa dos 
municípios.  

Então, por isso, vou dar pela 
inconstitucionalidade da proposta.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dary Pagung?  
  

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Acompanho o relator, presidente.  
 

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

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório 
irreparável do deputado Marcos Garcia.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão?  
 
O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) - Acompanho 

o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri?  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
relator nessa última matéria.  

Vamos ao próximo item, 54: Projeto de 
Lei n.º 484/2020, que está em análise técnica, 
da deputada Janete de Sá, que garante o direito 
ao acompanhamento especializado de equipe 
multidisciplinar, nas escolas públicas e privadas 
do Estado do Espírito Santo, para pessoas com 
autismo.  

Deputado Marcos Garcia é o relator 
dessa matéria.  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Pois é, 

presidente, como o senhor também já explicou 
sobre a matéria, o item 54, Projeto de Lei n.º 
484/2020. Então, vou fazer meu relato no que 
diz respeito à iniciativa do processo legislativo.  

No ponto em que obriga a rede pública 
de saúde e de educação, o projeto dispõe sobre 
organização administrativa e atribuições de 
órgãos do Poder Executivo, afrontando a 
constitucionalidade estadual, no seu art. 63, 
parágrafo único, incisos III e IV, e no art. 91, 
inciso I, que tratam da iniciativa privativa do 
Governo do Estado do Espírito Santo.  

Dessa forma, meu relatório é pela 
inconstitucionalidade desta proposta.  

Devolvo a V. Ex.ª.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) - Deputado?  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Estou 

ouvindo, deputado.  
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado, vou pedir vista desta 
matéria para poder fazer uma análise mais 
profunda (Inaudível) verificar se é possível algo 
para que a gente chegue ao meio-termo aqui, 
até porque já existe um atendimento previsto 
na Constituição e a maioria das escolas já têm 
um acompanhamento, não, talvez, de uma 
equipe multidisciplinar, mas vou pedir vistas só 
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para ver se é possível contribuir. Agradeço aos 
deputados. 
 Os deputados que concordam 
permaneçam como estão. (Pausa)  
 Aprovado. 
 Vamos ao item 55, o Projeto de Lei n.º 
112/2020, que está em análise técnica, da 
deputada Raquel Lessa, que proíbe a oferta de 
alimentos embutidos na composição das 
merendas da Rede Pública Estadual e dá outras 
providências. 
 O relator é o deputado Marcos Garcia, 
que hoje está bem malvadão, mantendo todas 
as inconstitucionalidades. Agora ele vai mudar. 
 Deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Item 55, 
o Projeto de Lei n.º 112/2020, que proíbe a 
oferta de alimentos embutidos na composição 
das merendas da Rede Pública Estadual e dá 
outras providências. 
 A competência é concorrente para 
legislar sobre Educação e Saúde, de forma que 
entendo cabível a iniciativa parlamentar de 
matérias que venham a suplementar a regra 
geral da União sobre tais assuntos. Isso está no 
art. 24, inciso IX e XII da Constituição Federal. 
 Embora as normas gerais sobre 
alimentação nas escolas tenham previsão 
federal, está garantida na Lei n.º 11.947/2009, 
entendo que o Projeto de Lei n.º 112/2020 está 
em harmonia com a legislação geral e vem, 
nesse sentido, apresentar novas normas 
específicas, entendendo (Inaudível) perfeito ao 
mandamento constitucional pertinente à 
competência concorrente. 
 Então, senhor presidente, se estava 
malvado, agora vou ficar bonzinho. Vou relatar 
pela constitucionalidade e aprovação da 
matéria, e encaminho aqui a V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Com adoção das emendas, não é, 
deputado? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Desculpe. Também com adoção, acatando as 
emendas sugeridas pela Procuradoria da Casa, 
que suprimiram os arts. 2.º e 4.º, que invadem a 

competência do Executivo, além de prever um 
vacatio legis de noventa dias para que a lei 
passe a ser exigida. 
 Então, vamos dar pela 
constitucionalidade e aprovação desta matéria, 
acatando... 
  
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – A matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Dary Pagung? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 
relator.   
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. 
 O projeto passa a tramitar nas demais 
comissões. 
 Vamos ao item 56, o Projeto de Lei n.º 
72/2020, que está em análise técnica, do 
deputado Torino Marques, que assegura aos 
portadores de deficiência física – aí acho que 
tem que ter uma emenda –, mental e sensorial o 
atendimento sem exigência de marcação prévia 
de consultas, de limitação de número de 
atendimento no dia e de distribuição de senha 
no serviço de saúde público do Estado do 
Espírito Santo, centros e postos de saúde, 
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ambulatórios, laboratórios e hospitais, bem 
como nos integrados ao Sistema Único de Saúde 
e nos sujeitos à fiscalização do poder público. 
 Vou passar a palavra ao deputado Dr. 
Emílio Mameri, que é da área médica, para 
poder nos aconselhar melhor em relação a este 
projeto. 
  
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei n.º... (Pausa) 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Está sem áudio, deputado. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Projeto de Lei n.º 72/2020. 
 Apoiado no parecer técnico do 
coordenador da setorial legislativa, que foi 
acompanhada pelo procurador-geral, dessa 
forma, considerando a moderna e mais atual 
visão do Supremo Tribunal Federal, alinhada 
com os mais valiosos... 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Deputado 

Gandini? Pedindo licença a V. Ex.ª e ao relator, 
deputado Emílio Mameri, chegou agora uma 
ilustre presença aqui do nosso presidente, vou 
mostrar para vocês aqui, deputado Erick Musso. 
E vou pedir licença para sair da reunião para a 
gente conversar um pouco a respeito aqui da 
gestão da Assembleia. Pode ser? 

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Pensei que porque o Marcelo 
Santos tinha entrado você ia sair. 

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

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Está autorizado. 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Posso continuar? Posso continuar, presidente? 
Eu vou repetir.  
Apoiado no parecer técnico do 

coordenador da setorial legislativa, que foi 
acompanhada pelo procurador-geral e, dessa 
forma, considerando a moderna e mais atual 

visão do Supremo Tribunal Federal, alinhada 
com os mais valiosos preceitos constitucionais, 
entendemos que, ao ser proposta por 
parlamentar, a proposição não incorre em vício 
de iniciativa. 

A título de exemplo, o Supremo julgou 
constitucional lei distrital que obriga médicos 
públicos e particulares a notificarem a 
Secretaria de Saúde sobre os casos de câncer de 
pele. E o Supremo entendeu inexistir vício de 
inconstitucionalidade formal em lei estadual de 
autoria parlamentar que tratava de assistência a 
vítimas incapacitadas por queimaduras graves. 

Também é evidente que a presente 
propositura legislativa não chega a promover 
(Inaudível) orgânica do Executivo local, seja pela 
criação de cargos, serviços, ou mesmo 
obrigações. 

E por fim, o Estado do Espírito Santo 
exerce sua competência legislativa suplementar 
para tratar na matéria desde que adotadas 
emendas nos termos sugeridos.  

Por isso, o voto deste relator é pela 
constitucionalidade, acolhendo as emendas da 
Procuradoria. 

Então nós temos emendas aí, da 
Procuradoria, que vêm trazer, vamos dizer 
assim, condições deste projeto ser 
constitucional.  

As emendas.  
Emenda n.º 01 ao Projeto de Lei n.º 

72/2020. 
 

O art. 1º do Projeto de Lei nº 
72/2020 passa a ter a seguinte 
redação: 
 
Art. 1º É assegurado aos 
portadores de deficiência física, 
mental ou sensorial o 
atendimento nos serviços de 
saúde pública do Estado do 
Espírito Santo (Centros e postos 
de saúde, ambulatórios, 
laboratórios e hospitais), bem 
como nos integrados ao Sistema 
Único de Saúde e nos sujeitos à 
fiscalização do Poder Público, sem 
exigências de marcação prévia de 
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consultas, de limitação de número 
de atendimentos no dia e de 
distribuição de senhas.  
 
§ 1º Na hipótese do portador de 
deficiência necessitar de 
atendimento clínico em mais de 
uma especialidade existente no 
local, este será feito 
sequencialmente no mesmo turno 
de atendimento, evitando-lhe as 
dificuldades de deslocamento.  
 
§ 2º Nos serviços de emergência, 
a prioridade conferida por esta Lei 
é condicionada aos protocolos de 
atendimento médico.  
 

Emenda n.º 2 ao Projeto de Lei n.º 
72/2020:  

 
O art. 3º. do Projeto de Lei nº 
72/2020 passa a ter a seguinte 
redação:  
 
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor 
após decorridos 45 (quarenta e 
cinco) dias de sua publicação 
oficial.  
 

Então, essas são a emendas propostas 
pela Procuradoria. 

E meu voto é pela constitucionalidade, 
acolhendo essas emendas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) –  Deputado, só pedir, se puder, 
para V. Ex.ª acatar uma emenda oral, que 
gostaria de propor. Tirar portador de, que é um 
termo já não mais utilizado, e colocar, pessoa 
com, no lugar de portador. Ok? Acho que é um 
acerto importante para o projeto. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bem lembrado. Melhora o projeto. Obrigado 
pela ajuda nesses termos. Estou acolhendo essa 
emenda oral.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. A matéria pode ser discutida. 
(Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, como 
vota o deputado Marcelo Santos? 
 
  O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator.  
 

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

 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o brilhante relatório 
do deputado Emílio Mameri.  
 

O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Deputado Marcos Garcia?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 

acompanho esse brilhante relatório desse 
grande relator Emílio Mameri.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 

CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? (Pausa) 
Tendo número suficiente aqui de votos, 

está aprovada, com as emendas.  
Eu vou, neste momento, tendo em vista 

que o projeto é de minha autoria, passar a 
presidência já ao relator da matéria, que é o 
deputado Dr. Rafael Favatto. Item 57.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Fabrício Gandini. 

Agora na presidência, passo a relatar o 
Projeto de Lei n.º 103/2019, de autoria do 
presidente da Comissão de Justiça, deputado 
Fabrício Gandini. Dispõe sobre a criação da 
Central de Intérpretes da Língua Brasileira de 
Sinais – Libras e guias-intérpretes para 
surdocegos no âmbito do estado do Espírito 
Santo.  

Hoje nós tivemos aqui na Comissão de 
Justiça o meu projeto, que foi da doação de kits 
de absorventes. Ele até recebeu veto do 
Governo, deputado Fabrício, e hoje foi mantido 
aqui o veto. Mas eu recebi uma ligação do 
Governo, na pessoa do secretário Davi Diniz e 
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na pessoa também do Vitor, secretário de 
Educação. A nossa proposta, por ter tramitado, 
por ter virado um projeto, o Governo se tornou 
sensível ao projeto, deputado Emílio, e nós já 
começamos reuniões, e esse projeto se tornará, 
em breve, projeto de lei do Governo do Estado, 
para a Assembleia Legislativa, tornando-o 
constitucional, que é quem de fato é o 
ordenador da despesa. Então, vindo de lá, ele se 
torna constitucional. Mas, nascendo aqui, como 
esse projeto do deputado Fabrício Gandini, ele 
seria considerado inconstitucional.  

Por isso eu falo: se nós barrássemos 
todos os projetos importantes aqui na Comissão 
de Justiça, nós estaríamos perdendo 
oportunidades de discutir mais o tema e levar 
temas de alta relevância, como é esse Projeto 
n.º 103/2019, do deputado Fabrício Gandini, ao 
Governo do Estado e gerar novos projetos para 
o cidadão. Um projeto como o meu, que hoje 
vai ser vetado, e eu vou ajudar a vetar até, 
porque tem um acordo com o Governo do 
Estado de transformá-lo em lei, em breve, que é 
a nossa luta. Não importa se é de minha autoria, 
de autoria do Emílio, do Marcos Garcia, do 
Fabrício Gandini. O importante é que o Estado 
do Espírito Santo passa a vigorar com essa 
proposta a partir de daqui a uns dias, quando o 
Governo assim o tornar um programa na 
Secretaria de Educação. 

E esse projeto, do deputado Gandini, que 
dispõe sobre a criação da Central de Intérpretes 
da Língua Brasileira de Sinais, Libras, versa sobre 
um assunto delicado na nossa sociedade, que 
nós devemos enfrentar de frente.  

O parecer da Procuradoria foi pela 
inconstitucionalidade formal, mas o meu 
parecer da Comissão de Justiça será pela 
constitucionalidade e legalidade, porque eu 
quero ver essa discussão adiante porque o 
Governo, na sua sensibilidade, com certeza, vai 
estudar melhor esse projeto, para que ele 
possa... O único vício aqui da 
inconstitucionalidade é o vício de iniciativa, 
deputado Emílio. É o vício do autor. Ele sendo 
feito pelo Governo do Estado, seria 
constitucional e legal. Então vamos levar essa 
discussão à frente. 

Voto pela constitucionalidade desse 
projeto aqui na Comissão de Justiça. É o meu 
relatório. 

Coloco o projeto em discussão. (Pausa) 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Deputado, eu queria só agradecer a 
sensibilidade de V. Ex.ª e dizer inclusive que 
essa ideia é uma ideia que pode gerar redução 
de custos. Uma Central de Libras e também de 
guias e intérpretes para surdos ou cegos pode 
se utilizar também da tecnologia para, por 
exemplo, quando chegar alguém em uma 
unidade de saúde ou um hospital, em que as 
pessoas não têm essa habilidade, vamos dizer 
assim, na comunicação, essa pessoa faz uma 
comunicação direta com essa central e 
consegue, de forma audiovisual, fazer o contato 
e ser entendido e se fazer entendido para as 
pessoas que não têm essas habilidades. 
Infelizmente, não são todas que têm e nem em 
todos os atendimentos públicos existem.  
 Então, uma central que possa funcionar, 
pode, inclusive, significar uma alta economia 
para a gente não precisar ter um profissional 
desse em cada local, que seria o correto, seria 
hoje ter acessibilidade para todos. É o que a 
gente está buscando. E essa central é uma ideia 
que veio, inclusive, das próprias pessoas que 
precisam muito dessa comunicação.  
 Obrigado pela sensibilidade. Vamos 
trabalhar para que o Governo possa encampar e 
resolver essa questão da constitucionalidade. 
 Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Continua em 
discussão. (Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Vou acompanhar o relator. O assunto é muito 
importante, merece ser discutido. E acredito 
que é possível, mesmo sendo inconstitucional, 
em função da relevância do projeto, possa ser 
conversado posteriormente. Que o Governo 
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possa participar disso da mesma maneira, como 
já foi conversado com o Rafael Favatto, nosso 
deputado.  

E também eu participei desse projeto, 
não exatamente, fiz uma indicação. Na época eu 
achava que era inconstitucional, a minha equipe 
achou, eu fiz uma indicação ao Governo. E o 
projeto vem ajudar, porque houve uma 
discussão maior e, agora, a gente tem 
compromisso do Governo que mandará o 
projeto, vindo como iniciativa do Executivo.  
 Então, eu vou votar com o relator nessa 
matéria, pensando nessa possibilidade que é a 
possibilidade que aconteceu no projeto da 
autoria do deputado Rafael Favatto.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Emílio.  
 Próximo deputado, vice-presidente da 
Comissão de Finanças, presidente da Comissão 
de Infraestrutura, vice-presidente da 
Assembleia, deputado Marcelo Santos.  
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– (Inaudível) brilhante relatório, impossível 
votar contrário. Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Marcelo Santos.  
 Próximo deputado o coronel do Norte do 
estado do Espírito Santo, deputado Marcos 
Garcia, que hoje está um pouquinho rouco, com 
a voz parecida com a do deputado Luiz Durão. 
  
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Meu 
amigo, olha só, entendendo a grandeza desse 
projeto e a importância desse projeto, esse 
projeto ainda não foi analisado pela equipe, 
pelo Governo, eu vou votar com V. Ex.ª. 
Acompanho V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado! 
 Deputado Luiz Durão está na sala? 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 
relator. 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Com o relator. 
Aprovado à unanimidade dos membros 
presentes. 

Devolvo para a comissão para dar 
prosseguimento.  

E devolvo a presidência, não dando golpe 
hoje, ao deputado Fabrício Gandini.  

 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Obrigado, deputado.  
Agradeço a votação dos deputados. Pode 

ter certeza que a gente vai encampar a ideia e 
tentar sanar a questão da inconstitucionalidade 
com muito diálogo.  

Vamos ao item 58: Projeto de Lei n.º 
139/2021, que está em análise técnica, de 
autoria do Governo do Estado, sou o relator 
dessa matéria. É o projeto que autoriza o Poder 
Executivo a doar ao município de Vila Velha um 
imóvel urbano, constituído por um terreno de 
dezenove mil e novecentos metros quadrados e 
perímetro de quinhentos e noventa e oito 
metros lineares, localizado no bairro Boa Vista, 
destinado ao funcionamento de escolas, um 
campo de futebol e um Centro de Referência de 
Assistência Social. 

É um projeto super-relevante. É uma 
doação do Governo do Estado ao município de 
Vila Velha, para implantação específica desses 
equipamentos.  

A Procuradoria fez a análise técnica pela 
legalidade. Eu também vou acompanhar o 
entendimento da Procuradoria pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade, 
boa técnica legislativa da matéria.  

A matéria pode ser discutida.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – (Inaudível) 
 
O SR. PRESIDENTE – (GANDINI - 

CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael Favatto. 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Não para discutir, mas só para 
esclarecer que a já existem esses equipamentos 
lá. É só uma adequação, tornado esse terreno 
agora de posse do município de Vila Velha.  
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Então, esses equipamentos já existem 
nessa área, já atendem a comunidade, já 
funciona ali o campo de futebol, escola, o centro 
de referência da assistência social que na época 
nós implementamos enquanto secretário de 
Assistência Social e hoje esse terreno vai fazer 
parte, depois de aprovado na Assembleia, do 
município de Vila Velha. Só para deixar esse 
adendo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok, importante esclarecimento. 
Eu acreditava que era aquele ao lado do fórum. 
Não é não, né, deputado? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Não, é aquele dentro do bairro do 
Soteco, que fica por trás da, entre a UVV e os 
conjuntos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Achei que era o outro que ia ser 
para perícia técnica, que foi revertido. Então, 
esse aqui já existe. Ok.  
 Então, vamos colocar a matéria em 
votação.  

Como vota deputado Marcelo Santos? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Acompanho o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, quero parabenizar o Governo do 
Estado pela a iniciativa do Governo, que está 
doando nessa área ao município de Vila Velha. 
Então, vou votar com V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Ok. Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Com o relator, deputado Fabrício 
Gandini.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 

 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – E deputado Dr. Emílio Mameri? 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Matéria então aprovada. Segue 
para as demais comissões. Item cinquenta e 
nove, vai ser nosso último projeto. É o Projeto 
de Lei n.º 110/2021, que está em análise 
técnica, deputado Capitão Assumção, que altera 
a Lei n.º 8.279 de 30 de março de (Inaudível) e 
da Polícia Civil e dá outras providências. O 
relator deputado é Dr. Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Considerando a função desta comissão de 
análise de constitucionalidade das propostas, 
bem como considerando que temos a 
oportunidade de falar com um público imenso 
por esse canal, é válido explicar que a matéria 
de organização administrativa deve ser tratada 
por iniciativa do Poder Executivo. Dessa forma 
os estados devem obediência às regras de 
iniciativa legislativa reservadas, fixada 
constitucionalmente, sob a pena de violação do 
modelo de harmônica tripartição de poderes, o 
Executivo, o Legislativo e o Judiciário.  
 Pelo prisma da constitucionalidade e 
legalidade, o projeto de lei analisado encontra 
obstáculo para tramitar normalmente por 
conter vício de inconstitucionalidade formal. 
Nota-se nítida violação ao princípio da 
independência e harmonia dos poderes e ao 
princípio da reserva da administração. O 
processo do Legislativo encontra-se viciado 
contra a iniciativa legislativa, tendo em vista que 
ao pretender estabelecer novas condições e 
critérios para a configuração de acidente em 
serviço, dano físico ou mental sofrido por militar 
ou policial civil em sede de direito e indenização 
o legislador invade norma de competência do 
Poder Executivo. 
 As indenizações por acidente em serviço 
dessa categoria já são regulamentadas pelo 
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Poder Executivo a quem cabe organizar e gerir 
tais questões no nosso estado. E que, apesar da 
excepcionalidade do momento, causada pela 
pandemia do novo coronavírus, caberia tão 
somente àquele Poder a alteração na legislação. 
Dessa forma, o voto desse relator acompanha o 
parecer da Procuradoria pela 
inconstitucionalidade. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Matéria pode ser discutida. 
(Pausa)  
 Não tendo quem queira discutir.  

Como vota o deputado Marcelo Santos? 
(Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia? 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Com o relator, presidente.  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Também 
voto com o relator, presidente. Com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Marcos Garcia com o 
relator. Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Acompanho o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Deputado Luiz Durão? 
 
 O SR. LUIZ DURÃO – (PDT) – Com o 
relator. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (GANDINI – 
CIDADANIA) – Também vou acompanhar o 
entendimento do relator. A matéria fica 
prejudicada. Vai para a Plenário para receber 
recurso. Vou agradecer a todos os deputados 
que participaram hoje, as ilustres presenças dos 
deputados, nossos suplentes que participaram 
também. Fiquem sempre à vontade para 
participarem conosco da sessão. E convidar a 
todos para a próxima que será na terça-feira, às 
13h30min, neste mesmo horário, aqui na TV 
Assembleia e também no nosso canal do 
YouTube.  

Obrigado a todos e boa tarde.  
  
  (Está encerrada a reunião) 
 

 
 
OCTOGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA HÍBRIDA (VIRTUAL E PRESENCIAL), 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, REALIZADA 
EM 22 DE SETEMBRO DE 2021. 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Bom dia a todos e todas!  
Invocando a proteção de Deus, eu 

declaro aberta esta sessão, convidando o 
deputado Delegado Danilo Bahiense a proferir 
um versículo da Bíblia. 
 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense profere João 
16:33) 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Fica dispensada a leitura 
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da ata da sessão anterior, mas a declaro 
aprovada conforme disponibilizada no site da 
Assembleia. 

 
 1. Mensagem n.º 191/2021, do Governo 
do Estado, encaminhando Projeto de Lei 
Complementar n.º 26/2021, que dispõe, 
excepcionalmente para o ciclo 2021, sobre os 
impactos de afastamentos por licença médica 
para tratamento da própria saúde relacionadas 
ao CID covid na Bonificação por Desempenho 
prevista na Lei Complementar n.º 504, de 20 de 
novembro de 2009. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121680&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/121680-
202109161716515361-assinado.pdf#P121680 
 

Queria só fazer uma retificação, que está 
191, mas é 295, do Governo do Estado. 

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

2. Projeto de Lei Complementar n.º 
27/2021, do deputado Carlos Von, que altera o 
artigo 2.º, inciso VII, o parágrafo 3.º do artigo 
5.º, e acrescenta o parágrafo 4.º ao artigo 5.º 
da Lei Complementar n.º 971 de 14 de julho de 
2021, na forma em 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=122196&arquivo=Arqui
vo/Documents/PLC/122196-
202109211117327360-assinado.pdf#P122196  
 

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

3. Projeto de Lei n.º 567/2021, do 
deputado Torino Marques, que inclui no Plano 
Rodoviário Estadual o trecho de 2,7 km, que 
tem início no entroncamento da Rua Moura 
com a Avenida Scandar Nemer, passando pela 
Avenida Oscar Alves Rangel (atual Rodovia do 

Contorno), encerrando no trevo do Castelão, 
no município de Castelo, neste 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=122192&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/122192-
202109211020119314-assinado.pdf#P122192  
 

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

4. Projeto de Lei n.º 568/2021, do 
deputado Carlos Von, que dispõe acerca da 
penalidade administrativa aos infratores 
condenados por sentença penal transitada em 
julgado que furtarem materiais feitos de cobre 
ou outros metais nos edifícios públicos no 
âmbito do estado do Espírito Santo, na forma 
em que menciona. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122197&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/122197-
202109211120240957-assinado.pdf#P122197  
 

Após o cumprimento do art. 120 do 
Regimento Interno, às Comissões de Justiça, 
Segurança e Finanças. 
 Do item 5 ao item 26, trata-se todos de 
pedidos de informações do deputado Capitão 
Assumção. 
 

5. Requerimento de Informação n.º 
1215/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca dos processos de n.º 2021-
LMJFQ e 2021-5B1GZ. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122368&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122368-
202109211622038550-assinado.pdf#P122368 
  
 6. Requerimento de Informação n.º 
1216/2021, do deputado Capitão Assumção à 
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Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Resumo de Ordem de 
Fornecimento n.º 2632/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122367&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122367-
202109211621087924-assinado.pdf#P122367 
  
 7. Requerimento de Informação n.º 
1217/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Resumo de Ordem de 
Fornecimento n.º 2649/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122365&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122365-
202109211620037923-assinado.pdf#P122365 
  
 8. Requerimento de Informação n.º 
1218/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Resumo de Ordem de 
Fornecimento n.º 2641/2021. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122363&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122363-
202109211619110734-assinado.pdf#P122363 
  
 9. Requerimento de Informação n.º 
1219/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
3FND0.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122362&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122362-
202109211619006203-assinado.pdf#P122362 
  
 10. Requerimento de Informação n.º 
1220/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

informações acerca do Resumo de Ordem de 
Fornecimento n.º 2613/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122361&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122361-
202109211618080576-assinado.pdf#P122361 
  
 11. Requerimento de Informação n.º 
1221/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Resumo de Ordem de 
Fornecimento n.º 2534/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122360&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122360-
202109211617169169-assinado.pdf#P122360 
  
 12. Requerimento de Informação n.º 
1222/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado do Turismo, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021- 
HNJT8.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122357&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122357-
202109211616300418-assinado.pdf#P122357 
  
 13. Requerimento de Informação n.º 
1223/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado do Governo, solicitando 
informações acerca da Ordem de Fornecimento 
n.º 060-2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122354&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122354-
202109211615564323-assinado.pdf#P122354 
 
 14. Requerimento de Informação n.º 
1224/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado de Segurança Pública e 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Defesa Social, solicitando informações acerca 
do Extrato de Contrato n.º 028/2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122353&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122353-
202109211615045572-assinado.pdf#P122353 
  
 15. Requerimento de Informação n.º 
1225/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Superintendência Estadual de Comunicação 
Social, solicitando informações acerca do 
processo de n.º 2021-KVZHH.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122351&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122351-
202109211614559634-assinado.pdf#P122351 
  
 16. Requerimento de Informação n.º 
1226/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 1962-S, de 
20 de setembro de 2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122350&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122350-
202109211614179165-assinado.pdf#P122350 
  
 17. Requerimento de Informação n.º 
1227/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Cultura, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 1961-S, de 
20 de setembro de 2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122348&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122348-
202109211613193070-assinado.pdf#P122348 
  
 18. Requerimento de Informação n.º 
1228/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e 

Defesa Social, solicitando informações acerca 
do processo de n.º 2021-79PTQ.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122347&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122347-
202109211613162445-assinado.pdf#P122347 
  
 19. Requerimento de Informação n.º 
1229/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Cultura, solicitando 
informações acerca do Decreto n.º 1960-S, de 
20 de setembro de 2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122345&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122345-
202109211612099787-assinado.pdf#P122345 
  
 20. Requerimento de Informação n.º 
1230/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 
informações acerca do processo de nº 2021-
CX2SP.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122344&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122344-
202109211611507130-assinado.pdf#P122344 
  
 21. Requerimento de Informação n.º 
1231/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Segurança Pública e 
Defesa Social, solicitando informações acerca 
do Decreto n.º 1959-S, de 20 de setembro de 
2021.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122342&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122342-
202109211611122286-assinado.pdf#P122342 
  
 22. Requerimento de Informação n.º 
1232/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Saúde, solicitando 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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informações acerca do processo de n.º 2021-
79XNT.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122340&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122340-
202109211610315253-assinado.pdf#P122340 
  
 23. Requerimento de Informação n.º 
1233/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Educação, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
ZMHFT.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122338&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122338-
202109211608576814-assinado.pdf#P122338 
  
 24. Requerimento de Informação n.º 
1234/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Educação, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
N6WCB.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122335&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122335-
202109211606369779-assinado.pdf#P122335 
 
 25. Requerimento de Informação n.º 
1235/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 
informações acerca do processo de n.º 2021-
W0ZHV.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122333&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122333-
202109211603576495-assinado.pdf#P122333 
  
 26. Requerimento de Informação n.º 
1236/2021, do deputado Capitão Assumção à 
Secretaria de Estado da Agricultura, solicitando 

informações acerca do processo de n.º 2021-
RJSM5.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122324&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/122324-
202109211555350390-assinado.pdf#P122324 
  
  Oficiem-se. 
 

27. Requerimento n.º 67/2021, do 
deputado Dary Pagung, de transferência da 
sessão solene, em homenagem aos 30 anos de 
emancipação política de Irupi, que seria 
realizada no dia 23 de setembro de 2021 às 
19h, para o dia 28 de outubro de 2021, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=121904&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/121904-
202109201052452429-assinado.pdf#P121904  
 
 Nós não temos ainda quorum, para votar 
a segunda parte do Expediente. (Pausa) 
 Tem já? 
 Em votação. 
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam estão. (Pausa) 
 Aprovado. 
 

28. Requerimento n.º 69/2021, do 
deputado Capitão Assumção, 
de transferência da sessão solene, em 
homenagem ao aniversário do Corpo de 
Bombeiros do Estado, que seria realizada no 
dia 24 de setembro de 2021 às 19h, para o dia 
25 de novembro de 2021, às 19h.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122186&arquivo=Arqui
vo/Documents/RSE/122186-
202109210942307389-assinado.pdf#P122186 
 

Em votação. 
 Os deputados que o aprovam 
permaneçam estão. (Pausa) 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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 Aprovado. 
 
Do item 29 ao item 184, sendo que onde 

se lê: Indicação n.º 4.387, leia-se: Indicação n.º 
4.388, no item 154. 

 
29. Indicação n.º 4210/2021, da 

Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
senador Helder Salomão, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116988&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116988-
202108191624180211(26293)-
assinado(26294)(26291).pdf#P116988  
   
 30. Indicação n.º 4211/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
deputada Federal Lauriete Rodrigues, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116994&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116994-
202108191627076621(26298)-
assinado(26299)(26296).pdf#P116994  
  
 31. Indicação n.º 4212/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado Federal Neucimar Fraga, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=116998&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/116998-

202108191629373656(26303)-
assinado(26304)(26301).pdf#P116998  
  
 32. Indicação n.º 4213/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
deputada Federal Norma Ayub, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117003&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117003-
202108191632001159(26308)-
assinado(26309)(26306).pdf#P117003  
  
 33. Indicação n.º 4214/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
deputada Federal Soraya Manato, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117011&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117011-
202108191635245226(26313)-
assinado(26314)(26311)(26312).pdf#P117011  
  
 34. Indicação n.º 4215/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
deputado Federal Ted Conti, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117017&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117017-
202108191637556636(26318)-
assinado(26319)(26316)(26317).pdf#P117017  
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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 35. Indicação n.º 4216/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, 
para instituir piso salarial estadual digno.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117241&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117241-
202108201418152915(26975)-
assinado(26977)(26973)(26974).pdf#P117241  
  
 36. Indicação n.º 4217/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, para instituir piso salarial 
estadual digno.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117243&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117243-
202108201419125885(26985)-
assinado(26987)(26983)(26984).pdf#P117243  
  
 37. Indicação n.º 4218/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ponto Belo, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117499&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117499-
202108231235052054(27673)-
assinado(27675)(27674).pdf#P117499  
 
 38. Indicação n.º 4219/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Presidente Kennedy, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117500&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117500-
202108231237185650(27678)-
assinado(27680)(27679)(27677).pdf#P117500  
  
 39. Indicação n.º 4221/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Rio Bananal, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117501&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117501-
202108231239284716(27683)-
assinado(27684)(27685)(27682).pdf#P117501  
  
 40. Indicação n.º 4222/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Rio Novo do Sul, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117503&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117503-
202108231241358781(27689)-
assinado(27691)(27690)(27688).pdf#P117503  
  
 41. Indicação n.º 4223/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Leopoldina, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117504&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117504-
202108231243524097(27694)-
assinado(27696)(27695)(27693).pdf#P117504  
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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 42. Indicação n.º 4224/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Maria de Jetibá, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117505&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117505-
202108231246110819(27699)-
assinado(27701)(27700)(27698).pdf#P117505  
  
 43. Indicação n.º 4225/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Santa Teresa, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117506&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117506-
202108231249389106(27704)-
assinado(27706)(27705)(27703).pdf#P117506  
  
 44. Indicação n.º 4226/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Domingos do Norte, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117507&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117507-
202108231252520985(27709)-
assinado(27711)(27710)(27708).pdf#P117507  
  
 45. Indicação n.º 4227/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Gabriel da Palha, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117508&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117508-
202108231255324425(27714)-
assinado(27716)(27715)(27713).pdf#P117508  
  
 46. Indicação n.º 4228/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São José do Calçado, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117510&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117510-
202108231257531147(27719)-
assinado(27721)(27720)(27718).pdf#P117510  
  
 47. Indicação n.º 4229/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Mateus, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117512&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117512-
202108231300037868(27724)-
assinado(27726)(27725)(27723).pdf#P117512  
  
 48. Indicação n.º 4230/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de São Roque do Canaã, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117515&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117515-
202108231302166621(27729)-
assinado(27731)(27730)(27728).pdf#P117515  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117515&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117515-202108231302166621(27729)-assinado(27731)(27730)(27728).pdf#P117515
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117515&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117515-202108231302166621(27729)-assinado(27731)(27730)(27728).pdf#P117515
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117515&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117515-202108231302166621(27729)-assinado(27731)(27730)(27728).pdf#P117515


76 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 

 

  49. Indicação n.º 4231/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Afonso Cláudio, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117516&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117516-
202108231302333809(27735)-
assinado(27733)(27736)(27734).pdf#P117516  
  
 50. Indicação n.º 4232/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Serra, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117517&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117517-
202108231304292093(27739)-
assinado(27740)(27741)(27738).pdf#P117517  
  
 51. Indicação n.º 4233/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Sooretama, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117518&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117518-
202108231307031316(27744)-
assinado(27746)(27745)(27743).pdf#P117518   
 
 52. Indicação n.º 4234/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vargem Alta, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117521&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117521-
202108231309364288(27754)-
assinado(27756)(27755)(27753).pdf#P117521  
  
 53. Indicação n.º 4235/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Água Doce do Norte, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117520&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117520-
202108231308143036(27750)-
assinado(27751)(27748)(27749).pdf#P117520  
  
 54. Indicação n.º 4236/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Venda Nova do 
Imigrante, para ampliação de oferta de vagas 
na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117525&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117525-
202108231311410072(27764)-
assinado(27766)(27765)(27763).pdf#P117525  
 
 55. Indicação n.º 4237/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Águia Branca, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117524&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117524-

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117516-202108231302333809(27735)-assinado(27733)(27736)(27734).pdf#P117516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117516-202108231302333809(27735)-assinado(27733)(27736)(27734).pdf#P117516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117516-202108231302333809(27735)-assinado(27733)(27736)(27734).pdf#P117516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117516-202108231302333809(27735)-assinado(27733)(27736)(27734).pdf#P117516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117516&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117516-202108231302333809(27735)-assinado(27733)(27736)(27734).pdf#P117516
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117517&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117517-202108231304292093(27739)-assinado(27740)(27741)(27738).pdf#P117517
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117517&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117517-202108231304292093(27739)-assinado(27740)(27741)(27738).pdf#P117517
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117517&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117517-202108231304292093(27739)-assinado(27740)(27741)(27738).pdf#P117517
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117517&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117517-202108231304292093(27739)-assinado(27740)(27741)(27738).pdf#P117517
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117517&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117517-202108231304292093(27739)-assinado(27740)(27741)(27738).pdf#P117517
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117518&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117518-202108231307031316(27744)-assinado(27746)(27745)(27743).pdf#P117518
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117518&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117518-202108231307031316(27744)-assinado(27746)(27745)(27743).pdf#P117518
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117518&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117518-202108231307031316(27744)-assinado(27746)(27745)(27743).pdf#P117518
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117518&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117518-202108231307031316(27744)-assinado(27746)(27745)(27743).pdf#P117518
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117518&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117518-202108231307031316(27744)-assinado(27746)(27745)(27743).pdf#P117518
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117521&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117521-202108231309364288(27754)-assinado(27756)(27755)(27753).pdf#P117521
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117521&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117521-202108231309364288(27754)-assinado(27756)(27755)(27753).pdf#P117521
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117521&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117521-202108231309364288(27754)-assinado(27756)(27755)(27753).pdf#P117521
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117521&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117521-202108231309364288(27754)-assinado(27756)(27755)(27753).pdf#P117521
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117521&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117521-202108231309364288(27754)-assinado(27756)(27755)(27753).pdf#P117521
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202108231311144602(27760)-
assinado(27761)(27758)(27759).pdf#P117524  
 
 56. Indicação n.º 4238/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Viana, para ampliação de 
oferta de vagas na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117526&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117526-
202108231313538825(27769)-
assinado(27771)(27770)(27768).pdf#P117526  
  
 57. Indicação n.º 4240/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Pavão, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117527&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117527-
202108231316122265(27773)-
assinado(27776)(27774)(27775).pdf#P117527  
  
 58. Indicação n.º 4241/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Alegre, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117528&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117528-
202108231314080231(27780)-
assinado(27781)(27778)(27779).pdf#P117528  
  
 59. Indicação n.º 4244/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Barra de São Francisco, 

que dispõe sobre Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 
estruturado, capacitado e ativos em todos os 
municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117551-
202108231400264825-
assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P11
7551  
  
 60. Indicação n.º 4245/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Baixo Guandu, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117546-
202108231350004185-
assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P11
7546  
  
 61. Indicação n.º 4246/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara de Alto Rio Novo, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117544-
202108231349198091-
assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P11
7544  
  
 62. Indicação n.º 4247/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara de Alfredo Chaves, para 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117528&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117528-202108231314080231(27780)-assinado(27781)(27778)(27779).pdf#P117528
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117528&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117528-202108231314080231(27780)-assinado(27781)(27778)(27779).pdf#P117528
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117528&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117528-202108231314080231(27780)-assinado(27781)(27778)(27779).pdf#P117528
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117528&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117528-202108231314080231(27780)-assinado(27781)(27778)(27779).pdf#P117528
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117528&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117528-202108231314080231(27780)-assinado(27781)(27778)(27779).pdf#P117528
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117551-202108231400264825-assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P117551
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117551-202108231400264825-assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P117551
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117551-202108231400264825-assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P117551
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117551-202108231400264825-assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P117551
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117551-202108231400264825-assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P117551
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117551&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117551-202108231400264825-assinado(27867)(27865)(27868)(27866).pdf#P117551
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117546-202108231350004185-assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P117546
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117546-202108231350004185-assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P117546
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117546-202108231350004185-assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P117546
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117546-202108231350004185-assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P117546
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117546-202108231350004185-assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P117546
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117546&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117546-202108231350004185-assinado(27862)(27860)(27863)(27861).pdf#P117546
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117544-202108231349198091-assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P117544
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117544-202108231349198091-assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P117544
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117544-202108231349198091-assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P117544
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117544-202108231349198091-assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P117544
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117544-202108231349198091-assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P117544
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117544&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117544-202108231349198091-assinado(27856)(27857)(27858)(27855).pdf#P117544


78 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 

 

ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117543-
202108231346352462-
assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P11
7543  
  
 63. Indicação n.º 4248/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Atílio Vivacqua, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117542-
202108231345012773-
assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P11
7542  
  
 64. Indicação n.º 4249/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara de Alegre, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117541-
202108231342392769-
assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P11
7541  
   
 65. Indicação n.º 4250/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Aracruz, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117540-
202108231341546050-
assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P11
7540  
  
 66. Indicação n.º 4251/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara de Águia Branca, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117539-
202108231339564172-
assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P11
7539  
  
 67. Indicação n.º 4252/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Apiacá, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117538-
202108231337119168-
assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P11
7538  
  
 68. Indicação n.º 4253/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara de Água Doce do Norte, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117543-202108231346352462-assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P117543
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117543-202108231346352462-assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P117543
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117543-202108231346352462-assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P117543
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117543-202108231346352462-assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P117543
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117543-202108231346352462-assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P117543
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117543&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117543-202108231346352462-assinado(27851)(27853)(27852)(27850).pdf#P117543
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117542-202108231345012773-assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P117542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117542-202108231345012773-assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P117542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117542-202108231345012773-assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P117542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117542-202108231345012773-assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P117542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117542-202108231345012773-assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P117542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117542&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117542-202108231345012773-assinado(27847)(27845)(27848)(27846).pdf#P117542
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117541-202108231342392769-assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P117541
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117541-202108231342392769-assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P117541
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117541-202108231342392769-assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P117541
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117541-202108231342392769-assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P117541
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117541-202108231342392769-assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P117541
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117541&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117541-202108231342392769-assinado(27841)(27843)(27842)(27840).pdf#P117541
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117540-202108231341546050-assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P117540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117540-202108231341546050-assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P117540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117540-202108231341546050-assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P117540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117540-202108231341546050-assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P117540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117540-202108231341546050-assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P117540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117540&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117540-202108231341546050-assinado(27837)(27838)(27835)(27836).pdf#P117540
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117539-202108231339564172-assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P117539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117539-202108231339564172-assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P117539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117539-202108231339564172-assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P117539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117539-202108231339564172-assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P117539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117539-202108231339564172-assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P117539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117539&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117539-202108231339564172-assinado(27831)(27833)(27832)(27830).pdf#P117539
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117538-202108231337119168-assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P117538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117538-202108231337119168-assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P117538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117538-202108231337119168-assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P117538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117538-202108231337119168-assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P117538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117538-202108231337119168-assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P117538
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117538&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117538-202108231337119168-assinado(27827)(27828)(27825)(27826).pdf#P117538
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117537&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117537-
202108231336484324-
assinado(27821)(27823)(27822)(27820).pdf#P11
7537  
  
 69. Indicação n.º 4254/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara de Afonso Cláudio, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117535&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117535-
202108231333371039-
assinado(27815)(27817)(27816)(27814).pdf#P11
7535  
  
 70. Indicação n.º 4255/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Anchieta, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117534&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117534-
202108231332571195-
assinado(27811)(27812)(27809)(27810).pdf#P11
7534  
   
 71. Indicação n.º 4256/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Alto Rio Novo, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117533&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117533-
202108231328522438-
assinado(27806)(27807)(27804)(27805).pdf#P11
7533  
  
 72. Indicação n.º 4257/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vitória, para ampliação 
de oferta de vagas na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117532&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117532-
202108231329078845-
assinado(27800)(27802)(27801)(27799).pdf#P11
7532  
  
 73. Indicação n.º 4258/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Velha, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117531&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117531-
202108231322061804-
assinado(27795)(27796)(27797)(27794).pdf#P11
7531  
  
 74. Indicação n.º 4259/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Alfredo Chaves, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117530&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117530-
202108231321056804-
assinado(27790)(27791)(27788)(27789).pdf#P11
7530  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117537&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117537-202108231336484324-assinado(27821)(27823)(27822)(27820).pdf#P117537
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117537&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117537-202108231336484324-assinado(27821)(27823)(27822)(27820).pdf#P117537
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117534&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117534-202108231332571195-assinado(27811)(27812)(27809)(27810).pdf#P117534
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117532&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117532-202108231329078845-assinado(27800)(27802)(27801)(27799).pdf#P117532
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117532&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117532-202108231329078845-assinado(27800)(27802)(27801)(27799).pdf#P117532
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117531&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117531-202108231322061804-assinado(27795)(27796)(27797)(27794).pdf#P117531
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117531&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117531-202108231322061804-assinado(27795)(27796)(27797)(27794).pdf#P117531
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  75. Indicação n.º 4260/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Vila Valério, para 
ampliação de oferta de vagas na rede pública 
de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117529&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117529-
202108231319003833-
assinado(27784)(27786)(27785)(27783).pdf#P11
7529  
  
 76. Indicação n.º 4261/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Boa Esperança, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117559&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117559-
202108231410365620-
assinado(27872)(27870)(27873)(27871).pdf#P11
7559  
 
 77. Indicação n.º 4263/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Bom Jesus do Norte, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117561&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117561-
202108231416337502(27877)-
assinado(27875)(27878)(27876).pdf#P117561  
  
 78. Indicação n.º 4265/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 

prefeito municipal de Brejetuba, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117567&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117567-
202108231425369702(27892)-
assinado(27890)(27893)(27891).pdf#P117567  
  
 79. Indicação n.º 4266/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Apiacá, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117569&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117569-
202108231426512047-
assinado(27896)(27898)(27897)(27895).pdf#P11
7569  
  
 80. Indicação n.º 4267/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Atílio 
Vivacqua, para ampliação de oferta de vagas 
na rede pública de Ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117581&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117581-
202108231433277838(27911)-
assinado(27912)(27913)(27910).pdf#P117581  
 
 81. Indicação n.º 4268/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Aracruz, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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=117575&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117575-
202108231429595646(27906)-
assinado(27908)(27907)(27905).pdf#P117575  
  
 82. Indicação nº 4269/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Baixo 
Guandú, para ampliação de oferta de vagas na 
rede pública de ensino. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117584&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117584-
202108231435566435-
assinado(27917)(27918)(27916)(27915).pdf#P11
7584  
  
 83. Indicação n.º 4270/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Barra de 
São Francisco, para ampliação de oferta de 
vagas na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117589&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117589-
202108231438038000-
assinado(27922)(27923)(27921)(27920).pdf#P11
7589  
  
 84. Indicação n.º 4271/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Boa 
Esperança, para ampliação de oferta de vagas 
na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117591&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117591-
202108231440180503-

assinado(27927)(27928)(27926)(27925).pdf#P11
7591  
  
 85. Indicação n.º 4272/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Brejetuba, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117597&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117597-
202108231443214570-
assinado(27937)(27938)(27936)(27935).pdf#P11
7597  
  
 86. Indicação n.º 4273/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Cariacica, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117595&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117595-
202108231441490505-
assinado(27930)(27933)(27932)(27931).pdf#P11
7595  
  
 87. Indicação n.º 4274/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Castelo, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117603&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117603-
202108231447598795-
assinado(27948)(27945)(27947)(27946).pdf#P11
7603  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
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  88. Indicação n.º 4275/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Cachoeiro 
de Itapemirim, para ampliação de oferta de 
vagas na rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117600-
202108231445456761-
assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P11
7600  
  
 89. Indicação n.º 4276/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Castelo, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117611-
202108231451024893-
assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P11
7611  
  
 90. Indicação n.º 4277/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Cariacica, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117605-
202108231448333014-
assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P11
7605  
  
 91. Indicação n.º 4278/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Colatina, que dispõe 

sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117612-
202108231450467548-
assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P11
7612  
 
 92. Indicação n.º 4279/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Colatina, 
para ampliação de oferta de vagas na rede 
pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117618-
202108231453500678-
assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P11
7618  
  
 93. Indicação n.º 4280/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Conceição da Barra, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117620-
202108231455040836-
assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P11
7620  
  
 94. Indicação n.º 4283/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Conceição do Castelo, 
que dispõe sobre Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117600-202108231445456761-assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P117600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117600-202108231445456761-assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P117600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117600-202108231445456761-assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P117600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117600-202108231445456761-assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P117600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117600-202108231445456761-assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P117600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117600&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117600-202108231445456761-assinado(27942)(27943)(27941)(27940).pdf#P117600
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117611-202108231451024893-assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P117611
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117611-202108231451024893-assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P117611
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117611-202108231451024893-assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P117611
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117611-202108231451024893-assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P117611
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117611-202108231451024893-assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P117611
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117611&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117611-202108231451024893-assinado(27958)(27957)(27956)(27955).pdf#P117611
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117605-202108231448333014-assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P117605
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117605-202108231448333014-assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P117605
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117605-202108231448333014-assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P117605
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117605-202108231448333014-assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P117605
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117605-202108231448333014-assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P117605
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117605&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117605-202108231448333014-assinado(27953)(27952)(27951)(27950).pdf#P117605
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117612-202108231450467548-assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P117612
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117612-202108231450467548-assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P117612
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117612-202108231450467548-assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P117612
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117612-202108231450467548-assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P117612
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117612-202108231450467548-assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P117612
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117612&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117612-202108231450467548-assinado(27963)(27960)(27962)(27961).pdf#P117612
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117618-202108231453500678-assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P117618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117618-202108231453500678-assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P117618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117618-202108231453500678-assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P117618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117618-202108231453500678-assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P117618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117618-202108231453500678-assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P117618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117618&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117618-202108231453500678-assinado(27968)(27967)(27966)(27965).pdf#P117618
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117620-202108231455040836-assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P117620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117620-202108231455040836-assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P117620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117620-202108231455040836-assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P117620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117620-202108231455040836-assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P117620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117620-202108231455040836-assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P117620
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117620&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117620-202108231455040836-assinado(27973)(27970)(27972)(27971).pdf#P117620


Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 83 

 

estruturado, capacitado e ativos em todos os 
municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117630&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117630-
202108231458198340-
assinado(27978)(27975)(27977)(27976).pdf#P11
7630  
  
 95. Indicação n.º 4284/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Divino São Lourenço, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117637&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117637-
202108231503445535-
assinado(27985)(27988)(27987)(27986).pdf#P11
7637  
  
 96. Indicação n.º 4285/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
da Barra, para ampliação de oferta de vagas na 
rede pública de ensino.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117633&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117633-
202108231500591156-
assinado(27983)(27982)(27981)(27980).pdf#P11
7633  
   
 97. Indicação n.º 4286/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Domingos Martins, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117643&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117643-
202108231506318820(27990)-
assinado(27993)(27992)(27991).pdf#P117643  
  
 98. Indicação n.º 4287/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Cachoeiro de Itapemirim, 
que dispõe sobre Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 
estruturado, capacitado e ativos em todos os 
municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117573&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117573-
202108231429063457-
assinado(27900)(27903)(27902)(27901).pdf#P11
7573  
  
 99. Indicação n.º 4288/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Dores do Rio Preto, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117649&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117649-
202108231509101636(27995)-
assinado(27998)(27997)(27996).pdf#P117649  
  
 100. Indicação n.º 4289/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Fundão, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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=117654&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117654-
202108231515267738(28005)-
assinado(28008)(28007)(28006).pdf#P117654  
   
 101. Indicação n.º 4290/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ecoporanga, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117653&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117653-
202108231512430390(28000)-
assinado(28003)(28002)(28001).pdf#P117653  
  
 102. Indicação n.º 4291/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Governador Lindenberg, 
que dispõe sobre Conselho Municipal de 
Direitos da Criança e Adolescente - CMDCA - 
estruturado, capacitado e ativos em todos os 
municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117655&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117655-
202108231517518992(28010)-
assinado(28013)(28012)(28011).pdf#P117655  
  
 103. Indicação n.º 4292/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Guaçuí, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117656&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117656-

202108231520317120(28015)-
assinado(28018)(28017)(28016).pdf#P117656  
  
 104. Indicação n.º 4293/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ibiraçu, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117666&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117666-
202108231529391663(28036)(28035)(28033)-
assinado.pdf#P117666  
  
 105. Indicação n.º 4294/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Guarapari, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117660&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117660-
202108231523192123(28026)(28025)(28023)-
assinado(28024).pdf#P117660  
  
 106. Indicação n.º 4295/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ibatiba, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117664&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117664-
202108231526476191(28031)(28030)(28028)-
assinado(28029).pdf#P117664  
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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 107. Indicação n.º 4296/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itarana, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117680&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117680-
202108231554242946(28071)(28070)(28068)-
assinado.pdf#P117680  
 
 108. Indicação n.º 4310/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Iconha, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117671&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117671-
202108231535091827(28046)(28045)(28043)-
assinado.pdf#P117671  
  
 109. Indicação n.º 4311/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Laranja da Terra, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117713&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117713-
202108231637369411(28091)(28090)(28088)-
assinado.pdf#P117713  
  
 110. Indicação n.º 4312/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de João Neiva, que dispõe 

sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117712&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117712-
202108231633188936(28086)(28085)(28083)-
assinado.pdf#P117712  
  
 111. Indicação n.º 4313/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jerônimo Monteiro, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117711&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117711-
202108231628509869(28081)(28080)(28078)-
assinado.pdf#P117711  
  
 112. Indicação n.º 4314/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Jaguaré, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117687&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117687-
202108231559368891(28076)(28075)(28073)-
assinado.pdf#P117687  
  
 113. Indicação n.º 4315/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itapemirim, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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=117679&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117679-
202108231551591693(28066)(28065)(28063)-
assinado.pdf#P117679  
  
 114. Indicação n.º 4316/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Itaguaçú, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117678&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117678-
202108231549017159(28061)(28060)(28058)-
assinado.pdf#P117678  
  
 115. Indicação n.º 4317/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Irupi, que dispõe sobre 
Conselho Municipal de Direitos da Criança e 
Adolescente - CMDCA - estruturado, capacitado 
e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117677&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117677-
202108231546101373(28056)(28055)(28053)-
assinado.pdf#P117677  
  
 116. Indicação n.º 4319/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Ibitirama, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117668&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117668-
202108231531589166(28041)(28040)(28038)-
assinado.pdf#P117668  
  
 117. Indicação n.º 4334/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Linhares, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117716&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117716-
202108231640081289(28096)(28094)-
assinado(28097).pdf#P117716  
  
 118. Indicação n.º 4335/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mantenópolis, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117718&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117718-
202108231653158652(28101)(28099)-
assinado(28102).pdf#P117718  
  
 119. Indicação n.º 4336/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marataízes, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117721&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117721-
202108231657590846(28106)(28104)-
assinado(28107).pdf#P117721  
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117677&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117677-202108231546101373(28056)(28055)(28053)-assinado.pdf#P117677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117677&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117677-202108231546101373(28056)(28055)(28053)-assinado.pdf#P117677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117677&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117677-202108231546101373(28056)(28055)(28053)-assinado.pdf#P117677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117677&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117677-202108231546101373(28056)(28055)(28053)-assinado.pdf#P117677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117677&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117677-202108231546101373(28056)(28055)(28053)-assinado.pdf#P117677
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117668&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117668-202108231531589166(28041)(28040)(28038)-assinado.pdf#P117668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117668&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117668-202108231531589166(28041)(28040)(28038)-assinado.pdf#P117668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117668&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117668-202108231531589166(28041)(28040)(28038)-assinado.pdf#P117668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117668&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117668-202108231531589166(28041)(28040)(28038)-assinado.pdf#P117668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117668&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117668-202108231531589166(28041)(28040)(28038)-assinado.pdf#P117668
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117716&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117716-202108231640081289(28096)(28094)-assinado(28097).pdf#P117716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117716&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117716-202108231640081289(28096)(28094)-assinado(28097).pdf#P117716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117716&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117716-202108231640081289(28096)(28094)-assinado(28097).pdf#P117716
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117716&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117716-202108231640081289(28096)(28094)-assinado(28097).pdf#P117716
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 120. Indicação n.º 4337/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marechal Floriano, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117722&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117722-
202108231701225380(28111)(28109)-
assinado(28112).pdf#P117722  
  
 121. Indicação n.º 4338/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Marilândia, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117724&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117724-
202108231703387884(28116)(28114)-
assinado(28117).pdf#P117724  
  
 122. Indicação n.º 4339/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mimoso do Sul, que 
dispõe sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117725&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117725-
202108231706273981(28121)(28119)-
assinado(28122).pdf#P117725  
  
 123. Indicação n.º 4340/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Mucurici, que dispõe 

sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117729&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117729-
202108231717032120(28126)(28124)-
assinado(28127).pdf#P117729  
  
 124. Indicação n.º 4341/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito municipal de Muniz Freire, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117732&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117732-
202108231722411660(28131)(28129)-
assinado(28132).pdf#P117732  
  
 125. Indicação n.º 4359/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Água Doce 
do Norte, que dispõe sobre carteira de 
identidade funcional dos(as) Conselheiros(as) 
Tutelares e do brasão símbolo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117826&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117826-
202108240857016196(28407)-
assinado(28406)(28408)(28405).pdf#P117826  
  
 126. Indicação n.º 4360/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Marilândia, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=117732&arquivo=Arquivo/Documents/IND/117732-202108231722411660(28131)(28129)-assinado(28132).pdf#P117732
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117825&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117825-
202108240857202290(28402)-
assinado(28401)(28403)(28400).pdf#P117825  
  
 127. Indicação n.º 4361/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Marechal 
Floriano, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117824&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117824-
202108240855383694(28397)-
assinado(28396)(28398)(28395).pdf#P117824  
  
 128. Indicação n.º 4362/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Mantenópolis, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117822&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117822-
202108240850322281(28387)-
assinado(28386)(28388)(28385).pdf#P117822  
 
 129. Indicação n.º 4363/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Linhares, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
 http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117821&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117821-
202108240847589154(28382)-
assinado(28381)(28383)(28380).pdf#P117821  

 130. Indicação n.º 4364/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Afonso 
Cláudio, que dispõe sobre carteira de 
identidade funcional dos (as) Conselheiros (as) 
Tutelares e do brasão símbolo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117820&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117820-
202108240846270557(28377)-
assinado(28376)(28378)(28375).pdf#P117820  
  
 131. Indicação n.º 4365/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Laranja da 
Terra, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117819&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117819-
202108240846034462(28373)-
assinado(28371)(28372)(28370).pdf#P117819  
  
 132. Indicação n.º 4366/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Vitória, 
que dispõe sobre carteira de identidade 
funcional dos (as) Conselheiros (as) Tutelares e 
do brasão símbolo.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117818&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117818-
202108240842525867(28368)-
assinado(28365)(28366)(28369).pdf#P117818  
  
 133. Indicação n.º 4367/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de João Neiva, 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117817&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117817-
202108240842385708(28362)-
assinado(28361)(28363)(28360).pdf#P117817  
  
 134. Indicação n.º 4368/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Jerônimo 
Monteiro, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117815&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117815-
202108240840113205(28357)-
assinado(28356)(28358)(28355).pdf#P117815  
  
 135. Indicação n.º 4369/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Jaguaré, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117814&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117814-
202108240837527264(28352)-
assinado(28351)(28353)(28350).pdf#P117814  
  
 136. Indicação n.º 4370/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Iúna, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117813&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/117813-
202108240811290978(28347)-
assinado(28346)(28348)(28345).pdf#P117813  
  
 137. Indicação n.º 4371/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Itarana, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117812&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117812-
202108240809544102(28342)-
assinado(28341)(28343)(28340).pdf#P117812  
  
 138. Indicação n.º 4372/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Itapemirim, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117811&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117811-
202108240808061288(28337)-
assinado(28336)(28338)(28335).pdf#P117811  
  
 139. Indicação n.º 4373/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Itaguaçu, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117810&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117810-
202108240805530972(28332)-
assinado(28331)(28333)(28330).pdf#P117810  
  
 140. Indicação n.º 4374/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

assinado digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de 
Chaves Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Irupi, para 
aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117809&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117809-
202108240804025656(28327)-
assinado(28326)(28328)(28325).pdf#P117809  
  
 141. Indicação n.º 4375/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Iconha, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117808&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117808-
202108240802227999(28322)-
assinado(28321)(28323)(28320).pdf#P117808  
  
 142. Indicação n.º 4376/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
Presidente da Câmara Municipal de Ibitirama, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117807&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117807-
202108240800309714(28317)-
assinado(28316)(28318)(28315).pdf#P117807  
  
 143. Indicação n.º 4377/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Ibiraçu, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117806&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117806-
202108240758476588(28312)-
assinado(28311)(28313)(28310).pdf#P117806  
  
 144. Indicação n.º 4378/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Ibatiba, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117805&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117805-
202108240756468459(28307)-
assinado(28306)(28308)(28305).pdf#P117805  
  
 145. Indicação n.º 4379/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
Presidente da Câmara Municipal de Guarapari, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117804&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117804-
202108240755071894(28302)-
assinado(28301)(28303)(28300).pdf#P117804  
  
 146. Indicação n.º 4380/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Guaçuí, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117803&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117803-
202108240753273455(28297)-
assinado(28296)(28298)(28295).pdf#P117803  
  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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 147. Indicação n.º 4381/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Governador Lindenberg, para aquisição e 
manutenção de equipamentos eletrônicos e 
materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117802&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117802-
202108240750573765(28292)-
assinado(28291)(28293)(28290).pdf#P117802  
  
 148. Indicação n.º 4382/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Fundão, 
para aquisição e manutenção de equipamentos 
eletrônicos e materiais de expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117801&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117801-
202108240749000636(28287)-
assinado(28286)(28288)(28285).pdf#P117801  
  
 149. Indicação n.º 4383/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de 
Ecoporanga, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117800&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117800-
202108240746551883(28282)-
assinado(28281)(28283)(28280).pdf#P117800  
  
 150. Indicação n.º 4384/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Dores do 
Rio Preto, para aquisição e manutenção de 

equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117799&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117799-
202108240745117350(28277)-
assinado(28276)(28278)(28275).pdf#P117799  
  
 151. Indicação n.º 4385/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, à 
presidente da Câmara Municipal de Domingos 
Martins, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117798&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117798-
202108240743045940(28272)-
assinado(28271)(28273)(28270).pdf#P117798  
  
 152. Indicação n.º 4386/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Divino São 
Lourenço, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117797&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117797-
202108240739287342(28267)-
assinado(28266)(28268)(28265).pdf#P117797  
  
 153. Indicação n.º 4387/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
presidente da Câmara Municipal de Conceição 
do Castelo, para aquisição e manutenção de 
equipamentos eletrônicos e materiais de 
expediente.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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=117796&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117796-
202108240737103276(28262)-
assinado(28261)(28263)(28260).pdf#P117796  
  
 154. Indicação n.º 4387/2021, da 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e de Política sobre Drogas, ao 
prefeito Municipal de Vila Valério, que dispõe 
sobre Conselho Municipal de Direitos da 
Criança e Adolescente - CMDCA - estruturado, 
capacitado e ativos em todos os municípios.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=117796&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/117796-
202108240737103276(28262)-
assinado(28261)(28263)(28260).pdf#P117796  
  
  155. Indicação n.º 6947/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para adoção de medidas concretas e 
administrativas necessárias para a 
disponibilização de um funcionário no CRE 
Metropolitano de Jardim América, às 06h da 
manhã, com vista a cessar o cenário de 
desordem na organização das filas, que 
atualmente é realizada pelos próprios 
cidadãos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122179&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122179-
202109210844003872-assinado.pdf#P122179  
  
 156. Indicação n.º 6962/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para aquisição de viatura caracterizada 
com suporte para cães farejadores para o 11.º 
Batalhão da Polícia Militar, em Barra de São 
Francisco – 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=122261&arquivo=Arqui

vo/Documents/IND/122261-
202109211447271548-assinado.pdf#P122261  
  
 157. Indicação n.º 6963/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de São Felipe, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122316&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122316-
202109211549407727-assinado.pdf#P122316  
  
 158. Indicação n.º 6964/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de Santo Antônio, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122313&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122313-
202109211547357098-assinado.pdf#P122313  
  
 159. Indicação n.º 6965/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Santa Marta, município de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122311&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122311-
202109211546131783-assinado.pdf#P122311  
  
 160. Indicação n.º 6966/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
Comunidade do Córrego São José, Município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122310&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122310-
202109211544573188-assinado.pdf#P122310  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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 161. Indicação n.º 6967/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Córrego Sabará, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122306&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122306-
202109211537421147-assinado.pdf#P122306  
  
 162. Indicação n.º 6968/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Córrego do Patrimônio, município 
de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122304&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122304-
202109211536142082-assinado.pdf#P122304  
  
 163. Indicação n.º 6969/2021, do 
Deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Córrego do Apolinário, Município 
de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122303&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122303-
202109211534227392-assinado.pdf#P122303  
  
 164. Indicação n.º 6970/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Vargem Grande, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122290&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122290-
202109211521180969-assinado.pdf#P122290  
  

 165. Indicação n.º 6971/2021, do 
Deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Trezentos, município de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122289&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122289-
202109211519370966-assinado.pdf#P122289  
  
 166. Indicação n.º 6972/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Santa Catarina, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122285&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122285-
202109211513342989-assinado.pdf#P122285  
  
 167. Indicação n.º 6973/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Pratinha de Santa Luzia, município 
de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122282&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122282-
202109211512007676-assinado.pdf#P122282  
  
 168. Indicação n.º 6974/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Desengano, município de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122277&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122277-
202109211508139857-assinado.pdf#P122277  
  
 169. Indicação n.º 6975/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, 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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comunidade Córrego do Sossego, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122274&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122274-
202109211505287667-assinado.pdf#P122274  
  
 170. Indicação n.º 6976/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Chapadão, município de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122273&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122273-
202109211504081414-assinado.pdf#P122273  
  
 171. Indicação n.º 6977/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Barro Branco, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122272&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122272-
202109211502477350-assinado.pdf#P122272  
  
 172. Indicação n.º 6978/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Areia Branca, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122270&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122270-
202109211458206875-assinado.pdf#P122270  
  
 173. Indicação n.º 6979/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Banco da Terra São Luíz, município 
de Guaçuí. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122268&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122268-
202109211455528434-assinado.pdf#P122268  
  
 174. Indicação n.º 6980/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
Associação Cid Moreira, município de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122266&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122266-
202109211452194836-assinado.pdf#P122266  
  
 175. Indicação n.º 6981/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet no 
Assentamento Luiz Taliuli Neto, município de 
Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122265&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122265-
202109211450547178-assinado.pdf#P122265  
  
 176. Indicação n.º 6982/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet no 
Assentamento Florestan Fernandes, município 
de Guaçuí. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122263&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122263-
202109211449145302-assinado.pdf#P122263  
  
 177. Indicação n.º 6983/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade Alto São Romão, município de 
Guaçui. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122256&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122256-
202109211444057794-assinado.pdf#P122256  
  
 178. Indicação n.º 7029/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para adoção das providências 
necessárias para a reabertura do Terminal 
Aquaviário Dom Bosco, no município 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=122364&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122364-
202109211619442922-assinado.pdf#P122364  
  
 179. Indicação n.º 7030/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para aquisição de 3 vigas de 10 metros de 
comprimento, para a construção da ponte no 
Córrego Panorama, no município de Rio 
Bananal/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=122253&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122253-
202109211441529978-assinado.pdf#P122253  
  
 180. Indicação n.º 7031/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para aquisição de 1 caminhão truck com 
carroceria de madeira, para o município de 
Itarana/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=122377&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122377-
202109211704406420-assinado.pdf#P122377  
  
 181. Indicação n.º 7032/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para aquisição de 1 caminhão truck com 
carroceria de madeira, para o município de Rio 
Bananal/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=122376&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122376-
202109211703388919-assinado.pdf#P122376  
  
 182. Indicação n.º 7033/2021, do 
deputado Luiz Durão, ao governador do Estado, 
para aquisição de 1 caminhão compactador de 
lixo DE 6 M³, para o município de Rio 
Bananal/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=122374&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122374-
202109211702009073-assinado.pdf#P122374  
  
 183. Indicação n.º 7035/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade São Romão, município de Guaçui. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122320&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122320-
202109211552304292-assinado.pdf#P122320  
  
 184. Indicação n.º 7036/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para instalação de torre de internet na 
comunidade de São João da Serra, município 
de Guaçui. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok):  
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=122318&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/122318-
202109211551060541-assinado.pdf#P122318  
 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO 
SIALES 
 
Em votação. 
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 Os deputados que as aprovam 
permaneçam estão. (Pausa) 
 Aprovadas todas as indicações. 
 Com a palavra o deputado Delegado 
Danilo Bahiense. 
 
 O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Bom dia,  presidente, bom dia, 
senhores deputados e deputadas, todos que nos 
assistem pela TV Assembleia e servidores desta 
Casa. 
 Presidente, eu quero parabenizar os 
colegas pelas indicações e agradecer, também, a 
todos os colegas pela aprovação das cento e 
vinte e seis indicações da Comissão de Proteção 
à Criança e ao Adolescente e de Política sobre 
Drogas. As nossas crianças e adolescentes têm 
passado por péssimos dias. Ontem mesmo, 
estivemos falando na tribuna desta Casa com 
relação às quatro crianças que foram 
encontradas em Barra de São Francisco em 
situação lamentável, de abandono, cárcere 
privado, sem alimentação. Uma das crianças mal 
conseguia ficar em pé. Inclusive, uma criança 
especial foi localizada ali pela Polícia Militar, 
comendo fezes. Hoje, lamentavelmente, mais 
outro fato, onde um adolescente de quinze anos 
esfaqueou, também, uma adolescente de 
dezessete anos. O fato se deu aqui em Cariacica. 
 Então, eu agradeço aqui aos nossos 
pares e, agradeço, também, aos deputados 
Capitão Assumção, deputado Torino Marques, 
deputado Carlos Von e deputado Luciano 
Machado, que fazem parte da Comissão de 
Proteção à Criança. 
 Muito obrigado, presidente. 
 
  (fase: Ordem do Dia) 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – 1. Projeto de Resolução 
n.º 19/2021, do deputado Luiz Durão, Vandinho 
Leite, da Mesa Diretora e outros. 

 
(1. Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de 
Resolução n.º 19/2021) 

 

Com a palavra a Comissão de Justiça, 
deputado Fabrício Gandini. 

Está com prazo.  
Dr. Emílio Mameri manterá o prazo ou 

relatará hoje? (Pausa) 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Senhor presidente, vou relatar hoje. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Ok. V. Ex.ª está com a 
palavra. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Projeto de Resolução n.º 15/2021, de autoria do 
deputado Luiz Durão, foi protocolado no dia 23 
de agosto de 2021, e acrescenta parágrafo único 
ao art. 2.º da Resolução n.º 2.555, de 28 de 
maio de 2008, que cria o Procon- Assembleia, e 
dá outras providências.   
 O art. 2.º trata do objetivo do Procon-
Assembleia de aproximar o cidadão do estado 
cada vez mais da Justiça, da informação e de 
seus direitos. 
 A esse texto do caput do art. 2.º seria 
acrescentado parágrafo único, que diz: 
 

 Art. 2º (...)  
 

Parágrafo único. Com o objetivo 
de contribuir na fiscalização do 
cumprimento da legislação 
consumerista e em defesa dos 
direitos dos consumidores do 
Estado do Espírito Santo, o 
Procon-Assembleia, pelo menos a 
cada 03 (três) meses por ano, 
realizará visitas a 
estabelecimentos comerciais e 
adotará as medidas 
administrativas e legais cabíveis 
em face de infrações porventura 
constatadas. 

 
 No entanto, o texto proposto é 
inadequado e inconstitucional no que se refere 
ao ponto que diz: adotará as medidas 
administrativas e legais cabíveis. Isso porque o 
Poder Legislativo, apesar de também poder 
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praticar atos fiscalizatórios, sofre restrições 
trazidas pela Constituição da República, ou seja, 
pode fiscalizar os outros poderes, mas, em 
regra, não o ente particular, ou, como diz a 
proposta, estabelecimentos comerciais. 
 Torna-se claro, então, que a validade de 
um ato administrativo, inclusive o exercício do 
poder de polícia, está ligada à competência do 
seu ente responsável, sendo a sua legalidade 
embasada não somente em leis, normas e 
regulamentos, mas também no texto 
constitucional. Por isso, um ato fiscalizatório do 
Poder Legislativo contra um ente particular, com 
o objetivo de sancionar, mostra-se inadequado, 
sem fundamento constitucional, não podendo, 
tampouco, ser considerado um ato atípico. 
 Procons vinculados ao Poder Legislativo, 
como o da Assembleia Legislativa, chamado 
Procon-Assembleia, atuam primorosamente 
como órgãos ou serviços de informação ao 
consumidor e para a composição de acordo em 
caso de conflitos em relação de consumo, e 
somente presta informações e realiza 
conciliações, sendo ilegítima a previsão de se 
conferir ao Poder Legislativo, na defesa 
administrativa do consumidor, poderes 
inerentes à atuação do Poder Executivo, 
especialmente o de polícia. No entanto, pode-se 
observar que cabe a fiscalização.  

Dessa forma, sugere-se a aprovação do 
Projeto de Resolução 19/2021, desde que seja 
admitida a emenda substitutiva. 

Onde se lê:  
 

(...) realizará visitas a 
estabelecimentos comerciais e 
adotará as medidas 
administrativas e legais cabíveis 
em face de infrações porventura 
constatadas. 

 
Passa-se a ler: 

 
(...) realizará visitas a 
estabelecimentos comerciais e 
notificará os órgãos competentes 
para a adoção de medidas 
administrativas e legais cabíveis 

em face de infrações porventura 
constatadas. 

 
 O texto completo passa a ser: 
 

Com o objetivo de contribuir na 
fiscalização do cumprimento da 
legislação consumerista e em 
defesa dos direitos dos 
consumidores do Estado do 
Espírito Santo, o Procon-
Assembleia realizará visitas a 
estabelecimentos comerciais e 
notificará os órgãos competentes 
para a adoção das medidas 
administrativas e legais cabíveis 
em face de infrações porventura 
constatadas. 

 
 Sugere-se, ainda, a retirada do prazo 
mínimo de fiscalização de pelo menos a cada 
três meses por ano, porque se trata de uma 
organização interna do próprio órgão. 
 Nesse sentido, o voto deste relator é 
pela constitucionalidade do projeto de 
resolução, com a emenda acima sugerida. 
 Devolvo ao presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – A matéria pode ser 
discutida. (Pausa)  
 Não havendo quem queira discutir, eu 
vou colher os votos. 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 
gostaria de discutir, deputado Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Então, o 
deputado Vandinho Leite, que é o autor da 
matéria, por dez minutos.   
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Deputado Gandini, na verdade, o autor e 
idealizador da matéria, que é o deputado Luiz 
Durão, conversou comigo, como presidente da 
Comissão de Defesa do Consumidor; conversou 
com a Mesa Diretora. O deputado Luiz Durão 
sempre extremamente gentil nesse debate.  
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Quero muito parabenizar o relatório do 
deputado Dr. Emílio Mameri. Ele tem razão 
quando diz que o Poder Legislativo não tem esse 
poder de polícia, mas, é claro, é possível, sim, 
que os Procons Legislativos tenham a 
prerrogativa de fiscalizar. E quando ele coloca a 
emenda, que após essa fiscalização ou durante 
essa fiscalização, notificará órgãos competentes 
para adoção de medidas administrativas legais 
(Inaudível) relação muito próxima de órgãos 
como Delegacia de Defesa do Consumidor, o 
Ministério Público e até o Procon estadual.  
 Então, é perfeitamente possível, no meu 
entender, com a adoção da emenda substitutiva 
do deputado Dr. Emílio Mameri, a gente vence a 
inconstitucionalidade formal que se tinha no 
projeto quando fala de poder de polícia, 
interdição, entre outros. 

Diante de todo o estudo que eu também 
fiz aqui, não consegui encontrar uma forma 
legal do Procon Assembleia assumir essa 
responsabilidade, ou seja, isso é vedado. Mas, 
da forma que está posto aqui, a fiscalização 
passa a ser um ato importante do Procon da 
Assembleia, mas, é claro, o poder de polícia e 
outros, vai ter que ser feito em parceria. Por isso 
que o Dr. Emílio Mameri, de uma forma muito 
sábia, colocou claramente que, diante dessas 
realizações de visitas e fiscalização, o Procon 
Assembleia notificará os órgãos competentes, e 
aqui eu citei, o Ministério Público, a Delegacia 
de Defesa do Consumidor, entre outros, para 
tomarem as medidas administrativas legais 
cabíveis. 
 Dessa forma, no meu entender, a 
matéria vence, sim, a inconstitucionalidade e dá 
ainda mais força ao Procon da Assembleia, que 
tem, hoje, um atendimento à população 
gigantesco. 

Inclusive, eu gostaria de parabenizar 
muito o presidente da Casa, Erick Musso, que 
abriu a Assembleia para a sociedade. E, com 
certeza, a defesa do consumidor é importante e 
imprescindível. 
 Então, esse é o meu comentário, 
parabenizando o deputado Dr. Emílio Mameri 
pelo relatório, o qual eu concordo plenamente 
com a parte jurídica do mesmo. 
  

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 
 A matéria continua podendo ser 
discutida.  
 Não tendo mais nenhum deputado que 
queira discutir a matéria, eu vou colher os votos 
na Comissão de Justiça. 
 Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Eu 
vou acompanhar o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri é o relator.  

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

Acompanho o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? (Pausa) 

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

(PATRIOTA) – Presidente deputado Gandini, 
agora, pacificado com a emenda apresentada e 
atendendo, realmente, ao anseio da Mesa, do 
deputado Luiz Durão, que já até se manifestou 
no chat dizendo que foi uma excelente emenda, 
eu vou acompanhar o parecer do deputado 
Emílio Mameri ao projeto, para que ele seja o 
mais rápido implementado e ajude a nossa 
sociedade capixaba.  

Parabenizando o deputado Erick Musso 
pela visão de ter colocado o Procon Assembleia 
em funcionamento, a Delegacia, e os dois 
órgãos agem juntos aqui no estado do Espírito 
Santo. Nesse sentido, já faz a emenda, já entra 
em vigor com autoridade, porque a Delegacia do 
Consumidor e o Procon andam juntos na 
Assembleia. 

Obrigado! É o meu voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Gandini, eu 
queria só fazer uma proposta, não sei se é 
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possível e se vamos ter aquiescência, ao 
deputado Vandinho Leite, pela Comissão de 
Defesa do Consumidor, e ao deputado Freitas, 
pela Comissão de Finanças, para que tendo essa 
pacificação, possa ser comissão conjunta e V. 
Ex.ª estar relatando pelas três comissões. Se 
precisar de auxílio da Mesa para colher os votos, 
eu estou aqui de prontidão. 

Deputado Vandinho, pode ser? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – Pode 

ser. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Freitas, pode 
ser? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Autorizado, 

presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, está bom. 
Deputado Gandini, então, relatando 

pelas três comissões. 
Obrigado a todos! 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, só vou aditar 
a nossa... Dar também pela aprovação da 
matéria nas demais comissões, né?  

Vou pedir auxílio. Já aprovado na 
Comissão de Justiça por maioria dos votos, pedir 
auxílio da Mesa, porque estou sem aqui a 
composição das demais comissões, deputado 
Erick. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado. 
Já passou na Comissão de Justiça? 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Já. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, Ok, muito 
obrigado. Na Comissão de Defesa do 
Consumidor, então, deputado Vandinho leite, 
como vota? 

 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho a aprovação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok. 
Deputado delegado Danilo Bahiense? 

(Pausa) 
Acompanha. 
Deputado Carlos Von? (Pausa)  
Estando ausente, deputado Luiz Durão? 

(Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok. Muito obrigado. 
Na Comissão de Finanças, então, 

deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Freitas? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado José 
Esmeraldo? (Pausa) 

Ausente neste momento.  
Deputado Luciano Machado? (Pausa) 
Com o relator. 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Freitas vota com o relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Freitas, com o relator. 

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

Com o relator, naturalmente, até porque 
acompanho meu voto no relatório. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok.  
Deputado Dary Pagung? 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



100 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 

 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – 
Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Adilson 
Espindula? (Pausa) 

Está ausente.  
Deputado Coronel Alexandre Quintino? 
 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Com o relator, excelência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado! 
Deputado Alexandre Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator, presidente. Parabéns pela 
iniciativa, pelo projeto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado. Deputado 
Marcelo Santos? (Pausa) 

Está ausente.  
Deputado Bruno Lamas?  
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Presidente, voto com o  relator, e faço uma 
questão de ordem a V. Ex.ª, da matéria passar 
na Comissão de Cidadania. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Não, não passou, não. 
Mas não tenho problema algum aqui em V. Ex.ª 
passar pela Comissão de Cidadania. 
 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Seria 
importante a comissão participar desse 
momento histórico aí. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Vamos passar. V. Ex.ª quer 
que façamos o relatório conjunto ou V. Ex.ª 
relata aí? 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 

Deputado Luciano é o presidente, eu sou o vice.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Ah, tá. 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Deputado Bruno, eu acho que a solicitação de V. 
Ex.ª é procedente. Aí eu coloco a sua disposição. 
Então, caso queira fazer em conjunto, não faço 
nenhuma objeção. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Da minha 

parte, tudo bem, deputado Luciano. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, em conjunto.  
Deputado Gandini, então, fez o relato. 
Eu passo a colher os votos, então, 

também na Comissão de Cidadania. 
Comissão de Cidadania... 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Presidente? 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pois não? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Deputado Rafael Favatto.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pois não, deputado 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – E aí, vocês já me retiraram da 
Comissão de Finanças? 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ainda não. É porque eu 
estava aguardando V. Ex.ª para ter mais foco. 

Deputado Favatto, desculpe! 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto com V. Ex.ª, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado, excelência! 
Deputado Luciano Machado, pela 

Comissão de Cidadania, com o relator. 
Deputado Bruno Lamas? 
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 
relator, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Deputada Iriny Lopes? 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Acompanho 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Com o relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Aprovado então, em todas 
as comissões, com emenda substitutiva. 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Então, em Mesa, para promulgação, o 

Projeto de Resolução n.º 19/2021, com a 
emenda substitutiva. 

 
Item 2 - Projeto de Lei Complementar n.º 

22/2001, do Governo do Estado, que cria o 
Fundo de Cultura do Espírito Santo, Funcultura. 

 
(2- Discussão única, em regime 
de urgência, do Projeto de Lei 
Complementar n.º 22/2021) 

 
Eu pergunto aos presidentes das 

Comissões de Justiça, Cultura e Finanças, se 
pode ser conjunto, ou se querem fazer em 
separado? (Pausa) 

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

pode ser conjunta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputada Iriny, pela 
Comissão de Cultura? 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Gostaria de 

fazer em separado, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok. 
Deputado Freitas?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Da minha parte 

pode fazer conjunto, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, deputado Gandini 
para presidir a Comissão de Justiça e Finanças, 
primeiramente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Vou, então, 
avocar a matéria. 

A matéria faz algumas alterações 
importantes. A primeira delas é possibilitar que 
haja um repasse direto do Fundo de Cultura 
para os fundos municipais. Isso é algo mais 
moderno, cria um sistema, avança para um 
sistema de cultura estadual, e também faz 
algumas alterações em relação à prestação de 
contas, era algo extremamente trabalhoso e 
muito baseado em que as pessoas vão fazer 
coisas erradas. E, na realidade, a gente precisa 
inverter essa lógica. Diminuiu algumas 
exigências, mas com o principal sendo colocado 
e a possibilidade de serem pedidas, a qualquer 
momento, essas documentações continua 
sendo possível, mas não trava a legislação de 
forma que a pessoa tenha que montar uma 
megaestrutura de prestação de contas, sendo 
que ela é um artista, é uma pessoa que está 
prestando um trabalho mais artístico e tem que 
montar uma estrutura de prestação de contas 
enorme. Agora facilitou essa situação, com a 
retirada de algumas exigências do projeto. Além 
disso, também a última emenda extinguiu o 
conselho consultivo e fica só com o conselho 
administrativo. Consiste nisso o projeto, enfim. 

Queria passar então a relatar a matéria. 
Ela é constitucional, e tendo em vista que tem a 
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questão da análise da Comissão de Finanças, 
também coloco o parecer pela aprovação, 
devido a essa facilitação para as pessoas que 
vão acessar esse recurso e também essa 
transferência de verba, que vai poder ser feita 
direto para os fundos municipais.  

Então, o meu voto é esse, pela 
constitucionalidade e aprovação, na Comissão 
de Finanças. 
 Coloco a matéria em discussão. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Quero discutir, deputado! 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Rafael 
Favatto. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Gandini! 
 Eu gostaria na realidade parabenizar! 
Esse é um avanço que nós temos, pelos motivos 
expostos por V. Ex.ª, em que o incentivo à 
cultura no nosso estado sempre foi algo já 
fomentado nas secretarias municipais, onde 
existem; porque, muita das vezes, são 
secretarias agregadas, Esporte, Cultura, Lazer, 
não sei o quê, Meio Ambiente... Aí junta tudo 
em uma secretaria. Mas, em várias cidades no 
estado, Vitória, Vila Velha, nas grandes cidades, 
as secretarias têm um papel importante, 
relevante, levando realmente a cultura ao nosso 
cidadão. 
 E muitas dessas emendas, deputado 
Gandini, eram feitas até mesmo por nós, às 
vezes, de dez mil, quinze mil reais. Dava mais 
trabalho para você fazer a papelada, para você 
retirar esse dinheiro, que ficava mais caro do 
que o dinheiro propriamente colocado. Porque 
o investimento na cultura, às vezes, não precisa 
de um volume muito grande de recurso para 
você chegar ao objetivo de levar a cultura até à 
população.  
 Então, o Governo, tendo esse gesto, essa 
boa vontade, como você disse, não é nivelar 
todo mundo por baixo, é trazer, à luz da 
sociedade, pessoas que possam realmente levar 
a cultura até ao cidadão capixaba. 

 E o Governo está de parabéns na relação 
de criar um fundo – um fundo, como tem o 
Fundo Soberano, como nós temos vários fundos 
– e passar esse dinheiro, porque teria que ter 
uma equipe muito grande no Governo do 
Estado para atender aos setenta e oito 
municípios. E passando esse recurso para o 
município, o município pode elencar os 
principais programas e executá-los mais perto 
do cidadão.  
 Cada localidade, peculiaridade... Em Vila 
Velha, nós temos o congo; na Serra, nós temos o 
congo; em Vitória, já não tem tanto a cultura do 
congo, mas também tem. Nós temos diversas 
peculiaridades. O mastro, na Serra; e outras 
culturas espalhadas no nosso estado. Muqui é 
um centro e um polo cultural muito importante 
no estado do Espírito Santo, no Sul do estado; 
nós temos os quilombolas, no Norte do estado.  
 Apesar de o Estado de ser pequeno, a 
nossa diversidade cultural é muito grande! E 
isso aproxima o município, o cidadão lá, no 
município, gerando assim um impacto melhor 
para o cidadão. Então, eu quero parabenizar o 
seu relatório, parabenizar o projeto em si, 
porque realmente esse é um projeto que coloca 
sangue na veia da cultura capixaba! 
 É a nossa fala, presidente.  
 
  O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Obrigado, deputado 
Dr. Rafael Favatto. 
 A matéria continua podendo ser 
discutida. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero 
discutir, presidente! Bruno Lamas. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Bruno 
Lamas. 
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Bom dia, 
presidente Gandini! 
 Quero também comemorar este 
momento, parabenizar pelo relatório. Um povo 
sem cultura é um povo sem história. Cultura faz 
parte da vida. Isso mostra as digitais de um 
Governo municipalista, de um Governo que 
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acredita nas cidades, que acredita nos 
municípios, e independente da cor da bandeira: 
se é azul, verde, amarela, cor de abóbora, 
acredita nas instituições.  
 Só para ilustrar a importância deste 
momento, fui secretário de Estado da 
Assistência e Desenvolvimento Social, do 
Trabalho, Emprego e Renda. Imagina se o 
Estado fosse controlar todos esses convênios, 
esses repasses individualmente, sem a 
participação do município, no que tange à 
assistência social?  
 Lá na Assistência, existe um fundo que é 
fiscalizado por um conselho robusto e um 
colegiado de secretários municipais. E durante o 
ano, em três parcelas, é repassado, 
proporcionalmente, ao município para que ele 
possa desenvolver a política social na cidade, 
em todas as suas esferas.  

Então, é um gesto nobre do Governo, do 
Governo Casagrande, do Fabrício Noronha, que 
é o nosso excelente secretário de Cultura e sua 
equipe, que vai facilitar muito a vida daquele 
que tem a cultura como uma atividade 
profissional, daquele que tem como prazer, 
como forma, também, de fortalecer, fomentar o 
município nas suas raízes. Então, também, é um 
marco histórico nesta manhã, que Assembleia 
Legislativa dá velocidade e aprova. 
 Então, parabéns pelo relatório! Viva a 
cultura capixaba, que é rica, que é importante, e 
vamos em frente com a votação! 
 Devolvo a palavra V. Ex.ª.  
  
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Obrigado, deputado 
Bruno. 
 A matéria continua podendo ser 
discutida. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Gandini!   
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Freitas. 
 
  O SR. FREITAS – (PSB) – Da mesma 
forma, seguindo o pensamento e alinhado com 
as falas do deputado Bruno, do deputado Rafael 

Favatto, eu quero parabenizar o Governo 
Renato Casagrande. 
  Eu acho que é a primeira vez que o 
Governo do Estado desburocratiza a Cultura e 
estabelece o repasse Fundo a Fundo para 
fortalecer a política de cultura nos municípios. 
Isso é de uma importância enorme, isso valoriza 
a cultura do estado do Espírito Santo. 
  Ainda, ontem, eu comemorava o 
aniversário de emancipação política ou o 
aniversário de colonização do município de São 
Mateus, que completou quatrocentos e setenta 
e sete anos, um município que tem uma história 
muito rica, que tem uma cultura muito rica. E a 
gente percebe a dificuldade que o Estado aporta 
recursos para que os municípios possam, de 
forma mais resolutiva, fazer investimentos em 
cultura, preservar e valorizar a cultura dos povos 
capixabas. 
  Então, parabéns! Realmente, eu 
endosso, ratifico as palavras do Bruno. O 
Governo marca a história neste momento, de 
fazer com que os recursos possam chegar de 
forma mais ágil, de forma mais 
desburocratizada, e de Fundo a Fundo, para que 
os municípios possam investir em cultura. É 
dessa forma que nós estamos, sim, 
desburocratizando as coisas no Estado do 
Espírito Santo. 
 Devolva a palavra, deputado Gandini. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Obrigado, deputado.  
 Mais algum deputado gostaria de discutir 
a matéria? (Pausa) 
 Não tendo, eu vou colher os votos na 
Comissão de Justiça. 

Como vota deputado Vandinho Leite? 
  

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) – 
Voto com o relator. 
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 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Ok! 

Deputada Janete de Sá? (Pausa) 
 Deputado Marcos Garcia?  
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
com o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos? (Pausa) 
 Deputado Dr. Rafael Favatto? (Pausa) 
 Precisamos de mais um voto. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Gandini, se precisar, eu colho os votos na 
Finanças. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Ok.  

Deputado Alexandre Xambinho? 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Acompanho o relatório, deputado Fabrício 
Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, tendo maioria 
na Comissão de Justiça, aprovada na Comissão 
de Justiça.  

Vou pedir ao deputado Freitas, se ele 
puder, fazer o chamamento aí na Comissão de 
Finanças.  

Obrigado, deputado.  
  
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu agradeço ao 

deputado Fabrício Gandini.  
Aproveito e já colho o voto do deputado 

Alexandre Xambinho também na Comissão de 
Finanças. Como vota o deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Acompanho o relatório, presidente Freitas.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcos Madureira?  
 

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

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Marcos Madureira vota com o relator, da 
mesma forma o deputado Alexandre Xambinho.  

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

Voto com o relator.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator.  
Adilson Espindula? (Pausa)  
Deputado Dr. Rafael Favatto?  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Freitas, voto com o relator. E 
gostaria de votar na Comissão de Justiça 
também, deputado Gandini. Teve um problema, 
aqui no sistema. Voto com o relator também na 
Comissão de Justiça. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Vota com o 

relator.  
Deputado Dary Pagung?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 

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

deputado Dary Pagung. 
Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula? (Pausa) 
Deputado José Rocha Esmeraldo de 

Freitas? (Pausa) 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Todos os três estão 
ausentes neste momento.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Voto com o relator, Ex.ª.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Muito obrigado, 

deputado José Rocha Esmeraldo...  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Sempre presente, né?  
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O SR. FREITAS – (PSB) –... de Freitas, 
sempre presente.  

Matéria aprovada à unanimidade dos 
presentes.  

Devolvo a V. Ex.ª, deputado Fabrício 
Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Na realidade, vamos 
devolver ao presidente Erick Musso para 
continuar nas demais comissões.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Aprovada nas Comissões 
de Justiça e de Finanças.  

Eu passo à Comissão de Cultura, 
deputada Iriny Lopes. 

 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(IRINY LOPES – PT) – Bom dia, presidente! Bom 
dia, demais colegas!  

Efetivamente, é uma matéria de extrema 
importância para a cultura capixaba e merece, 
por parte da Comissão de Cultura, um estudo 
mais detido. Por isso, eu peço vista com o 
compromisso de votar na próxima sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Zé Esmeraldo, 
só pedindo para V. Ex.ª desligar o microfone.  

Deputada Iriny, pois não! 
 
A SR.ª PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(IRINY LOPES – PT) – Eu já até falei, presidente. 
Considero o projeto da maior importância para 
a cultura capixaba. É uma grande iniciativa, 
merece, portanto, por parte da Comissão de 
Cultura, uma análise mais detida. Então, eu 
peço vista, com o compromisso de votar na 
próxima sessão.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Ok! É regimental!  
Passamos então ao item 03.  
3.Discussão única do veto parcial, aposto 

ao Projeto de Lei Complementar n.º 18/2021, do 
Governo do Estado, da Mensagem n.º 
193/2021, que altera a Lei Complementar n.º 

911, que rege as promoções dos oficiais de 
administração e dos praças militares estaduais.  

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

vou colocar o veto em votação.  
Os deputados que votarem SIM, mantém 

o veto; os que votarem NÃO, rejeitam.  
Deputado Dary, quer orientar a base?  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Quero, 

presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – V. Ex.ª está com a palavra.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 

presidente!  
É um veto parcial do Governo do Estado. 

Esse veto é de uma emenda até de nossa 
autoria com o deputado Freitas e deputado 
Coronel Quintino.  O Governo do Estado vetou 
essa emenda, mas já está na Casa tramitando 
um novo projeto de lei, do Governo do Estado 
que, depois do veto, nós vamos já até conversar 
com V. Ex.ª para votarmos semana que vem.  

Então queria aqui pedir a todos os 
deputados e a todas as deputadas que votem 
SIM, para manter o veto parcial do governador 
do Estado.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Adilson Espindula, como 
vota?  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, eu voto SIM, pela 
manutenção parcial do veto.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Bruno Lamas?  
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O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Voto 
SIM, presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão 
Assumção? (Pausa) 

Vota SIM.  
Deputado Carlos Von?  
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Coronel 
Alexandre Quintino? 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Voto SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung? 
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto SIM, 

presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Delegado 
Danilo Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Voto SIM, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Doutor 
Hércules? 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Acompanhando o voto do Capitão Assumção, eu 
voto SIM. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

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

voto SIM, senhor presidente.  
 

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

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Engenheiro 
José Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Voto SIM, excelência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) - Eu voto SIM e 

com o agradecimento principalmente ao 
Capitão Assumção, que até nos vetos agora vota 
com a base do Governo. Nosso agradecimento.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Fabrício 
Gandini? 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Voto 

SIM, senhor presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Hudson Leal? 
(Pausa) 

SIM.  
Deputada Iriny Lopes?  
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Voto SIM, 

presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Janete de Sá? 
(Pausa) 

Deputada Janete? Deputado Luciano 
Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 

SIM. 
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O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luiz Durão? 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos? (Pausa) 
Ausente.  
Deputado Marcos Garcia? (Pausa) 
Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Pr. Marcos 
Mansur? 

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

SIM.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Raquel Lessa? 
(Pausa) 

Deputado Renzo Vasconcelos? 
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Presidente, bom dia. Bom dia, demais 
parlamentares, amigos. Meu voto é SIM. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Sergio Majeski? 
SIM. Eu não estou conseguindo fazer a leitura 
labial por conta da máscara. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Voto 

SIM, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Obrigado, deputado 
Mageski.  

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

Eu acompanho o acordo pelo voto SIM. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Torino 
Marques? SIM.  

Deputado Vandinho Leite? 
 

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

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Então, vou proclamar o 
resultado.  

Vinte e quatro SIM; uma abstenção.  
Fica mantido o veto.  
Comunique-se ao governador. 
 
Item 04. Discussão do Projeto de Lei nº 

27/2020.  
Não havendo recurso, à secretaria para 

extração dos autógrafos. 
 

(4.Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 27/2020) 

 
Discussão se houver recurso, do Projeto 

de Lei nº 555/2020. 
À secretaria para extração dos 

autógrafos.  
 

(5.Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 555/2020) 

 
Item 06. Discussão do Projeto de Lei n.º 

574/2020. 
Não havendo recurso, à secretaria para 

extração dos autógrafos. 
 

(6. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 574/2020) 

 
Item 07. Discussão do Projeto de Lei n.º 

583/2020. 
Não havendo recurso, à secretaria para 

extração dos autógrafos. 
 

(7. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 583/2020) 
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Discussão do Projeto de Lei n.º 

131/2021. 
Não havendo recurso, à secretaria para 

extração dos autógrafos. 
 

(8. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 131/2021) 

 
Discussão se houver recurso, do Projeto 

de Lei n.º 449/2021. 
Não havendo recurso, à secretaria para 

extração dos autógrafos. 
 

(9. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Lei n.º 449/2021) 

 
Discussão do Projeto de Decreto 

Legislativo n.º 25/2021. 
Não havendo recurso, em Mesa para 

promulgação. 
 

(10. Discussão se houver recurso, 
na forma do artigo 277, §§ 2.º a 
5.º, do Regimento Interno, do 
Projeto de Decreto Legislativo 
n.º 25/2021) 

 
V. Ex.ª está com a palavra. Pode pedir lá. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 

obrigado, senhor presidente Erick Musso, 
somente esse pela ordem para agradecer aos 
deputados que estão aqui na Casa de Leis e 
também de forma virtual e para toda a 
população de Castelo.  

O Projeto de Lei n.º 567/2021, que 
entrou no Expediente de hoje, foi uma demanda 
que veio de nossas visitas, claro, por todo o 
interior do estado do Espírito Santo. Inclusive a 
solicitação veio diretamente da Câmara de 
Vereadores, lá da região de Castelo, a quem 
cumprimento aqui, no nome do vereador 
Warley César Bortoli, mais conhecido na região, 
na redondeza, como o querido amigo Vermelho; 

e também o presidente da Câmara de 
Vereadores, o Thiago de Souza, assim como 
muitos colegas desta Casa de Leis, que também 
fizeram proposições nesse sentido.  

A estadualização de trechos relevantes, 
de vias, é essencial sim para muitos munícipes e 
muitos municípios, especialmente para os 
municípios, com manutenção e melhorias nas 
vias de grande fluxo ou de importância de 
articulação entre essas regiões.  

O trecho em questão aqui é conhecido 
na região como Rodovia do Contorno. Há um 
tráfego ali muito intenso de veículos pesados, 
que carregam tanto a produção industrial e 
agrícola daquela região como também abastece 
o município de Castelo e toda sua vizinhança. 
Acreditam ali os munícipes, que a 
estadualização do trecho vai sim facilitar a 
manutenção, conservação e construção de 
ciclovia e calçadas para os pedestres. 

Conto com o apoio dos meus colegas 
desta Casa de Leis na aprovação e deixo aqui 
nesta manhã o meu grande abraço ao amigo 
vermelho e também a toda população da Região 
de Castelo. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu que agradeço e, depois, 
quero esse blazer seu emprestado pelo menos 
um final de semana. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Já 

não o estava usando por causa da gordurinha 
localizada. Agora, estou mais magrinho, estou 
deixando de ser um... 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Vou falar um negócio para 
você, com um blazer desse, hein, Majeski? Que 
pinta, hein.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Um 

blazer desse e a passagem, V. Ex.ª chega à 
França. 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Passamos à fase das 
Comunicações. Com a palavra o deputado... 
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O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) – 
Presidente, pela ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - V. Ex.ª está com a palavra. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI - (PSB) - 

Presidente, antes de começar a fase das 
Comunicações, eu só gostaria de registrar o 
aniversário do jornal A Tribuna. Hoje, o jornal A 
Tribuna comemora oitenta e três anos de 
existência. É um jornal tradicional do estado do 
Espírito Santo e fica aqui o nosso registro e os 
nossos parabéns ao jornal A Tribuna, que faz 
parte da própria história do Espírito Santo nas 
últimas décadas. Parabéns ao jornal A Tribuna e 
a todos os seus funcionários, principalmente aos 
jornalistas que desempenham um bom trabalho 
de levar à população a notícia e os fatos como 
são. 

Muito obrigado, presidente. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

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

REPUBLICANOS 10) - Pois não, deputado 
Freitas. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Da mesma forma 

e na mesma linha do deputado Sergio Majeski, 
que, aliás, quero parabenizar o Sergio Majeski, 
um deputado sempre muito atento a tudo que 
acontece nesta Casa e no estado do Espírito 
Santo e nos ajuda a lembrar de datas 
importantes.  

Quero também parabenizar esse 
excelente jornal do estado do Espírito Santo, 
que faz parte da grande imprensa. É um jornal 
que circula em todo o estado de forma diária, 
impresso, resiste aos tempos, supera as 
adversidades e se mantém intacto chegando a 
casa e estabelecimentos de todo o povo do 
estado do Espírito Santo. Parabéns ao jornal A 
Tribuna por mais um aniversário.  

 
O SR. PRESIDENTE - (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) - Eu também faço das 
palavras do deputado Sergio Majeski e do 

deputado Freitas, parabenizando o jornal A 
Tribuna por mais um ano de circulação, 
contribuindo para levar informação, informação 
de credibilidade, a todos os capixabas. 
Parabéns. 

Com a palavra, pela fase das 
Comunicações, o primeiro hoje, deputado 
Capitão Assumção. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – O deputado Torino Marques 
esqueceu de dizer que o secretário de Saúde, 
além das benesses que ele tem como sultão, 
único sultão capixaba, ele também usa do seu 
emprego para conseguir a teta para a esposa 
dele. A esposa do Nésio deve ser funcionária de 
alguma prefeitura próxima de nós aqui, então, 
há uma complementação de salário para que ele 
continue torturando o povo capixaba. 

Por falar em tortura, nós entramos com 
um projeto de lei para que não acontecesse no 
Espírito Santo o que a gente já vê em alguns 
locais e até mesmo na Prefeitura do Rio de 
Janeiro, onde um maluco, que, infelizmente, 
recebeu a outorga do voto e é prefeito da 
capital do Rio de Janeiro, está lá com essa 
sandice de passaporte sanitário.  

Nós entramos com o projeto justamente 
para coibir essa loucura, porque nós temos que 
abrir constantemente os nossos olhos de que as 
vacinas experimentais, que estão sendo 
aplicadas no povo em decorrência da pandemia, 
é em decorrência da pandemia, a Anvisa fez 
isso. A gente não pode jamais deixar de lado o 
trabalho que a Anvisa tem para proteger a 
sociedade brasileira.  

Nós temos visto constantemente, 
diariamente, as pessoas que estão tomando 
essa vacina, essa droga, é uma droga, todo 
medicamento é uma droga, e muitos estão 
contraindo o coronavírus. Eu sempre falo que a 
melhor vacina que tem, os médicos que são 
deputados aqui na Assembleia Legislativa sabem 
disso melhor do que eu, melhor do que o povo 
capixaba, a melhor vacina é você contrair o 
vírus. Passei por isso uma vez, passei por isso 
duas vezes. Eu preciso me vacinar com algo 
experimental se eu já tenho o melhor anticorpo 
aqui, circulando no meu sangue? 
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 Foi o que fez o presidente Bolsonaro, 
que foi lá discursar na ONU e ele já tinha 
passado pelo coronavírus. Qual é a melhor 
vacina que existe, se essas que estão por aí 
estão em fase experimental? Sendo aplicadas 
em um momento de emergência, obviamente. 
Mas, por que solicitar um passaporte de vacina 
para circular para lá e para cá se muitas pessoas 
são assintomáticas? Outras não querem porque 
é da cabeça dela não tomar e acabou. Nós não 
estamos aqui em uma ditadura, obrigando as 
pessoas a fazer ou a deixar de fazer alguma 
coisa. Mas, principalmente, aquelas que 
contraíram a covid-19 têm a melhor vacina no 
seu corpo, circulando no seu sangue.  

A melhor qualidade de anticorpos não 
vem de vacinas experimentais, vem nesse 
estágio em que nós nos encontramos, do fato 
de você contrair a covid-19. Pegou a doença, se 
curou, está cheio de anticorpo. Aí você vai 
exigir, por hipocrisia, um passaporte sanitário 
para você entrar ou não entrar em determinado 
local? 

E também eu faço campanha para essas 
pessoas que, nessa sandice de estarem sendo 
levadas por um secretário de Saúde que nem 
diploma de médico ele tem. Esse cara foi para 
Cuba fazer curso de guerrilheiro. Só conseguiu 
diploma de médico depois do segundo Revalida, 
em Minas Gerais, doado pela presidanta Dilma, 
na UFMG. Um homem que tem uma única folha 
no Lattes dele. Uma única folha, não tem nem o 
verso, só tem a frente, dizendo a militância dele 
em prol da saúde do povo brasileiro. O cara saiu 
corrido de Tocantins e recebeu a guarida do 
governador socialista e hoje está maltratando o 
povo capixaba.  

Essa medida que eu estou entrando aqui, 
na Assembleia, é para que eu possa solicitar aos 
nobres deputados para que a gente não cometa 
essa loucura, de entrar com essa porcaria, 
chamada passaporte sanitário.  

Quer um exemplo melhor? O ministro 
Queiroga, ministro da Saúde, pessoa íntegra e 
tal, tomou a vacina e tal: quatorze dias 
guardado porque contraiu a coronavírus. Foi 
vacinado com a primeira e a segunda dose. 
Ministro da Saúde, que foi vacinado com a 

vacina experimental da covid-19, contraiu a 
covid-19. 

Então, deputados, estou pedindo o apoio 
de V. Ex.as para que a gente não cometa essa 
sandice no Espírito Santo.  

Passaporte sanitário nunca! 
Obrigado, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
Capitão Assumção!  

Próximo deputado inscrito, deputado 
Carlos Von. 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, vou declinar da minha fala hoje. 
Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem, deputado 
Carlos Von! 

Deputado Coronel Alexandre Quintino. 
(Pausa) 

Coronel Alexandre Quintino, ausente. 
Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

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

HÉRCULES – MDB) – Pois não. 
 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Só 

para avisar que o deputado Marcelo Santos me 
comunicou que ele vai declinar, hoje, da fala.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Mas, ele tem que fazer isso 
ao microfone, excelência. Sinto muito, mas é 
regimental ele falar ao microfone.  

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Brincadeira, senhor presidente. O deputado 
Marcelo Santos está na plenária virtual, sim, 
está se dirigindo a alguma localidade para fazer 
alguma visita aos seus eleitores e eu estou 
somente desejando um bom dia ao deputado.  
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O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Obrigado! 

Deputado Delegado Danilo Bahiense. 
O deputado tem cinco minutos. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Bom dia, presidente Doutor 
Hércules Silveira! Bom dia, senhores deputados 
e deputadas, todos que nos assistem pela TV 
Assembleia e servidores desta Casa. 

Ontem, dia 21 de setembro, foi 
comemorado o Dia Nacional de Luta da Pessoa 
com Deficiência. O Doutor Hércules ontem, o 
nosso presidente no momento, fez a 
homenagem a essas pessoas deficientes. Doutor 
Hércules, embora a gente tenha trabalhado 
bastante aqui com relação à segurança pública 
do estado do Espírito Santo, também estamos 
sensíveis às demais causas. 
 Em 2020, nós apresentamos, aqui, um 
projeto de lei que isenta de taxa de inscrição em 
concurso público as pessoas deficientes e que se 
tornou a Lei n.º 11.233, de 15/01/2021.  
 As pessoas deficientes, antigamente ou 
anteriormente a essa lei, teriam que pagar uma 
taxa de inscrição, Doutor Hércules, e o senhor 
sabe: só apenas cinco por cento dessas pessoas 
que têm direito a concorrer, porque essas vagas 
são separadas em torno de cinco por cento. 
Então, a partir de janeiro de 2021, as pessoas 
portadoras de deficiências não mais pagarão 
taxas de inscrição em concurso público. Isso é 
inclusão! 
 Também apresentamos, aqui, um 
Projeto de Lei n.º 439/2018, cuja lei já foi 
aprovada por esta Casa de Leis, dependendo, 
apenas, da sanção do Governo do Estado, que 
trata da obrigatoriedade de placas acerca das 
cores das bengalas dos deficientes visuais. V. 
Ex.ª também contribuiu com a emenda desse 
projeto de lei. Esse projeto de lei faz uma 
inclusão das pessoas com deficiência visual, 
porque muitas pessoas não sabem que as cores 
das bengalas daquelas pessoas deficientes 
indicam a deficiência daquela pessoa. Ou seja, a 
bengala branca indica que o cidadão é cego, ele 
tem cegueira. É um deficiente visual com 
cegueira. A bengala verde indica que o cidadão 
tem baixa visão. A bengala verde, baixa visão. E 

a bengala branca com vermelho indica que o 
cidadão, além de ser deficiente visual, ou seja, 
cego, ainda também tem deficiência auditiva. 
Ele é surdo. 

Mas também, Doutor Hércules, 
apresentamos aqui outro projeto de lei para 
fazer justiça às pessoas com certa deficiência, 
que foi o projeto de lei com relação às córneas.  

De 2004 a 2019, nós tínhamos aqui, no 
Departamento Médico Legal, uma senhora que 
fazia o primeiro contato com as famílias das 
vítimas de morte violenta, e nós conseguimos 
zerar a fila de pessoas, aqui, no estado Espírito 
Santo, que precisavam de córneas. 
 Em 2019, aquela senhora aposentou-se 
e, a partir de então, ninguém mais foi colocado 
no local para substituir, fazer esse contato. 
Então, hoje, Doutor Hércules, nós temos 
quatrocentas pessoas, no estado Espírito Santo, 
ficando cegas e o Departamento Médico Legal e 
os SMLs recebem por ano três mil e quinhentas 
pessoas cujas córneas estão sendo enterradas. 
 Esse Projeto de Lei é o 60/2021. Ele foi 
aprovado por unanimidade aqui, nesta Casa de 
Leis, pelos nossos colegas, no entanto, o 
Governo do Estado, o governador do Estado, 
não teve a sensibilidade de atender a essas 
pessoas que estão ficando cegas, ou seja, houve 
um veto por um vício de iniciativa, sob o 
argumento de que causaria despesa ao Estado. 
Quer dizer, colocar uma pessoa, deputado 
Torino, que ganha mil e quinhentos, mil e 
oitocentos reais por mês, para fazer o contato 
com as famílias das vítimas de morte violenta 
não vale a pena para salvar quatrocentas 
pessoas que estão perdendo a visão no estado 
do Espírito Santo. E, a cada dia, a situação se 
agrava.  

Então, gostaria que o Governo Estado 
fosse sensível a esse problema e resolvesse, de 
outra forma, colocando ali, no Departamento 
Médico Legal, uma pessoa da Polícia Civil ou da 
Secretaria de Saúde para que nós pudéssemos 
zerar essa fila e fazer com que essas pessoas 
voltem a enxergar plenamente  
 Por fim, quero parabenizar, hoje, o jornal 
A Tribuna pelos oitenta e três anos. Faço isso na 
pessoa do meu amigo deputado Torino 
Marques, que, durante tantos anos, labutou 
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naquela emissora, inclusive, me entrevistando 
há mais de trinta anos, porque ficamos na 
Polícia Civil por trinta e três e V. Ex.ª nos 
entrevistou muitas vezes, há trinta anos. 
 Muito obrigado, presidente! 
 Retorno a palavra para V. Ex.ª. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Deputado Danilo, parabéns 
pelo trabalho de inclusão. Importante a gente 
olhar por essas pessoas que não são vistas 
especialmente pelas nossas autoridades. 
 Peço a V. Ex.ª para assumir a presidência. 
O próximo orador sou eu, então, peço por 
gentileza. Deputado Danilo Bahiense assumindo 
a presidência.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE  - Sem partido) – Bom dia a todos! 
Bom dia, deputado Torino! Bom dia, deputado 
Capitão Assumção, nossos deputados também 
que estão de forma virtual!  

Com a palavra agora o Doutor Hércules, 
próximo orador. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Senhor presidente e prezados colegas, nosso 
querido deputado Danilo Bahiense, parabéns 
pela luta também de inclusão. É muito 
importante a gente olhar para aquele que é 
esquecido pela sociedade, especialmente pelos 
políticos. Então, esse trabalho de inclusão é 
importante. 

 
(São exibidas imagens 
simultaneamente ao 
pronunciamento) 

 
Quero mostrar ali que ontem nós 

participamos da missa em intenção às pessoas 
que morreram e doaram os órgãos. 

Danilo acabou de falar agora, 
infelizmente a fila é muito grande, mas nós 
temos que incentivar as pessoas a doar órgão, 
porque é preciso que as pessoas tenham 
consciência de que ninguém vai tirar um órgão 
de uma pessoa que poderá sobreviver. Existe 
um protocolo, existe uma equipe 
multidisciplinar, que vai observar, vai ver a 

morte encefálica. A morte encefálica é 
incompatível com a vida. Na verdade, a gente 
fica preocupado, tem gente que fala assim: Puxa 
vida, eu vou deixar tirar um órgão do meu filho, 
do meu pai, da minha mãe, ele vai ser sepultado 
faltando aquilo. Mas para que serve aquilo 
depois que ele morreu? Serve para nada! 

Nós vimos ontem, Danilo, lá na Basílica 
de Santo Antônio, o testemunho do Tadeu 
Marino. Tadeu Marino é um transplantado 
renal, foi secretário da Saúde, esperou na fila. 
Um dos serviços mais sérios que nós temos no 
Brasil – que não tem como furar a fila, não tem 
dinheiro que compre um órgão – é transplante 
de órgão, doação de órgão. Então, nós 
estivemos presentes ontem, ele já tinha vindo 
aqui na semana passada, dado o testemunho 
dele – o Tadeu Marino. Ele levou a netinha dele 
de sete anos lá no altar e falou assim: Eu não 
poderia hoje estar vendo a minha neta, que tem 
sete anos. E o meu rim também tem sete anos. E 
sete anos, infelizmente uma pessoa que foi 
ganhar neném, teve eclâmpsia, morreu, e ele 
tem um rim dessa mulher que morreu. A criança 
que nasceu, nasceu viva nesse parto, também 
tem sete anos. Então, é preciso que a gente 
sempre converse com a família, é importante a 
doação de órgão. 

Nós temos hoje na fila, Danilo, rim: na 
fila de espera hoje, mil, cento e dez pessoas 
aguardando; fígado, quatorze; coração, quatro; 
córnea, quatrocentas e nove. Num total de mil, 
quinhentas e trinta e sete pessoas aguardando 
na fila para serem transplantadas.  

Você que está em casa, converse com a 
sua família, porque depois de morto não tem 
mais como falar. Converse com a sua família, 
que é importante. 

Hoje é Dia do Contador. A data é uma 
homenagem ao profissional que estuda e avalia 
as atividades financeiras, ou seja, o chamado 
contador. Esse profissional é que tem no seu 
cargo a questão tributária dos profissionais e 
das empresas, passa o seu dia a dia envolvido 
em planilhas, calculadoras e muitos cálculos, na 
verdade é o contador. Parabéns a todos os 
contadores, Conselho Regional de 
Contabilidade, presidente do Conselho, Carla 
Cristina Tasso e demais membros. Quero 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 Diário do Poder Legislativo - 113 

 

lembrar também aqui JB, vou lembrar alguns, 
aqueles que eu esquecer me perdoem, mas JB 
Contabilidade, nosso querido Evandro e sua 
equipe toda do seu escritório. Evandro é um dos 
melhores contadores que nós temos no estado, 
é o meu contador. RTR Assessoria Contábil, 
Robson e toda a sua equipe. Também Waltercon 
Contabilidade do meu querido Walter Noronha 
e toda sua equipe lá de Vila Velha, lá da Glória. 
Mais ainda CSA Contabilidade, minha querida 
amiga de tantos anos Celi e sua equipe toda do 
seu escritório. Ética Contabilidade e Assessoria 
Empresarial, o Júlio, Cida e equipe. 

Então, peço ao Fabiano que passe mais 
algumas fotos. 
 Ali, com padre Rafael. O padre Rafael 
deu um testemunho que um sobrinho dele, com 
um acidente, faleceu, e foram doados os órgãos, 
que também foi um testemunho que o padre 
Rafael deu esta noite, na Basílica de Santo 
Antônio, e que foi um momento muito 
importante. 
 Eu quero mais uma vez lembrar, por 
último, presidente, que nós estaremos fazendo 
aqui, dia 30, uma sessão especial sobre sinais de 
Libras. Agradecer, agora, a Eliana Burgarelli, que 
está ali transmitindo a nossa fala em sinais de 
Libras, parabenizar também a nossa querida 
Gisele, que são as duas moças que transmitem 
as nossas sessões. 
 Agradecer ao presidente Erick, porque 
essa conquista da inclusão do surdo é 
importante. Antes, até o início deste ano, 
fevereiro, o que a gente falava aqui o surdo não 
sabia o que nós estávamos falando. Hoje não, 
hoje sabe. Agradecer ao presidente por essa 
conquista e também por nosso espaço ali, o 
núcleo Otacílio Coser; e também pela faixa tátil 
que nós temos hoje, que não tinha também. E o 
nosso presidente, com certeza fará muito mais 
trabalho pela inclusão dos deficientes aqui. 
 A todos os deficientes, especialmente ao 
núcleo, Carlos Ajur, com Mirian e também a 
nossa Fernanda, um abraço a todos. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Parabéns, 
Doutor Hércules, pelo seu pronunciamento, 
sempre em prol da vida. E, no caso, Doutor 

Hércules, da doação de córneas, é mais simples 
ainda, porque ela pode ser retirada até seis 
horas depois. E o Departamento Médico Legal, 
ele recebe, junto com os SMLs, três mil e 
quinhentos corpos por ano. Essas pessoas 
poderiam estar enxergando normalmente. 
 Eu passo a palavra, agora, ao próximo 
orador, Dr. Emílio Mameri. 
 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Bom dia a todos! Quero saudar o nosso 
presidente em exercício, Delegado Bahiense, os 
deputados e deputadas presentes, as pessoas 
que nos assistem, funcionários da TV 
Assembleia.  
 Vou iniciar minha fala a respeito da 
nossa Região Litorânea Sul, o trabalho que tem 
sido desenvolvido, um trabalho importante, não 
só na Litorânea Sul, mas na Central Sul e no 
Caparaó. Tivemos uma reunião de trabalho, de 
prestação de contas dos investimentos futuros 
para o Sul do Estado. Essa reunião foi em 
Anchieta, com a participação de várias pessoas 
do Governo, vários secretários. O governador 
fez toda a explanação. E a presença de muitos 
prefeitos da região, vereadores, ex-prefeitos, 
vice-prefeitos, comunidade representada lá 
pelas instituições. 

Foi um marco histórico muito 
importante, porque a presença foi maciça de 
pessoas que querem o desenvolvimento do Sul 
do Estado e que enxergam, com as medidas 
adotadas pelo governador Renato Casagrande, 
numa expectativa, numa esperança de 
desenvolvimento de uma área do Espírito Santo 
que ficou para trás no desenvolvimento, 
comparada com outras regiões. Precisamos 
resgatar. São importantes os investimentos para 
que nós tenhamos um desenvolvimento 
semelhante com as outras regiões do Estado, e 
até um desenvolvimento maior, para que a 
gente possa chegar num patamar de igualdade. 
Porque não interessa para ninguém que o 
estado tenha regiões mais desenvolvidas, com 
maiores oportunidades, do que outras regiões. 
O desenvolvimento tem que ser total, e eu 
tenho certeza absoluta que é uma tônica desse 
Governo gerar oportunidades para que todas as 
regiões se desenvolvam. 
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 Muito importante, várias obras 
estruturantes, várias ações significativas para 
diferentes municípios, ações em todos os 
municípios da Litorânea Sul. O governador 
colocou isso muito claro, investimentos na 
educação, investimentos na saúde, 
investimentos na infraestrutura, captação de 
empresa para gerar emprego e renda para toda 
a população. 
 E nós estamos, como deputado, 
trabalhando, como sempre, firmes, para que o 
Sul do estado possa se recuperar e ter condições 
de ofertar aos seus moradores oportunidade de 
desenvolvimento, oportunidade de crescimento, 
para que a gente perceba que o Sul do estado 
está sendo valorizado. E, como eu falei 
anteriormente, ficamos, durante certo tempo, 
esquecidos.  

Outra missão de que eu quero fazer a 
comunicação a todos vocês que nos assistem é 
com relação à reunião que eu tive com o 
governador colocando as questões do 
desenvolvimento do Sul do estado, todos os 
municípios do Sul do estado. E eu quero 
enfatizar: compromisso assumido pelo 
governador de um projeto de pavimentação do 
trecho que liga a BR-101 ao Monumento Frade e 
a Freira. 

Esse trecho de aproximadamente quatro 
quilômetros e meio, ou cinco quilômetros, é um 
trecho que é a única comunicação que todas as 
pessoas, turistas e observadores, têm para 
poder chegar a esse monumento, conhecido do 
estado, conhecido mundialmente. 

O trecho é pequeno. Não temos outra 
maneira de chegar para a visitação desse 
monumento histórico e importante que nós 
temos, uma beleza natural no Sul do estado. 

O governador, sensível a todas as 
demandas que foram colocadas – que foram 
muitas –, se comprometeu, junto com a 
Secretaria de Agricultura, através de um 
projeto, e mesmo o DER, para que, em tempo 
recorde, pudéssemos otimizar essa obra tão 
importante para a aquela região, que abrange 
quatro municípios: Rio Novo do Sul; Cachoeiro 
de Itapemirim; Vargem Alta, que detém a maior 
parte do monumento; e Itapemirim, que 
também tem uma parte expressiva.  

Inclusive, o acesso...  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Favor 
concluir. 

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

Ao monumento é feito dentro do município de 
Itapemirim. 

Esperamos que isso se torne uma 
realidade, já que nós aprovamos um projeto 
criando a rota do Frade e a Freira. Isso vai nos 
possibilitar gerar desenvolvimento regional. 

Nós temos, no entorno do monumento...  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Dr. Mameri, 
favor concluir. Já se encerrou o prazo. 

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

Dezessete quilômetros de vias que precisam ser 
pavimentadas, gerando as oportunidades que 
nós acreditamos que vão acontecer. 

Então, eu encerro minha fala 
agradecendo ao governador e agradecendo à 
sua equipe de trabalho por ter nos ouvido e 
aceitado as nossas reivindicações. 

Muito obrigado, senhor presidente!  
Devolvo a palavra à Mesa. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Próximo 
orador, deputado Dr. Rafael Favatto. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Delegado 
Danilo Bahiense, hoje presidindo a Casa, tão 
tranquilamente, serenamente. 

Quero aproveitar este período para 
parabenizar o deputado Emílio Mameri pela luta 
pelo Sul do estado. São muito importantes essas 
questões.  

A gente sabe que o desenvolvimento do 
Norte e Noroeste do estado, através da Sudene 
e através de vários incentivos, tem se realizado 
ao longo do tempo. E o Norte e o Noroeste 
realmente têm se desenvolvido a contento, 
digamos assim, com infraestrutura e com 
planejamento. E o Sul, nesses últimos tempos, 
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realmente tem ficado um pouco atrás, mas nada 
que o governador Renato Casagrande, junto 
com sua equipe; os deputados... Nós, que 
andamos – eu ando muito pelo Sul e ando muito 
pelo Norte e Noroeste também –, a gente sabe 
avaliar e levar esse pedido ao Governo do 
Estado.  
 Então, está realmente sendo feito obras 
estruturantes em todo o estado do Espírito 
Santo. Obras essas que além de gerarem 
emprego e renda na execução da obra, no 
planejamento e execução, vai gerar um maior 
conforto ao produtor rural. Nosso estado é 
pequeno, a agricultura familiar, em sua grande 
maioria, faz a diferença colocando alimento na 
mesa da Região Metropolitana, mas coloca o 
alimento na mesa, o dinheiro, digamos assim, na 
mesa da família da agricultura familiar, porque 
sustenta a sua família, estudo para os seus 
filhos, e isso é importante salientar. 
 Então, são obras estruturantes levando 
internet, levando telefonia rural, levando 
asfalto, calçamento até essas áreas mais 
distantes no estado do Espírito Santo, 
fomentando o turismo, não só no Frade e a 
Freira, mas na região do Caparaó, na região das 
montanhas capixabas. Em todo o estado do 
Espírito Santo, essa diversidade, esse projeto 
cultural - o segundo projeto da pauta de hoje, 
que já falei sobre ele - levando a cultura para os 
municípios. 

O município vai elencar os principais 
projetos da sua região. É importante salientar 
que os municípios conhecem as suas 
instituições, origens, e todos esses pontos de 
cada localidade, do seu município, ficam mais 
perto, aproximam mais o Estado da população, 
através desse projeto. 
 Então, é importante a gente salientar, 
reforçar, falar sobre isso, porque realmente é 
inclusivo. É um ponto inclusivo para a nossa 
população. Inclui todas as regiões, dá 
oportunidade ao estado do Espírito Santo a 
crescer e a desenvolver. 

Num momento de pandemia, onde 
temos escassez de recursos, escassez de 
emprego, o Governo tem esse papel 
mantenedor, gerando oportunidades, gerando 
aproximação com os municípios. E o 

desenvolvimento está logo ali. A crise vai 
passar! O nosso povo é ordeiro! 

Não podemos baixar a guarda em 
relação à pandemia. Não podemos baixar a 
guarda! O uso álcool gel, como médico temos 
que falar que temos que ficar vigilantes. 

Só para você ver, pais de colegas 
médicos que foram vacinados com duas doses 
da vacina se infectaram com a doença. Então, é 
necessário vigilância: uso do álcool gel, 
distanciamento social, máscara.  

Não podemos deixar de continuar com 
as nossas atividades. Não é isso. Nós temos que 
manter o comércio aberto, tudo funcionando, 
porém, nós, seres humanos, temos que ser 
vigilantes: não colocar a mão na boca, no olho. 
Isso pode levar o vírus que está nas superfícies, 
ou em superfícies contaminantes, ou até em 
outras pessoas, quando a gente cumprimenta 
outras pessoas e coloca a mão na boca e no 
olho, pode levar para dentro do nosso 
organismo, e aí vamos nos contaminar com 
essas variantes novas que estão por aí.  

Então, é importante a gente salientar. E 
isso ajuda a todos nós, porque se você se 
previne, previne e ajuda a prevenir a doença na 
sua família, nos seus irmãos, no seu círculo de 
amizade, então, é importante a gente estar 
atentos nesse momento. 

Então, muito tem que ser feito; muita 
coisa. Muito ainda há que fazer, mas é 
importante a gente ficar atento e falar sobre o 
que está acontecendo de bom no estado do 
Espírito Santo. 

Obrigado!  
Agora vejo que a presidência foi para o 

Capitão Assumção.  
Agradeço pelo momento. Obrigado! 
 
O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO – PSL) – Muito obrigado, nobre 
deputado Dr. Rafael Favatto. 

Com a palavra o nosso ilustre deputado 
Engenheiro José Esmeraldo. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Obrigado, amigo Capitão! 
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Senhor presidente, senhores deputados, 
deputadas, aqueles que nos assistem através da 
TV Ales. 

Estamos aguardando, é importante frisar 
isso, há quarenta e cinco dias, com relação ao 
agendamento para a inauguração de uma obra 
importantíssima, executada a pedido do 
deputado José Esmeraldo e autorizada pelo 
governador Renato Casagrande. Uma obra de 
dez quilômetros de rede com trinta e cinco 
centímetros de diâmetro. E essa água, vem do 
Rio Santa Maria, o mesmo rio que abastece 
Vitória, para a região tão importante de Aracruz, 
mais precisamente, Distrito de Santa Cruz. 

Eu fiz o pedido ao governador, porque o 
governador, realmente, fez um gol de placa ao 
levar água para esta região, antes abastecida 
por carro-pipa e poços artesianos. E o 
governador, imediatamente, ligou para o Cael, 
diretor-presidente da Cesan, e pediu que ele 
agendasse um dia para que a gente fosse a 
Santa Cruz, até mesmo para poder prestigiar 
aquela população. E o governador ligou e pediu 
para ele agendar o dia para inaugurar a obra 
que há 60 anos os moradores pediam e, agora, 
está funcionando a pleno vapor, beneficiando 
toda a região do Distrito de Santa Cruz, que é o 
maior distrito de Aracruz. E estou aguardando! 

Recentemente liguei para o Cael 
perguntando: Cael, por que você ainda não 
agendou? Porque foi uma determinação do 
governador Renato, e eu estava do lado dele, 
para que pudéssemos inaugurar esta obra 
fundamental para a população. São mais de 
doze mil pessoas que estão sendo beneficiadas. 
E ele falou para mim: Eu já passei o pedido para 
Rita. 

Rita, acredito, é a secretária do Governo. 
Deve ser ela quem faz os seus agendamentos. 
Não sei se tem mais gente, porque se tivesse eu 
ia falar o nome aqui também. Mas vou descobrir 
e depois falo aqui. 

 Precisamos ser atendidos, somos da 
base do Governo! Ajudo o Governo e não me 
arrependo, em momento algum, de ter ajudado 
o governador. Agora, uma obra dessas, 
fundamental, por que também não prestigiar o 
deputado que prestigia o Governo? Ou será que 
tem alguma coisa envolvida nisso aí?  

São quarenta e cinco dias! E esse pedido, 
repito, foi feito lá no gabinete do Renato. E ele, 
imediatamente, ligou para o Cael. E Cael, depois 
de vários e vários dias, liguei para ele: Pô, o que 
aconteceu? Ah, eu pedi para Rita. Quem é Rita? 
Rita é uma funcionária que faz os 
agendamentos do Governo. 

Então fica aqui o meu pedido, o meu 
apelo. Uma obra fundamental, importantíssima, 
que beneficiou mais de quinze mil pessoas, isso 
nos dias normais! Na época do final de ano 
chegaria a oitenta, cem mil pessoas.  

Então, fica aqui o nosso apelo. Por isso 
que estou falando de forma bem objetiva, bem 
educada, né, para depois não dizer : Ah, o 
deputado José Esmeraldo jogou pesado! Porque 
eu não vou querer que alguém me atrapalhe, de 
jeito nenhum! Sou um cara que trabalho muito 
e resolvo muito! E não é brincadeira chegar 
aonde eu chego, não! Agora, eu estou fazendo 
esse apelo, esse pedido, que foi autorizado pelo 
governador Renato Casagrande, em quem eu 
acredito e confio. Agora, a assessoria tem que 
ter a responsabilidade de executar aquilo que 
foi pedido pelo governador.  
 Então, fica aqui o meu apelo novamente. 
E eu não quero voltar aqui para falar 
novamente, e aí eu vou falar com um pouco 
mais de ênfase. Então, fica o meu pedido. Estou 
vendo que o nosso querido amigo Marcelo 
Santos está ali, no carro dele – grande, brilhante 
deputado de Cariacica. Não pode a gente tomar 
rasteira. Em mim ninguém vai dar rasteira! Aí 
não! Aí o bicho pega! Pega mesmo! Pode ter 
certeza de que pega! Eu sou da paz, mas dou da 
guerra também. Sou da paz, mas sou da guerra! 
E não tenho medo de cara feia e não sou filho 
de pai assustado também, não!  
 Agora, fica aqui, meu querido amigo 
Freitas, que é líder do Governo: V. Ex.ª está 
convidado a ir lá comigo, inaugurar... Freitas, 
tem quarenta e cinco dias que o governador 
autorizou, e até hoje nada! Até hoje nada! Aí, o 
que acontece? Estão querendo... Eles sabem 
que José Esmeraldo vai até um limite, mas, 
depois do meu limite, aí... É bom que V. Ex.ª 
esteja ouvindo; é bom que o deputado Marcelo 
Santos, que é do Governo também, esteja 
ouvindo! É bom que vocês estejam ouvindo aí: 
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há quarenta e cinco dias, e isso aí desgasta o 
deputado, desgasta o governador! Porque a 
obra que foi feita lá é uma obra de excelência! 
Dez quilômetros de rede de água potável, 
porque, antes, a água, conforme foi dito, era de 
poço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Para encerrar, nobre 
deputado. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Então, não sei como é que está o meu tempo aí, 
mas eu estou fazendo um apelo educadamente, 
habilidosamente, mas eu também posso mudar 
um pouco a minha questão educadamente, 
porque às vezes as pessoas acham que você é 
bobo, mas ninguém vai achar que o deputado 
José Esmeraldo é bobo, não! Porque não é 
mesmo! Não nasci ontem, não! Não enrolo 
ninguém, sou um cara de palavra, e o Governo 
sabe disso! Falo e cumpro, entendeu, Freitas? 
Nova Venécia, nós estaremos lá, juntos! Não é 
conversa fiada, não! 
 Agora... 
 
 O Sr. Freitas – (PSB) – E Santa Cruz 
também.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Por favor, deputado 
Freitas, deixe o deputado encerrar, que a gente 
já vai prosseguir com o próximo deputado. 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Não escorregue, não, baixinho! É Nova Venécia! 
Entendeu? Mas você pode ir comigo aonde você 
quiser! Agora, poxa! Fica aqui o meu apelo: o 
governador falou perto de mim: Cael... E até 
agora quarenta e cinco dias e nada! Fica aqui a 
lembrança e, ao mesmo tempo, que a senhora 
Rita providencie lá a inauguração da tão 
sonhada obra, tão importante para o distrito de 
Santa Cruz. Repito: o maior distrito de Aracruz. 
 Muito obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Obrigado, nobre 
deputado Engenheiro José Esmeraldo.  

 Com a palavra o deputado Erick Musso. 
(Pausa) 
 Com a palavra o deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Somos nós! 
Quero cumprimentar o nobre deputado que 
preside a sessão no momento, deputado 
Capitão Assumção, cumprimentando os meus 
colegas deputados e deputadas, 
cumprimentando o deputado Engenheiro José 
Rocha Esmeraldo de Freitas. O José Esmeraldo é 
um deputado extremamente atuante, um 
deputado que anda por este estado inteiro e vai 
aos lugares mais difíceis. Eu gostaria até que o 
Zé estivesse não somente on-line, mas estivesse 
também com o vídeo aberto, para receber os 
meus elogios, para receber o meu 
reconhecimento do deputado atuante que é. 
Aliás, eu penso que, assim como o Governo, na 
gestão do governador Renato Casagrande, assim 
como o Governo Renato Casagrande, nós 
deputados precisamos atuar no intuito de fazer 
com que o nosso mandato possa, também, 
alcançar as pessoas que mais precisam do nosso 
mandato, as pessoas que mais precisam dos 
recursos provenientes dos impostos que nós 
pagamos. 
 E eu quero render homenagem ao 
deputado José Rocha Esmeraldo, que o 
mandato do deputado José Rocha Esmeraldo faz 
isso. O mandato do deputado José Esmeraldo 
alcança as pessoas, as entidades que mais 
precisam dos recursos dos impostos que nós 
pagamos em todo o estado: entidades 
filantrópicas, associações urbanas, associações 
rurais, Apae, Pestalozzi. 
  Eu falo e dou testemunho do quanto 
esse deputado, do quanto esse mandato do 
deputado José Esmeraldo se preocupa em 
alcançar as pessoas que precisam do Governo. 
 Então, eu fico lisonjeado de testemunhar 
esse mandato do José Esmeraldo e estabelecer 
aqui, na minha fala, que o deputado José Rocha 
Esmeraldo, o mandato dele é um mandato que 
a Assembleia precisa desse mandato, precisa 
renovar quantas vezes o deputado tiver força, 
energia, capacidade de andar, é preciso que a 
população identifique e renove esse mandato. 
Porque esse mandato alcança as pessoas. É um 
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mandato autêntico, é um mandato ímpar, é um 
mandato que tem voz, que fala em favor do 
povo. Parabéns, deputado José Rocha 
Esmeraldo! 
 E eu falo de cadeira, eu falo porque 
conheço, eu falo porque eu vejo as entidades 
que recebem os benefícios do seu mandato. E 
você, V. Ex.ª faz um pronunciamento e enche a 
bola do Governador Renato Casagrande! 
Parabéns, deputado José Esmeraldo, que 
reconhece os dez quilômetros de rede de água 
lá numa comunidade simples, uma comunidade 
que não era alcançada, ainda, com água tratada, 
e que por força do vosso mandato, de andar, de 
identificar aquela comunidade, de reivindicar 
para aquela comunidade, o Governo Renato 
Casagrande atende e leva a água tratada para 
aquelas pessoas. 
 E o que o José Esmeraldo pede nesse 
momento? O José Esmeraldo pede, nesse 
momento, agenda do governador para tirar 
proveito daquilo que foi feito. Parabéns, Zé!  
Está fortalecendo o Governo, está fortalecendo 
o governador. E está pedindo, única e 
exclusivamente, que seja agendado, que seja 
colocado na agenda do governador, um tempo 
para ir lá abraçar aquele povo, receber o muito 
obrigado daquele povo.  E tenho certeza de que 
tem gente lá chorando de alegria de ter 
recebido água tratada, por força do seu 
mandato, da sua indicação, e que o governador, 
muito prontamente, atendeu e levou para 
aquela região, para aquela comunidade. 
Parabéns, Zé! 
 Eu quero, ainda, reforçar aqui o Governo 
que está sendo feito na área da saúde, Zé, no 
Estado do Espírito Santo. O mandato do 
governador com excelentes profissionais que 
completam o Governo. Porque sem excelentes 
quadros, não tem como fazer o trabalho.  
 Eu estou falando aqui do secretário de 
Saúde Nésio Fernandes. Esse extraordinário 
secretário, esse baita profissional, esse homem 
que conhece como poucos no Brasil conhecem 
do SUS, das políticas públicas do SUS. Esse ser 
humano que sabe tomar decisão. Que tomou a 
decisão de não colocar hospital de campanha 
para não jogar dinheiro fora. Onde foi colocado 
hospital de campanha jogou dinheiro fora: no 

Rio, em Minas, em São Paulo. Aqui no Espírito 
Santo, José Esmeraldo, o hospital de campanha 
foi o Hospital Meridional. Contrataram trinta 
leitos de UTI para salvar o nosso povo no 
Hospital Meridional.  O Medical Center 
Linhares, o mais novo hospital particular, com a 
maior tecnologia implantada, foi o hospital de 
campanha nosso, contratado pelo Governo 
Renato Casagrande. Sobretudo, pela decisão do 
secretário de Saúde Nésio Fernandes. 
 E, agora, nós estamos colocando 
cinquenta mil cirurgias eletivas, de canto a 
canto do estado, usando a nossa rede pública 
que está estruturada, usando os hospitais 
filantrópicos, essa parceria importante que 
fortalece os hospitais filantrópicos. E o povo 
está podendo ter acesso a cirurgias eletivas. Em 
outros tempos não tinha no estado do Espírito 
Santo. Isso tudo pela decisão de Governo e pela 
capacidade... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Para encerrar, 
deputado. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – ... do secretário 
Nésio Fernandes. Esse secretário humano, esse 
secretário competente, esse secretário 
habilidoso que vem fazendo um trabalho de 
excelência no estado do Espírito Santo.  E que 
maravilha o estado do Espírito Santo ter um 
secretário tão competente em tempos tão 
difíceis de pandemia. E sobre vacina, deputado 
Zé Esmeraldo, eu quero dizer...  

 
O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Encerrado, 
deputado. Já acabou o seu tempo.  

 
O SR. FREITAS – (PSB) - Eu já concluo, 

deputado Capitão Assumção, meu presidente. 
Eu já concluo!  

Eu quero dizer, deputado Zé Rocha 
Esmeraldo, já imaginou se a paralisia infantil eu 
tivesse de adquiri-la para criar anticorpos da 
paralisia infantil? Então, a vacina é que evita a 
doença chegar ao nosso corpo. Tenho dito. 

Muito obrigado.  
Devolvo a palavra ao nosso presidente.  
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O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 
ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Freitas.  

Com a palavra o deputado Gandini. 
(Pausa)  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Quero agradecer, Freitas, pelas suas palavras. E 
como líder, você representa muito bem... 

 
O SR. PRESIDENTE – (CAPITÃO 

ASSUMÇÃO – PATRIOTA) – Com a palavra o 
deputado Hudson Leal.  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

...e eu estarei sempre junto com você.  
 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Cumprimentando o presidente da sessão, 
o meu amigo deputado Capitão Assumção, 
cumprimentando os deputados e deputadas que 
estão nos assistindo e a todos que acompanham 
a TV Ales.  

Luciano, eu gostaria que você passasse o 
vídeo aí.  Esse vídeo foi um pedido de socorro 
que teve, aqui, em uma audiência pública, de 
um cidadão, do estado Espírito Santo, que 
procurou todas as autoridades e não encontrou 
resposta.  

E aí, em uma audiência pública, a 
deputada Iriny Lopes, uma bela audiência 
pública que teve, aqui, para discutir o acidente 
que acometeu o estado do Espírito Santo, que 
foi o rompimento da barreira, me pediu para ir 
lá, in loco, para ouvir, porque era um assunto 
muito grave que envolve políticos do estado do 
Espírito Santo, órgãos públicos; então, nós 
fomos ouvir.  

Eu gostaria que você passasse. 
 

  (É exibido o vídeo)  
 

Continuando aqui. Tá bom, Luciano, você 
cortou. 

Esse cidadão, Fernando, vem nos pedir 
socorro e ele pediu à Assembleia Legislativa 
porque ele já está com esse processo na justiça. 
Na verdade ele foi brigar contra a milícia. A 
denúncia dele é o que a fundação Renova está 

fazendo com autoridades militares e 
autoridades políticas no município de Linhares. 
Então fui lá, in loco, a pedido da deputada Iriny 
Lopes, que se sensibilizou, todos se 
sensibilizaram porque para pessoa se expor 
publicamente ele está sendo ameaçado de 
morte. 

Então, o que a gente vem pedir? 
Primeiro: lá em Regência não tem policiamento. 
Ele é um empresário de lá, tem uma 
propriedade de um valor alto, ele me citou 
nomes de políticos locais e do estado que estão 
interessados na sua área, muitos políticos, 
querendo tomar a área dele. E a fundação 
Renova através, segundo ele, de alguns 
advogados e militares tentaram fazer uma 
milícia lá depois que a polícia saiu. 

 Então, esse é um pedido para a Polícia 
Militar que reveja o policiamento em Regência. 
É muito longe. De Bebedouro até lá, que é o 
lugar mais próximo onde tem policiamento, são 
quarenta e dois quilômetros. Então, assim, a 
gente vem pedir à Polícia Militar que reveja a 
situação e coloque um policiamento ostensivo 
naquele local. Então... 

 
O Sr. Freitas – (PSB) - Deputado Hudson, 

me concede um aparte amigo?  
 
O SR. HUDSON LEAL – (REPUBLICANOS 

10) – Deixe-me concluir, por gentileza, 
deputado Freitas.  

Então, esse processo dele a Polícia 
Militar está fazendo na Corregedoria o 
acompanhamento, então a gente espera... O 
que ele tem medo, o questionamento dos 
advogados dele é que vença o prazo. Eu tenho 
certeza de que com o atual comandante que 
tem a Polícia Militar, uma pessoa séria, o 
coronel Douglas Caus, isso não vai acontecer. 
Então que seja arquivado ou que tenha alguma 
punição para o militar que é acusado de milícia. 
Ele tem filme da pessoa indo lá armada, levando 
outras pessoas dentro da sua propriedade e 
pressionando ele. 

Em relação à fundação Renova, pedir ao 
Governo que está para sair uma repactuação, ou 
seja, estão querendo tirar a fundação Renova do 
pagamento de indenização e que seja feito 
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pelos estados. E o Governo de Minas 
sabiamente nunca colaborou, muito pelo 
contrário, só prejudicou o estado do Espírito 
Santo com o rompimento da barreira. Ela está 
propondo ao Governo do Estado do Espírito 
Santo que sessenta por cento vai para ela, vinte 
por cento para a União e para o Espírito Santo 
somente vinte por cento.  

 Então, os representantes que estão 
juntos neste colegiado para discutir a 
repactuação que tem que ser o contrário, o 
Espírito Santo não pode ser prejudicado. Nunca 
o estado de Minas com seus royalties de 
mineração passou para o estado do Espírito 
Santo. Então nesse momento é o contrário, o 
Espírito Santo que tem que ter sessenta por 
cento da indenização devida à Samarco para o 
Espírito Santo e Minas Gerais com vinte. E a 
União pode diminuir, a União não precisa dos 
vinte por cento, dez por cento é o suficiente. 

 Então, a gente vem pedir 
encarecidamente à Polícia Militar que reveja. E 
pode ter certeza, senhor Fernando, eu e a 
deputada Iriny, nós nos comprometemos, nós 
vamos ao Governo do Estado pedir providência 
para que não continue esse desmando na vila de 
Regência,   em Linhares. 
 Obrigado, deputado Torino Marques, 
neste momento, presidente da Assembleia. 
 

O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Satisfação. 

Deputado Freitas, gostaria de pedir um 
aparte? Ele tinha pedido. 
 

O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 
10) - Desculpa, Freitas. Pode falar. 

 
O Sr. Freitas - (PSB) - Agradeço ao 

deputado Torino Marques pela lembrança. 
Eu quero parabenizar o deputado 

Hudson Leal pelo pronunciamento, pelo debate 
muito intenso que faz com relação ao crime da 
Samarco no estado de Minas Gerais e, 
sobretudo, no estado do Espírito Santo, ao 
longo das margens do Rio Doce e no litoral 
capixaba.  

Quero sugerir ao deputado Hudson Leal 
e à deputada Iriny, que também faz um trabalho 

brilhante na receptividade desses prejudicados 
por esse crime, que a gente possa notificar o 
delegado chefe da Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, deputado Hudson Leal, o doutor 
José Darcy Arruda, para que inteligência da 
Polícia Civil possa ir além da presença in loco da 
Polícia Militar, que eu também endosso, mas a 
inteligência da Polícia Civil tem toda a 
capacidade de investigar o que a Samarco e as 
autoridades estão fazendo miliciando esse rapaz 
e a comunidade lá de Regência. 

Então, eu sugiro a V. Ex.ª que faça uma 
visita e faça uma denúncia para que a chefatura 
da Polícia Civil, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo, possa investigar e dar proteção a esse 
rapaz em Regência. É a sugestão. 

 
O SR. HUDSON LEAL - (REPUBLICANOS 

10) – Obrigado. Aceito a sugestão. Eu vou passar 
o pen drive que ele me passou para o delegado 
José Arruda e para o comandante da Polícia 
Militar. Obrigado, deputado Freitas pela 
sugestão. 

 
O Sr. Freitas - (PSB) - Um abraço. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra a deputada Iriny Lopes. 
(Pausa) 

Não respondendo.  
Deputada Janete de Sá. (Pausa) 
Deputado Luciano Machado. 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) - 

Presidente que ora está à frente, deputado 
Torino, todos os deputados e deputadas e todos 
que nos assistem, primeiramente, eu quero 
dizer com muita alegria que nós temos um 
capixaba que se destaca muito numa 
modalidade esportiva que se chama downhill, o 
nome dele é Mateus Freitas, ele é de Iúna. Ele 
vai, agora, representar o Espírito Santo em 
Santa Catarina, no Panamericano de Downhill, 
que é o maior e mais importante evento das 
Américas. 

Então, o Mateus é um orgulho capixaba 
e que ele tenha muita sorte lá em Santa 
Catarina representando o Espírito Santo 
partindo de Iúna, que é uma cidade tão 
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maravilhosa e que tem pessoas que se destacam 
em todas as áreas e, agora, nessa área aí desse 
esporte bem radical, o downhill. Mateus, 
estamos com você! 

Eu quero também dizer que hoje eu 
apresentei várias proposições e quero agradecer 
aos nossos pares que aprovaram por 
unanimidade para que o Governo do Estado 
busque parcerias com o Governo Federal, que 
busque todos os tipos de parcerias possíveis 
para que possa atender o Espírito Santo como 
um todo na questão da telefonia. A gente sabe 
que as operadoras não estão mostrando muito 
interesse em montar mais torres de celular, mas 
é uma forma e uma alternativa importante a 
internet rural, que vai atender de forma muito 
produtiva e satisfatória toda a população 
capixaba. 

Nós vimos este ano, nesse período de 
pandemia, como a comunicação foi mais do que 
essencial na vida das pessoas, como que os 
estudantes foram prejudicados, aqueles que 
não estavam em áreas de cobertura com 
internet, como foi desigual a vida na educação 
nesse período, onde uns tinham acesso à 
informação e outros não. 

Então, com a sensibilidade do nosso 
governador Renato Casagrande e de toda a 
equipe de Governo, que a parceria venha, 
porque isso tem que ser um projeto de várias 
mãos. Que o Governo Federal e o Estadual 
possam estar unidos para que possamos investir 
na política pública que possa beneficiar a 
população capixaba, acima de tudo atender a 
educação e a possibilidade de comunicação das 
pessoas. 

Agora eu quero destacar aqui o 
município de Irupi. Irupi, neste mês, dia 16 
agora, de setembro, comemorou trinta anos de 
emancipação política e administrativa. Hoje, o 
prefeito de Irupi é o nosso amigo Edmilson 
Meireles e o vice é o Paulino Lourenço. 

A gente conhece a história de Irupi desde 
quando era distrito de Iúna, tinha o apelido de 
Cachoeirinha do Rio Pardo – não era apelido, 
era chamado Cachoeirinha do Rio Pardo. Em 31 
de dezembro de 1943, por decreto estadual, o 
nome do distrito de Cachoeirinha do Rio Pardo 
foi substituído por Irupi, que de origem indígena 

significa amigo belo e águas branquinhas 
pequenas. Na língua indígena não existe uma 
definição muito exata em alguns momentos, 
então, no tupi-guarani, por exemplo, quer dizer 
amigo belo; em outras etnias e outras categorias 
indígenas, águas branquinhas pequenas. E o 
município de Rio Pardo passou a se chamar 
Iúna, e Irupi era distrito de Iúna nesse período. 

O desmembramento de Irupi do 
município de Iúna somente aconteceu por meio 
de lei estadual em 15 de janeiro de 1991, 
durante a gestão do governador Max de Freitas 
Mauro. Permaneceu, ainda, por dois anos, sob a 
gestão do prefeito de Iúna, Wellington Firmino 
do Carmo, Elinho, que foi assassinado de forma 
cruel, uma pessoa muito querida, popular, com 
grande futuro político, ainda muito jovem. 

A instalação do município se deu em um 
ano, em dia 1º de janeiro de 93 – 
coincidentemente, dia do meu aniversário –, 
após sua primeira eleição direta, que elegeu 
para prefeito Mário Luiz Barbosa. Senhor Mário 
Luiz Barbosa está lá totalmente bem, integrado 
à comunidade, queridíssimo em Irupi. Foi o 
primeiro prefeito de Irupi, eu fui lá na posse 
dele – eu era bem menino ainda, tem trinta 
anos isso, tá Torino Marques. Mas, senhor 
Mário é uma pessoa maravilhosa, primeiro 
prefeito desse município tão querido, tão 
produtivo, com um povo tão bonito. 

Irupi tem vocação mais que confirmada 
para a produção de cafés especiais e para o 
turismo, com suas paisagens exuberantes e 
belezas incríveis, belezas naturais, riquezas, 
muito rico em águas também. Dentre os 
principais atrativos estão a Pedra da Tia Velha, a 
Pedra da Torre, a Gruta de São Quirino, a 
Cachoeira do Chiador e a Cachoeira de São José.  

É um município que todo capixaba tem 
que conhecer, Irupi, que hoje está cada dia mais 
se cacifando como a terra de cafés especiais. 
Irupi serviu de referência para vários outros 
municípios do Caparaó em produção de café, e 
hoje café de qualidade. 

Que Deus abençoe esse município, a 
gestão de Edmilson e do Paulino, a toda a 
Câmara de Vereadores, a todos os movimentos 
organizados, a todos os segmentos religiosos de 
Irupi. Que vocês possam sempre construir cada 
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vez mais um Irupi que todos querem. Parabéns 
a Irupi! Parabéns a essa população tão ordeira e 
tão bonita! 

Obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Com a palavra deputado Luiz Durão. 
(Pausa) 

Deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– V. Ex.ª me ouve, presidente?  
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Em alto e bom som, querido Marcelo. 
 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Legal. Estava testando o seu tímpano 
meramente. 

Bom dia, deputados. Bom dia, deputado 
Torino, que neste momento preside esta sessão. 
Bom dia também ao telespectador, também aos 
internautas, àqueles que estão ligados, também, 
na rede social. 

Como presidente da Comissão de 
Infraestrutura da Assembleia Legislativa, eu não 
posso deixar de fazer um registro importante, 
na verdade, um lamento. No dia de ontem, 
assistindo ao Bom Dia ES, da Rede Gazeta, uma 
notícia muito triste, porém corriqueira, que vem 
acontecendo ao longo dos anos por conta do 
descaso e da falta de respeito do Iema, Instituto 
Ambiental do Espírito Santo, com relação à 
poluição que acontece em vários rios, córregos 
e nascentes em todo nosso estado. A matéria 
trazia uma informação importante dizendo que 
mais de duzentos e quarenta litros por minuto, 
são jogados no Rio Doce, no município de 
Colatina. 
 Até aí a gente pode entender, porque, se 
caso não tivesse nenhuma ação do Governo, aí, 
talvez, seria algo normal, porque nós 
estaríamos, talvez, tratando de uma questão 
que, mais para adiante, pudesse tratar desse 
esgoto. Ocorre que já existe pronta uma estação 
de tratamento que aguarda a boa vontade do 
Iema de dar a licença ambiental. Ou seja, 
presidente, ou seja, deputados, ou seja, 
telespectador e internauta, o Iema prefere que 

continue sendo lançados duzentos e quarenta 
litros por segundo de esgoto in natura do que 
emitir a licença para que seja lançado na água o 
esgoto totalmente tratado. Não é próprio para 
você beber, mas ele pode ser derramado dentro 
do Rio Doce, porque não vai contaminar e não 
vai poluir, porque o índice que compromete ele 
é de, no máximo, dois por cento. Noventa e oito 
por cento do esgoto já são tratados quando 
você tem uma estação de tratamento. 
 Então, o que quero chamar a atenção é o 
seguinte: o Governo do Estado, através da 
Cesan... Aqui quero cumprimentar o governador 
Renato Casagrande, que tem feito um trabalho 
bacana. Sou membro da base aliada, conheço a 
história do governador Renato Casagrande e sei 
o que ele vem fazendo, mas também sei da sua 
frustração. Quando ele autoriza uma obra, como 
aconteceu, por exemplo, em Conceição do 
Castelo, e a obra é paralisada, porque ainda não 
tem licença ambiental, como já aconteceu em 
tantas outras obras, ou seja, fizemos um 
trabalho danado, fruto de uma ação liderada 
pelo governador Renato Casagrande, com a 
parceria dos demais poderes constituídos; 
cortamos na própria carne o nosso orçamento 
para que pudéssemos atravessar a crise, 
atravessamos a crise, e temos hoje a condição 
de dizer que temos a maior capacidade 
financeira do Estado brasileiro. Mas o que 
adianta isso se nos frustra, por exemplo, investir 
uma grana danada para tratamento de esgoto e 
o Iema não dar a licença? Porque para ele não é 
prioridade. Talvez a prioridade seja outro 
problema e não a despoluição, por exemplo, ou 
pelo menos a contribuição para despoluição do 
Rio Doce lá na nossa princesinha do Norte, 
Colatina. 
 Então, quero chamar a atenção das 
senhoras e senhores deputados, porque não é a 
primeira vez e tenho certeza que não vai ser a 
única que o Iema comete esse tipo de crime 
ambiental. Aquele que deveria observar não 
observa, porque o Iema dá muito mais valor ao 
rito do que à causa, e aí ele não emite uma 
licença para funcionamento de uma estação de 
tratamento de esgoto, porque ele prefere que o 
esgoto continue sendo laçado in natura, 
poluindo, ainda mais o Rio Doce. Olha o que 
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estou dizendo: duzentos e quarenta litros de 
esgoto, por minuto, são derramados no Rio 
Doce, e isso é uma culpa única e exclusiva do 
Instituto Ambiental, Iema, que não emitiu a 
licença para que a estação pudesse funcionar. 
 Está na matéria de ontem. Publiquei isso, 
inclusive, no meu Instagram, dizendo do 
descaso do Iema com as questões ambientais. 
Olha que inversão de papel. Como diz um amigo 
meu, na linguagem popular: É o poste mijando 
no cachorro! O Iema, que deveria preservar as 
questões ambientais, é o que está promovendo 
a poluição do Rio Doce. 
 Era apenas isso, senhor presidente. 
Muito obrigado e parabéns pela elegância na 
condução dos trabalhos, na sessão ordinária de 
hoje, meu querido amigo, Torino Marques. 
 
 O SR. PRESIDENTE - (TORINO MARQUES 
- PSL) -  Obrigado, deputado Marcelo Santos. 
Boa Viagem pelos municípios do Espírito Santo - 
viagem a trabalho, sempre olhando a 
população. 
 Com a palavra o deputado Marcos 
Garcia. (Pausa) 
 Deputado Marcos Madureira. (Pausa)  
 Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 
 Deputada Raquel Lessa. (Pausa) 
 Deputado Renzo Vasconcelos. (Pausa) 
 Deputado Sergio Majeski. (Pausa) 
 Deputado Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO - (DEM) - 
Senhor presidente, senhoras e senhores 
deputados, tomou posse, na Superintendência 
da Polícia Federal, o delegado de carreira, 
competente, Eugênio Ricas. 
 Com os melhores cursos de formação, 
inclusive internacional, ele toma posse e se 
coloca à disposição do Espírito Santo, para a 
organização de uma força-tarefa. Quer dizer, a 
própria Polícia Federal oferece às demais 
autoridades, prefeitos, Governo do Estado, 
guardas municipais, Polícia Militar e Civil, a 
presença da competente e honrada Polícia 
Federal.  

E, no dia de ontem, foi muito importante 
a primeira adesão à força-tarefa. O ilustre 
prefeito Pazolini, de Vitória, como eu costumo 

dizer, que deixa saudades na Assembleia 
Legislativa, porque foi um dos melhores caráter, 
foi um dos melhores homens públicos que eu 
pude conhecer durante o seu mandato de 
deputado e, agora, na prefeitura de Vitória, 
tenho absoluta certeza que ele vai fazer um 
grande Governo, com honestidade, 
tranquilidade e muito coração aberto para que 
todos aqueles que quiserem trabalhar por 
Vitória encontrem na prefeitura o prefeito 
Pazolini, de portas abertas. 

Neste momento, eu estou pedindo, 
estou dando entrada na Comissão de Segurança, 
que temos ali companheiros extraordinários 
fazendo parte daquela comissão, que convide o 
doutor Eugênio Ricas para uma conversa, uma 
palestra com a Comissão de Segurança da 
Assembleia Legislativa, que, sob a presidência 
do deputado Durão, tem mostrado muita 
capacidade e interesse em mostrar o Espírito 
Santo, em pedir, em se colocar do lado do povo 
capixaba em todas as suas aflições. Uma 
presença do Eugênio Ricas na Comissão de 
Segurança, convidado especial para que ele fale 
sobre essa força-tarefa e haja um estímulo para 
que os demais poderes possam aderir. Ontem 
aderiu o prefeito Pazolini, e Vitória precisa 
realmente de muita segurança.  

Nós temos policiais militares e civis da 
melhor competência que eu conheço em 
matéria de segurança. Agora, quando ele 
oferece uma força-tarefa para uma integração, 
para uma união, nós devemos abraçar com 
urgência essa sua oferta, principalmente ao 
sabermos que Eugênio Ricas é um homem 
honrado, um homem digno e que tem um amor 
muito grande pelo Espírito Santo. Já foi 
secretário em dois Governos, volta agora para a 
Superintendência da Polícia Federal, tem 
condições técnicas de inteligência para ajudar 
muito o Espírito Santo.  

Então, eu quero neste momento me 
congratular com a oferta do Eugênio Ricas para 
fazer essa força-tarefa, com a primeira adesão, 
do prefeito de Vitória, conclamando aos demais 
poderes, ao Governo do Estado, à Segurança 
Pública, à Polícia Civil, à Polícia Militar, às 
guardas municipais, aos demais prefeitos, 
principalmente aqui na área da grande Vitória e 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 3100310032003800300033003A00540052004100, Documento 

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



124 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, terça-feira, 28 de setembro de 2021 

 

também podemos dizer aos municípios que têm 
fronteiras com outro estado e fronteiras com o 
processo de portos e estradas interestaduais 
para que, após esse encontro do Eugênio Ricas 
com a força-tarefa, a gente possa dar a nossa 
contribuição, a nossa colaboração, porque 
segurança é dever de Estado, é dever de todos 
nós.  

E eu vejo uma preocupação muito 
grande dos senhores deputados. Eu vi, por 
exemplo, há poucos dias, o próprio Durão, o 
Marquinhos, falando sobre Linhares, sobre a 
segurança em Linhares; eu vejo problemas em 
São Mateus, eu vejo problemas em Cachoeiro 
de Itapemirim. E nós temos um destaque muito 
especial para esses membros do poder, que são 
oriundos da Polícia Civil e Militar, mais 
especialmente o Capitão Assumção, o Danilo 
Bahiense e tantos outros que estão realmente 
preocupados com a segurança do povo do 
Espírito Santo. 

Então, fica aqui hoje o meu 
agradecimento, a minha solidariedade com a 
força-tarefa que o superintendente da Polícia 
Federal, Eugênio Ricas, está oferecendo a todas 
as forças vivas do estado do Espírito Santo para 
que, numa integração, numa união de forças, 
possamos realmente melhorar e produzir 
tarefas especiais em defesa da vida numa união 
de forças  possamos realmente melhorar e 
produzir tarefas especiais em defesa da vida e 
da tranquilidade do povo do Espírito Santo. 
 O meu abraço cordial a você, Torino 
Marques, aos senhores membros da Comissão 
de Segurança, envio aqui o meu abraço para 
todos, e até breve, se Deus quiser! 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 
Torino? 
  
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Freitas. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Se você me 
permite, não tinha mais tempo hábil no 
pronunciamento do deputado Theodorico 
Ferraço, mas eu gostaria, se você me permite, 
de acrescentar; pode ser?  
 

 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Theodorico Ferraço está em 
tempo ainda, tinha dois minutos. 
  
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
A contribuição do Freitas é muito importante, 
para encerrar o discurso. 
 
 O SR. FREITAS – (PSB) – Quero 
parabenizar o deputado Theodorico Ferraço, e 
dizer da satisfação de ter um deputado do naipe 
do Theodorico, da qualidade do Theodorico, do 
equilíbrio do Theodorico, do conhecimento e da 
experiência do Theodorico, o nosso decano, 
para trazer uma pauta tão forte, tão necessária, 
para fazer essa observação qualificando o 
doutor Eugênio Ricas, esse extraordinário 
cidadão, que já passou por dois excelentes 
Governos no âmbito do estado do Espírito 
Santo, e com tanta qualificação que assume a 
Superintendência da Polícia Federal no âmbito 
do Estado do Espírito Santo. Estabelece uma 
força-tarefa e, muito atento, com muito 
cuidado, o deputado Theodorico chama a 
atenção de todos nós da Assembleia Legislativa, 
do Governo do Estado, das prefeituras, dos 
prefeitos, como um todo, de toda a sociedade 
espírito-santense, que a gente possa acolher e 
participar efetivamente dessa força-tarefa, no 
intuito de combater a violência, pauta principal 
hoje, do estado do Espírito Santo, que nos 
incomoda, que atrapalha o estado do Espírito 
Santo. 

O estado do Espírito Santo vive um 
momento pujante, eu já posso dizer assim, no 
pós-pandemia, ou, nós queremos que no menor 
tempo possível, anunciando a totalização da 
vacinação, que a gente possa crescer com 
organização, com segurança; oferecer à 
iniciativa privada que vem com força investir no 
estado do Espírito Santo.  

Hoje eu ouvi Dr. Emílio Mameri falando, 
reivindicando os incentivos para o 
desenvolvimento do Sul; mas, sobretudo, nós 
precisamos minimizar os índices de violência no 
estado do Espírito Santo e, nada melhor, com 
essa luz que o deputado Theodorico Ferraço 
traz, e lembra o estado do Espírito Santo da 
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força-tarefa estabelecida pelo doutor Eugênio 
Ricas. 
 Eu quero parabenizar o deputado 
Theodorico Ferraço, por esse pronunciamento. 
 Parabéns, deputado! 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Muito obrigado, Freitas. Você é meu irmão e é 
um dos melhores valores que tem esta Casa, 
principalmente em defesa do Norte do Espírito 
Santo.  

Seja feliz, Freitas, continue brilhando 
neste mandato de deputado estadual no qual 
você luta por todo o Espírito Santo. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Meu abraço, 

minha deferência. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – 11h03min. 
Com a palavra deputado Vandinho Leite. 

(Pausa) 
 Antes de passar para o próximo 
deputado, eu quero deixar registrado que foi 
lido no Expediente de segunda-feira, no início da 
semana, para registrar na ata taquigráfica, que 
os itens 35 e 36 foram considerados lidos na 
segunda-feira. Oficie-se. 
 Com a palavra deputado Adilson 
Espindula. (Pausa) 
 Deputado Alexandre Xambinho? (Pausa) 
 Deputado Bruno Lamas? (Pausa) 
 Antes de encerrar a nossa sessão de 
hoje, um dia muito especial, quarta-feira, às 
16h20min, nós vamos começar a nossa 
primavera; vocês sabiam? 
 É um momento rico, claro, para todos 
nós, para inspiração do poeta que festeja cada 
fenômeno dessa nossa bela natureza, sempre 
com olhos voltados para a beleza da vida, e 
também, a beleza das cores e também das 
coisas. Começam, assim, os dias mais amenos e 
muito mais floridos. Mas, nesta mensagem, eu 
quero ver aqui o significado da primavera na 
magnitude do renascimento de tudo aquilo que 
precisa florescer e crescer, sim, dentro de cada 
um de nós. 

Vamos pensar positivo para que essa 
primavera seja, sim, recebida com alegria em 

nossos corações. Que traga mais esperança e 
mais vontade de viver. Valorize cada minuto que 
Deus lhe dá de vida, que pode se esvair a 
qualquer momento. 

A primavera que chega vai ser uma festa, 
sim, para os olhos. A floração, o 
desabrochamento das flores, muda a paisagem 
numa profusão de cores alegres e também 
muito contemplativas. 

Mas especialistas alertam que a 
primavera de 2021 poderá trazer algumas 
mudanças no nosso padrão de vida: a escassez 
de chuvas, visível aos olhos, as temperaturas 
acima da média, a média normal, podem nos 
roubar um pouco desse tom poético da estação 
primavera. Fiquemos, então, atentos e de olhos 
abertos, economizando energia, economizando 
água, e por aí vai. Nós temos que ficar atentos, 
porque a situação hídrica vai piorar, e muito. Eu 
estou falando isso há um bom tempo. 

Fico feliz e agradecido, neste exato 
momento, Doutor Hércules Silveira, que está 
aqui com a gente também nesta sessão; 
Delegado Danilo Bahiense; Theodorico Ferraço; 
o Freitas, que ainda se encontra na sessão 
virtual – tem mais alguém? Eu não consegui 
enxergar –, fico muito feliz, hoje, no aniversário 
da Rede Tribuna, octogésimo terceiro 
aniversário da Rede Tribuna. São oitenta e três 
anos deste jornal aqui, do qual eu fiz parte, sim.  

É um jornal resistente, firme, teimoso. 
Por que não dizer teimoso? O jornal do Espírito 
Santo sobrevive a todas as dificuldades nesse 
trajeto, nem sempre de calmaria, de sua própria 
história. Eu sei o que esse jornal já passou para 
continuar sobrevivendo.  

O jornal evoluiu, sim, e, com o tempo, 
tornou-se a Rede Tribuna, que inclui emissora 
de TV e também rádios, e ainda é um dos 
principais grupos de comunicação do nosso 
glorioso Espírito Santo e Região Sudeste do 
Brasil. 

Eu trago, de berço, a herança da 
gratidão, e não poderia, de forma alguma, 
deixar de registrar este aniversário tão 
importante para a imprensa do nosso Espírito 
Santo. 

Atuei na Rede Tribuna por quase dezoito 
anos de minha vida, ou seja, metade da minha 
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vida profissional eu trabalhei na Rede Tribuna, e 
me orgulho muito. Saí de lá para disputar a 
eleição em 2018 e ter a honra de, hoje, 
pertencer à outra Casa, outra grande Casa, a 
Assembleia Legislativa do Estado do Espírito 
Santo.  

Orgulhosamente, com muito orgulho no 
coração – Deus sabe disso e os telespectadores 
que me acompanharam durante muito tempo e 
continuam me acompanhando agora, no 
Legislativo, sabem também –, posso dizer que 
ajudei a construir essa história de sucesso, e me 
orgulho demais disso tudo. 

E digo um pouco mais: A Tribuna é um 
marco do jornalismo brasileiro e um orgulho 
para nós, profissionais da imprensa capixaba. O 
jornal já figurou entre os vinte maiores jornais 
do país, estando disponível até mesmo nos 
gabinetes do cenário federal, em Brasília. 

Nos melhores momentos para a 
imprensa brasileira, o jornal A Tribuna 
contabilizava números invejáveis como de 
oitenta e dois por cento do público leitor da 
Grande Vitória. Tudo isso começou com muito 
trabalho, nos idos de 1938, muito tempo atrás.  
 Com justiça, esta Casa já honrou outras 
vezes o jornal e também a Rede Tribuna, e há de 
fazê-lo muitas outras vezes, no que depender do 
deputado Torino Marques.   
 A existência do jornal deve-se em muito 
ao ideal do empresário João Santos Filho, cuja 
família controla há décadas um importante 
conglomerado empresarial no Nordeste 
brasileiro. 
 Aqui no estado, o sistema de 
comunicação do grupo já contou com cerca de 
mil funcionários, antes da pandemia que veio 
para assolar todo o mundo. 
 Quero parabenizar e agradecer a Deus 
por ter trabalhado não só na Rede Tribuna, em 
outras emissoras de comunicação do estado do 
Espírito Santo e fora do estado do Espírito Santo 
também, assim como Alagoas. 
 Quero deixar aqui a minha gratidão de 
coração, de olhos lacrimejando de alegria de 
saber que o jornal resiste às intempéries da 
vida.  
 Obrigado à Rede Tribuna! Parabéns a 
todos os jornalistas que ali se encontram! 

 Está aqui orgulho de vocês! Continuem 
firmes! A tempestade vai passar! 
 Doutor Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! 
 Inicialmente eu quero parabenizá-lo pelo 
discurso, especialmente pela gratidão. Porque 
são muito poucas pessoas que se lembram da 
gratidão.  
 Vila Velha tem dois políticos que são 
exemplos de ingratidão. Eu não vou citar o 
nome deles porque não merecem, mas tem um 
que tem a mania de falar: Gratidão é a memória 
do coração. Eu disse para ele um dia: Seu 
coração está com Alzheimer. Porque Alzheimer 
esquece a memória recente. 
 Mas eu peço a palavra a V. Ex.ª para 
fazer, novamente, esse convite para o dia 30, 
quando nós estaremos fazendo uma sessão 
especial sobre o trabalho realizado pela 
comunidade surda. Isso é um trabalho de 
inclusão que nós estamos fazendo aqui na 
Assembleia. Agradeço ao presidente Erick por 
essa compreensão. 
 As duas moças ali, a Eliana Burgarelli e a 
Gisele Fontes, estão fazendo essa transmissão 
através dos sinais de libras para que os surdos, 
deficientes auditivos, possam saber o que nós 
estamos falando. Eles não sabiam. Durante esse 
tempo todo, a gente vem pedindo, até que o 
presidente fez esse contrato com essas duas 
moças e o surdo, hoje, está sabendo o que nós 
estamos falando. Antes não era assim. 
 Então, mais uma vez, dia 30 deste mês 
agora, nós faremos, às 19h, quinta-feira, essa 
sessão. Convido a todos para participarem. 
 Obrigado, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Ok. Muito obrigado! 
  
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Deputado Theodorico Ferraço. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 
– PSL) – Deputado Ferraço? Meu amigo, pode 
falar. 
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 O SR. THEODORICO FERRAÇO – 
(DEM) – Deputado Torino Marques, meu 
filósofo e meu poeta da Assembleia 
Legislativa, eu queria pedir permissão a V. 
Ex.ª para fazer das suas palavras as minhas 
palavras sobre a Tribuna. 
 E me tocou profundamente quando 
V. Ex.ª se lembrou do João Santos Filho. 
Porque eu tive momentos de muita 
amizade, de muito relacionamento, tivemos 
até divergências, mas foi uma perda 
irreparável para o Espírito Santo. 
 O jornal A Tribuna, que veio desde o 
tempo do Juarez, do tempo de vários amigos 
e companheiros, acabou chegando à mão do 
Grupo João Santos. Se o João Santos, hoje, 
estivesse vivo, parece que o estou vendo 
falar: pode quebrar o grupo, pode ter toda 
espécie de problemas no grupo, na fábrica 
de cimento, com os problemas todos do 
Espírito Santo, mas o jornal é intocável, 
porque ele faz parte da democracia, da vida 
do povo do Espírito Santo. 
 Posso dizer a você, Torino, sem 
nenhum erro, sem querer fazer nenhum 
elogio fácil, o jornal A Tribuna sobrevive nos 
momentos mais difíceis da vida do Brasil. 
Poucos jornais como O Globo, como Folha 
de São Paulo, O Estadão de São Paulo, mas A 
Tribuna está aí viva, prestando serviços 
fantásticos ao povo do Espírito Santo. 
 Eu queria pedir a você, Torino, queria 
assinar com você, para que esta Casa preste 
uma homenagem numa sessão especial para A 
Tribuna, para marcar a presença e o 
reconhecimento dos políticos e da Assembleia 
Legislativa, pelos relevantes serviços prestados 
por estes jornalistas. E nós aproveitamos para, 
através da direção de A Tribuna, apresentar o 
meu abraço cordial, a minha alegria por mais 
um aniversário, e que ela dure eternamente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Amém. 
 

O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Obrigado, meu filósofo e poeta Torino Marques.  

 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Amém, meu amigo. Obrigado ao 
senhor, deputado Theodorico Ferraço, um 
homem a quem eu respeito muito. 

Eu quero agradecer também a 
lembrança, na hora da fala do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, que é um amigo, um 
protetor das famílias capixabas, que esteve à 
frente da Polícia Civil tomando conta do estado 
Espírito Santo durante muitos anos, a quem tive 
a honra de entrevistar várias vezes para ele 
levar sempre a esperança da segurança, que na 
época era muito boa com V. Ex.ª à frente da 
Polícia Civil, e, hoje, no comando aqui da Casa 
de Leis, como deputado estadual também. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Deputado Torino, eu quero, 
neste momento, parabenizar V. Ex.ª pelo seu 
discurso. Parabenizar também, nosso deputado 
aí, decano, Theodorico Ferraço, fazendo justiça 
à Rede Tribuna de Comunicações. 

Você falou muito bem com relação à 
gratidão. Gratidão é uma das virtudes que 
pouca gente tem. Doutor Hércules citou dois 
nomes de políticos que não têm gratidão, tem 
Alzheimer no coração, mas a gratidão é muito 
importante. 

Parabéns, mais uma vez, à Rede 
Tribuna, pelos seus oitenta e três anos. Esse 
jornal continua e continuará, como bem 
disse aí, Theodorico Ferraço. 

Eu aproveito, deputado Torino, para 
convidá-lo e convidar todos, V. Ex.ª, como 
membro efetivo, deputado Capitão 
Assumção, como meu vice-presidente, para 
a nossa sessão ordinária, hoje, às 14h, na 
Comissão de Proteção à Criança e o 
Adolescente e Política Sobre Drogas. 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE – (TORINO MARQUES 

– PSL) – Obrigado. Estarei presente, com 
certeza. 

São 11h16min.  
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Eu quero agradecer a todos que 
estiveram presentes hoje na sessão, a audiência 
que você tem dado à Casa de Leis, à TV 
Assembleia, porque nós aqui fazemos as leis que 
mexem com todo o estado do Espírito Santo. 
Então é bom você sempre assistir, se não for na 
hora, que assista um pouco mais tarde. 

Então, nada mais havendo a tratar, 
vou encerrar a presente sessão. Antes, 
porém, comunico que a pauta da próxima 
sessão ordinária será a mesma, exceto as 
matérias votadas na sessão de hoje. E mais, 
discussão única nos termos do art. 66, 
parágrafo 6.º da Constituição Estadual, do 
veto aposto ao Projeto de Lei n.º 165/2001. 

Convido os senhores deputados e as 
senhoras deputadas, também o público para 
próxima sessão solene, no dia 14/09/2021, 
sexta-feira, às 19h, em homenagem aos 
cento e nove anos do Corpo de Bombeiros 
Militar do Espírito Santo, conforme 
requerimento do deputado Capitão 
Assumção, aprovado aqui em plenário. 

11h18min. Excelente manhã de 
quarta-feira, como eu falava sempre na 
TV, estamos na metadinha da semana. 
Que Deus abençoe as famílias. Que Deus 
abençoe todo o seu projeto de vida, que 
contemple sempre o melhor para o 
próximo. Amar o próximo acima de todas 
as coisas, assim você começa a se amar 
um pouco mais. Que Deus abençoe o 
nosso glorioso Espírito Santo. 

Muito obrigado. O trabalho do 
parlamentar continua durante todos os dias 
aqui pelos setenta e oito municípios do 
estado Espírito Santo. 

Obrigado aos colegas profissionais, 
radialistas, jornalistas que trabalham na 
Casa de Leis, todos: segurança, pessoal dos 
serviços gerais. Muito obrigado por vocês 
existirem e tentarem sempre fazer o melhor 
para o desenvolvimento, tanto da 
Assembleia Legislativa, e nós deputados, o 

desenvolvimento do estado Espírito Santo. 
Deus abençoe a todos. 

Está encerrada a sessão. 
 
 

(Comunicamos que a próxima 
sessão será solene, dia 24 de 
setembro, sexta-feira, às 19h, 
e dia 27 de setembro, 
segunda-feira, sessão 
ordinária híbrida - virtual e 
presencial – cuja Ordem do 
Dia é a seguinte: Discussão 
única, nos termos do art. 66, § 
6º, da Constituição 
Estadual, do veto total aposto 
ao Projeto de Lei nº 
165/2021;    Discussão única, 
em regime de urgência, 
do Projeto de Lei 

Complementar n.º 22/2021; 
 Discussão em 1.º 
turno da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
07/2019;    Discussão em 1.º 
turno da Proposta de 
Emenda Constitucional n.º 
04/2019;     Discussão 
única dos Projetos de Lei 
n.os 510/2019, 544/2019, 
565/2019, 856/2019, 
284/2020) 
 
 

   Encerra-se a sessão às onze 
horas e dezoito minutos. 
 
 

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