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ATOS LEGISLATIVOS 
 

 

PAUTAS DAS REUNIÕES DAS 
COMISSÕES PARLAMENTARES 

 

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA, 
SERVIÇO PÚBLICO E REDAÇÃO 

 

PRESIDENTE: Deputado GANDINI 
VICE-PRESIDENTE: Deputado VANDINHO LEITE 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Vídeoconferência  
DATA: 30/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 13h30min 

 
PAUTA DA 06ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 19ª 
LEGISLATURA 

 

1 - EXPEDIENTE: 
 

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 

PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
 
PROJETO DE LEI 831/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Determina que as empresas 
prestadoras de serviço informem aos 
consumidores dados do(s) funcionário(s) que 
irão a suas residências, ou sedes, executar os 
serviços. 
 
PROJETO DE LEI 507/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
EMENTA: Fica declarada de Utilidade Pública a 
“Associação Com Manguinhos”, portadora do 
CNPJ 07.942.284/0001-84, localizada a Rua 
Geraldo Costa Alves, n.º 01, Manguinhos, 
Serra/ES. 
 
PROJETO DE LEI 34/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 

AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei nº 10.976, de 14 de janeiro de 2019, 
declarando de utilidade pública a “Associação 
Cultura Capixaba (CUCA)”. 
 
PROJETO DE LEI 44/21 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único da 
Lei n° 11.212, de 29 de outubro de 2020, 
instituindo o “Dia Estadual Contra a Psicofobia” 
 
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 01/21 - 
Análise Técnica - Terminativo 
AUTOR: Mesa Diretora 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense à Sra. Estéfane da Silva Franca 
FerreiraAcrescenta item ao Anexo Único do 
Decreto Legislativo nº 148, de 12 de dezembro 
de 2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense à Sra. Estéfane da Silva Franca Ferreira 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO SOBRESTADA: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
 
PL 027/2020; PL 535/2019 

 
2 - ORDEM DO DIA: 

 
1. PROJETO DE LEI 44/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Institui no Estado do Espírito Santo a 
“Campanha de Controle Populacional de Cães e 
Gatos do Estado do Espírito Santo”, 
Acompanhada de ações educativas sobre 
propriedade responsável de animais, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/04/2019 
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PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
2. PROJETO DE LEI 98/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Freitas 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a subvenção econômica 
ao prêmio do seguro rural. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 23/04/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 30/04/2019 
 
3. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/17 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Acrescenta parágrafo 2º ao artigo 162 
da Resolução nº 2.700, de 15 de julho de 2009, 
dispondo sobre a convocação de Secretário de 
Estado em caso de acúmulo de pedidos de 
informação não atendidos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 11/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/06/2019 
 
4. PROJETO DE RESOLUÇÃO 05/18 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: REVOGA DISPOSITIVOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 2.700, DE 15 DE JULHO DE 2009, 
VEDANDO AS AUSÊNCIAS DE PARLAMENTARES 
NAS SESSÕES DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/04/2019 
PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 

 
5. PROJETO DE RESOLUÇÃO 09/18 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Estabelece a obrigatoriedade de 
emissão de parecer opinativo pelas comissões 
permanentes, em sua área de atuação, quanto 
aos resultados das políticas públicas do governo 
do Estado no exercício. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 17/04/2019 

PRAZO DO RELATOR: 07/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/05/2019 
 
6. PROJETO DE RESOLUÇÃO 15/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Inclui o § 3º no artigo 17 do 
Regimento Interno para vincular o 
funcionamento de Frente Parlamentar à 
respectiva Comissão Permanente que possua 
atribuição regimental para tratar do assunto 
proposto pela Frente. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 20/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 04/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 11/06/2019 
 
7. PROJETO DE RESOLUÇÃO 22/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado DaryPagung 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Projeto de Resolução nº /19, que 
altera a Resolução nº 2.555, de 28 de maio de 
2008, que dispõe sobre a criação do Procon-
Assembleia e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 28/05/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/06/2019 
 
8. PROJETO DE LEI 289/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção de cobrança da 
taxa de estacionamento por hospitais aos 
pacientes submetidos à sessão de radioterapia e 
quimioterapia. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 06/06/2019 
PRAZO DO RELATOR: 25/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/07/2019 

 
9. PROJETO DE LEI 128/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Concede prioridade as pessoas como 
parte ou intervenientes em processos e 
procedimentos administrativos no âmbito da 
administração pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 11/07/2019 
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PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
10. PROJETO DE LEI 401/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigação de 
construtoras e incorporadoras oferecerem 
período para vistoria de obras compradas “na 
planta” antes da entrega das chaves. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 06/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/08/2019 
 
11. PROJETO DE RESOLUÇÃO 36/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera a Resolução nº 2.700 de 15 de 
julho de 2009, Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo, nos 
termos em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
12. PROJETO DE RESOLUÇÃO 43/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR:  Deputado Marcelo Santos 
EMENTA: Altera o art. 45 da Resolução nº 
2700/2009, Regimento Interno. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 16/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

 
13. PROJETO DE LEI 458/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Emílio Mameri 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Autoriza os estabelecimentos sociais, 
desportivos, culturais, comerciais e industriais, 
cujas produções se localizem no Estado do 
Espírito Santo, a desenvolver e utilizar selo 
gravado com a Bandeira do Estado em rótulos e 
invólucros de bens expostos à venda e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 

14. PROJETO DE LEI 09/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Impõe a rejeição das contas dos 
gestores públicos e agentes políticos que não 
respeitarem as normas de acessibilidade e 
inclusão previstas no Estatuto da Pessoa com 
Deficiência – Lei 13.146/2015. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 10/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/09/2019 
 
15. PROJETO DE LEI 739/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a publicação, em sítio 
eletrônico da Secretaria Estadual de Saúde, das 
listas dos pacientes que aguardam por 
consultas, exames e intervenções cirúrgicas nos 
estabelecimentos da rede pública de saúde do 
Estado do Espírito Santo ou conveniados. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/11/2019 
PRAZO DO RELATOR: 26/11/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/12/2019 

 
16. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 39/19 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Extingue o pagamento de auxílio 
moradia para Secretários de Estado e 
Comissionados no âmbito do Poder Executivo 
do Estado do Espírito Santo, bem como 
Empresas Públicas, Autarquias, Sociedades de 
Economia Mista, revogando a Lei Complementar 
266. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 

 
17. PROJETO DE LEI 787/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe as casas bancárias e 
congêneres a transferirem recursos de seus 
correntistas para modalidade de investimento 
incompatível com o perfil do investidor, e dá 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 03/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/03/2020 
 
18. PROJETO DE LEI 808/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade das 
provas de redação e questões dissertativas em 
concursos públicos, vestibulares e processos 
seletivos de qualquer natureza, realizados por 
pessoa surda serem corrigidas por profissionais 
formados em LIBRAS e que a considere como 
primeira língua. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
19. PROJETO DE LEI 687/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de as 
Instituições Financeiras localizadas no Estado do 
Espírito Santo afixarem cartazes com 
informações sobre a gratuidade de tarifa dos 
serviços bancários essenciais. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
20. PROJETO DE LEI 834/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Altera a Lei nº 7.050, de 03 de janeiro 
de 2002, que consolida as normas estaduais 
relativas às pessoas com deficiência e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
21. PROJETO DE LEI 868/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a alienação onerosa de 
armas de fogo aos agentes públicos ativos e 
inativos, na forma que especifica. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
22. PROJETO DE LEI 1006/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a destinação e 
acomodação apropriada de animais domésticos 
nos processos de reintegração de posse e de 
demolição de imóveis, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
23. PROJETO DE LEI 1012/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado José Esmeraldo 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Obriga os hospitais, clínicas, prontos-
socorros e demais estabelecimentos de saúde, 
de natureza pública ou privada, a divulgarem 
nos respectivos sítios eletrônicos as fotografias 
e demais dados disponíveis de pacientes 
internados e não identificados no âmbito do 
Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
24. PROJETO DE LEI 1016/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: “ALTERA E ACRESCENTA DISPOSITIVOS 
À LEI 8.777 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017, QUE 
DISCIPLINA ATIVIDADES QUE OFERTAM ACESSO 
A REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES POR 
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO DE 
FORMA ONEROSA E/OU GRATUITA NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 

 
25. PROJETO DE LEI 1031/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
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com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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grandes centros comerciais e áreas de elevada 
aglomeração de pessoas, disponibilizarem área 
para atendimento de primeiros socorros aos 
seus frequentadores e atendimento de remoção 
médica, nos temos que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 22/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 07/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 14/07/2020 
 
26. PROJETO DE LEI 715/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe a exigência de contas de 
prestação de serviços e outros para a 
comprovação de endereço residencial. Proíbe a 
exigência de contas de prestação de serviços e 
outros para a comprovação de endereço 
residencial. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 
 
27. PROJETO DE LEI 719/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a Política Estadual de 
Incentivo à Cafeicultura no Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 25/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 

 
28. PROJETO DE LEI 731/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Acrescenta o art. 1º-A e incisos a Lei 
nº 10.326 de 2015, que dispõe sobre a proibição 
de cobrança da taxa de visita técnica ao 
consumidor para elaboração de orçamento no 
âmbito do Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 14/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 21/07/2020 

 
29. PROJETO DE LEI 555/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Projeto de Lei - Institui o Selo 
“Empresa Amiga da Saúde da Criança” para as 

empresas públicas e privadas que 
desenvolverem e divulgarem campanhas de 
arrecadação de verbas, materiais, equipamentos 
e insumos para auxiliar no tratamento do câncer 
infantojuvenil, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 28/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 04/08/2020 
 
30. PROJETO DE LEI 379/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o selo “Espírito Santo por uma 
Nova Vida”, destinado ao reconhecimento 
daqueles que contribuem para o aumento do 
número de doadores de órgãos e tecidos, bem 
como para o desenvolvimento técnico-científico 
em transplantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 
 
31. PROJETO DE LEI 416/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Gandini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Institui o programa de esclarecimento 
da população sobre o direito ao benefício da 
tarifa social de energia elétrica no âmbito do 
estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2019 
PRAZO DO RELATOR: 20/08/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/08/2019 

 
32. PROJETO DE LEI 527/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Estabelece o fornecimento de peruca 
às pessoas com alopécia provocada pela 
aplicação de quimioterapia e/ou radioterapia, e 
dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 30/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 11/08/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 18/08/2020 

 
33. PROJETO DE LEI 22/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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digitalmente conforme MP n° 2.200-2/2001, que institui a Infra-estrutura de Chaves 
Públicas Brasileira - ICP - Brasil.
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EMENTA: Dispõe sobre a proibição de utilização 
de barragens de rejeitos no Estado do Espírito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
34. PROJETO DE LEI 48/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: DISPÕE DA CRIAÇÃO DO "POLO 
GASTRONÔMICO E TURÍSTICO DE 
MANGUINHOS” NO MUNICÍPIO DA SERRA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2019 
PRAZO DO RELATOR: 03/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 10/09/2019 
 
35. PROJETO DE LEI 260/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Iriny Lopes 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a promoção de ações de 
valorização a mulheres e meninas para 
prevenção e combate à violência contra 
mulheres. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/02/2020 
PRAZO DO RELATOR: 10/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 17/03/2020 

 
36. PROJETO DE LEI 445/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para divulgação 
da lista de material didático pedagógico, de uso 
individual do aluno, exigida pelas instituições 
privadas de ensino do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 13/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 01/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/09/2020 

 
37. PROJETO DE LEI 578/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a proibição de cobrança 
de frete pelos estabelecimentos comerciais 
quando o consumidor adquirir produtos pelas 
plataformas digitais e opte por buscar 
pessoalmente no estabelecimento e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 19/08/2020 

PRAZO DO RELATOR: 08/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/09/2020 
 
38. PROJETO DE LEI 720/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ATENDIMENTO 
PRIORITÁRIO PARA PORTADORES DE DIABETES 
NO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 26/08/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/09/2020 
 
39. PROJETO DE LEI 515/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece normas de transparência 
na realização de testes ou exames psicotécnicos, 
bem como de pesquisas, investigações sociais 
ou outros mecanismos relacionados à análise da 
conduta pregressa de candidatos a cargos 
públicos, assegurando ainda o acesso aos 
motivos de sua reprovação, e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 03/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
40. PROJETO DE LEI 529/19 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Ficam as empresas prestadoras de 
transporte público interestadual obrigadas a 
aceitar o pagamento em dinheiro dos usuários 
em todo o sistema de coletivos, sem qualquer 
restrição, no âmbito do Estado do Espirito 
Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 04/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 24/09/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/10/2019 

 
41. PROJETO DE LEI 596/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Determina atendimento prioritário 
aos portadores de doenças raras nas redes de 
saúde pública e privada do Estado e dá outras 
providências. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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ENTRADA NA COMISSÃO: 11/09/2019 
PRAZO DO RELATOR: 01/10/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 08/10/2019 
 
42. PROJETO DE LEI 864/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Proíbe as concessionárias 
prestadoras de serviços de fornecimento de 
água e coleta de esgoto a cobrança de tarifa 
mínima de consumo ou a adoção de práticas 
similares, e adota outras providências”. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
43. PROJETO DE LEI 697/19 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974 de 14 de janeiro de 2019, conferindo ao 
Município de Linhares o Título de “Capital 
Estadual do Agronegócio e do 
Empreendedorismo” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 

 
44. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 03/20 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Dr. Emílio Mameri 
EMENTA: Modifica o Art. 6º e seus parágrafos, 
da Lei Complementar Estadual n.º 928/2019, 
criando a gratificação por dedicação exclusiva 
dos professores, equivalente ao valor de dez 
horas do subsídio de referência da rede de 
ensino público do Estado do Espírito Santo, que 
atuarem em escolas de tempo integral 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 

 
45. PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 08/20 - 
Despacho Denegatório 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera a redação do caput art. 10 da 
Lei nº 3.196, de 09 de janeiro de 1978. 

ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
46. PROJETO DE LEI 76/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Institui o certificado de produção 
industrial agroalimentar do Espírito Santo, 
denominado “Selo agroalimentar ES”, a ser 
dado aos produtos agrícolas que sejam 
produzidos no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 31/03/2020 
 
47. PROJETO DE LEI 14/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Proíbe a circulação de ônibus do 
sistema de transporte coletivo estadual que 
estejam em desacordo com a NBR 15:570:2011, 
editada pela Associação Brasileira de Normas 
Técnicas (ABNT). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 
48. PROJETO DE LEI 25/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputada Janete de Sá 
EMENTA: Dispõe sobre a autorização de 
mulheres em estado gestacional avançado, e 
passageiros obesos a entrar pela porta traseira 
dos ônibus do sistema de transporte coletivo 
estadual. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 

 
49. PROJETO DE LEI 72/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Projeto de Lei que assegura proteção 
aos portadores de deficiência no atendimento 
em unidades de saúde públicas no Estado do 
Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
50. PROJETO DE LEI 06/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
afixação de cartazes informativos nos hospitais 
no Estado do Espírito Santo sobre a legalidade 
da adoção. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 12/03/2020 
PRAZO DO RELATOR: 31/03/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/04/2020 
 
51. PROJETO DE LEI 217/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Autoriza os bancos do Estado do 
Espírito Santo a suspenderem a cobrança de 
parcelas de empréstimo consignado aos clientes 
pelo prazo de noventa dias, sem a incidência 
posterior de juros sobre o valor das parcelas 
suspensas, em virtude da pandemia do COVID-
19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
52. PROJETO DE LEI 226/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre o prazo para renovação 
do licenciamento ambiental expedido pelo ógão 
competente, poderá ser ampliado em até 120 
(cento e vinte) dias, no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 

 
53. PROJETO DE LEI 277/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Bruno Lamas 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade do traslado 
Interestadual e Internacional de cadáveres ou 
restos mortais humanos e a instituição do 
Programa de Auxílio Funerário Interestadual e 

Internacional - PAFII. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/06/2020 
PRAZO DO RELATOR: 30/06/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 07/07/2020 
 
54. PROJETO DE LEI 102/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Estabelece reserva de vagas de 
estágio para alunos oriundos da rede pública 
estadual de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
55. PROJETO DE LEI 157/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Enivaldo dos Anjos 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a gratuidade de 
fornecimento de água potável em lanchonetes, 
bares e restaurantes. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 
 
56. PROJETO DE LEI 187/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: "DISPÕE SOBRE O USO DA 
TELEMEDICINA DURANTE CRISES CAUSADAS 
POR PANDEMIAS, EPIDEMIAS E OUTRAS A FINS 
NO ÂMBITO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO" 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/07/2020 
PRAZO DO RELATOR: 21/07/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 26/07/2020 

 
57. PROJETO DE LEI 39/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de 
reparação dos danos causados pelas 
prestadoras de serviços públicos às calçadas e 
vias públicas 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
58. PROJETO DE LEI 254/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Rafael Favatto 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade de uso 
e fornecimento de máscaras, álcool gel e 
aferição de temperatura em estabelecimentos 
privados determinados por atividades 
essenciais, como medida de enfrentamento ao 
novo coronavírus, no âmbito do estado do 
Espírito Santo e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 
 
59. PROJETO DE LEI 273/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre crédito à indústria que 
manifestar compromisso para converter suas 
plantas industriais para à produção de EPIs, 
equipamentos e insumos hospitalares, e demais 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
60. PROJETO DE LEI 306/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Autoriza o Governo do Estado do 
Espírito Santo a conceder abono salarial aos 
profissionais de saúde do sistema público 
estadual pela atuação durante o Estado de 
Calamidade provocado pelo COVID-19. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 29/09/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 06/10/2020 

 
61. PROJETO DE LEI 218/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: “Determina o pagamento 
proporcional do valor do aluguel para templos 
religiosos durante o período pandêmico no 
Estado do Espírito Santo e da outras 
providências.” 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

62. PROJETO DE LEI 249/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe que planos e operadoras de 
saúde no Estado do Espírito Santo recusem 
prestação de serviços a pessoas contaminadas 
pelo covid-19 em razão de prazo de carência de 
contratos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
63. PROJETO DE LEI 284/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe a entrada utilizando capacete 
ou similares e dá outras providências 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
64. PROJETO DE LEI 337/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: TORNA OBRIGATÓRIA A REALIZAÇÃO 
DE TESTES PARA DIAGNÓSTICOS DO 
CORONAVÍRUS (SARS-COV-2) EM PROFESSORES 
E FUNCIONÁRIOS DE TODAS AS INSTITUIÇÕES 
DE ENSINO EM FUNCIONAMENTO NO ESTADO 
ANTES DO REINÍCIO DE SUAS ATIVIDADES E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
65. PROJETO DE LEI 346/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre normas, requisitos e 
critérios sobre doação de sangue. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
66. PROJETO DE LEI 351/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Proíbe o plantio de tabaco no Estado. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
67. PROJETO DE LEI 366/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Altera o artigo 1º da Lei nº 11.134, de 
02 de junho de 2020, dando prazo 
indeterminado aos Laudos do Transtorno do 
Espectro Autista (TEA). 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
68. PROJETO DE LEI 371/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a criação da Central de 
Informações sobre pacientes internados na rede 
estadual de saúde durante a pandemia do novo 
coronavírus - COVID-19 e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 
 
69. PROJETO DE LEI 339/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Altera a Lei nº a Lei Nº 6.999, de 27 de 
dezembro de 2001, que dispõe sobre o Imposto 
sobre a Propriedade de Veículos Automotores – 
IPVA, consolidando e atualizando as normas do 
tributo, e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 18/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 06/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 13/10/2020 

 
70. PROJETO DE LEI 09/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Marcos Garcia 
EMENTA: Dispõe sobre a adoção das técnicas de 
justiça restaurativa na resolução dos conflitos 
ocorridos no ambiente escolar da rede estadual 
de ensino. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 

71. PROJETO DE LEI 105/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE A OBRIGATORIEDADE 
DO PODER EXECUTIVO FORNECER PULSEIRA 
COM CÓDIGO PARA IDENTIFICAÇÃO E 
SEGURANÇA DE IDOSOS, DOENTES CRÔNICOS, 
AUTISTAS, E/OU EM QUALQUER PESSOA EM 
SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/09/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
72. PROJETO DE LEI 84/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Adilson Espíndula 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: PROJETO DE LEI que altera o § 1º do 
Art. 4º da Lei Estadual nº 10.976 de 14 de 
Janeiro de 2019. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 01/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 20/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 27/10/2020 
 
73. PROJETO DE LEI 92/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Carlos Von 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Assegura o direito aos consumidores 
dos postos de gasolina situados no Estado do 
Espírito Santo de solicitarem o teste de vazão, 
na forma em que especifica. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

74. PROJETO DE LEI 96/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Proíbe as concessionárias e 
permissionárias de serviços públicos a 
condicionar a religação de unidade 
consumidora, no mesmo endereço, ao 
pagamento de débitos pendentes em nome de 
terceiros. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 

75. PROJETO DE LEI 108/20 - Análise Técnica 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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AUTOR: Deputado Marcos Garcia 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Obriga manutenção de Código de 
Defesa do Consumidor em Braille. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
76. PROJETO DE LEI 176/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Raquel Lessa 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 
10.974, de 14 de janeiro de 2019, Declarando o 
Município de Pancas a Capital Estadual do 
Esporte Radical e dá outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
77. PROJETO DE LEI 180/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de 
Prevenção e Combate à Disseminação de 
Pandemias no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 

 
78. PROJETO DE LEI 414/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Sérgio Majeski 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: DISPÕE SOBRE O ENCAMINHAMENTO 
DE MENSAGENS DE TEXTO (SMS) COM 
INFORMAÇÕES RELACIONADAS À PANDEMIA 
DO CORONAVÍRUS NO ESTADO DO ESPÍRITO 
SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 

 
79. PROJETO DE LEI 430/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Hudson Leal 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre fornecimento de EPIs 
para trabalhadores de funerárias enquanto 
perdurar o plano de contingência do novo 
coronavírus da Secretaria de Estado de Saúde 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/10/2020 

PRAZO DO RELATOR: 27/10/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 03/11/2020 
 
80. PROJETO DE LEI 46/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a isenção, do pagamento 
de taxas de inscrição em concursos públicos 
estaduais para o doador de sangue, e adota 
outras providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 21/10/2020 
PRAZO DO RELATOR: 17/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 24/11/2020 
 
81. PROJETO DE LEI 73/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Dep. Torino Marques 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Projeto de Lei que veda a 
transferência e remanejamento de vagas sem 
anuência dos pais em creches e escolas públicas 
no Estado do Espírito Santo para as pessoas com 
TDAH, Dislexia e TEA. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 

82. PROJETO DE LEI 75/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Doutor Hércules 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a ajuda aos municípios 
que sofreram tragédias e/ou que estiverem em 
estado de calamidade pública. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 09/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 
 

83. PROJETO DE LEI 183/20 - Despacho 
Denegatório 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Concede isenção do pagamento de 
água/esgoto e energia elétrica para 
microempreendedores individuais e autônomos 
durante o período de pandemia de Corona 
Vírus. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 10/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 24/11/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 01/12/2020 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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84. PROJETO DE LEI 38/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Vandinho Leite 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Determina que as Concessionárias 
prestadoras do serviço de fornecimento de 
energia elétrica do Estado do Espírito Santo 
disponibilizem na conta de energia informação 
sobre a necessidade de renovação do benefício 
da tarifa social de energia elétrica – TSEE 
ENTRADA NA COMISSÃO: 23/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 
 
85. PROJETO DE LEI 71/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a exigência de instalação 
de ambulatório médico ou serviço de pronto 
socorro médico nos terminais rodoviários 
localizados no estado do Espírito Santo 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 
 
86. PROJETO DE LEI 77/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Dispõe sobre a instalação de placas de 
advertência, nas rodovias estaduais, orientando 
quanto à atenção com os ciclistas. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 

 
87. PROJETO DE LEI 101/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Alexandre Xambinho 
RELATOR: Deputado Gandini 
EMENTA: Institui, no âmbito do Estado do 
Espírito Santo, a Política Estadual de Incentivo 
às Feiras de Produtos Orgânicos. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 27/11/2020 
PRAZO DO RELATOR: 08/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 15/12/2020 

 
88. PROJETO DE LEI 130/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: FICAM AS EMPRESAS 
ORGANIZADORAS DE CONCURSO PÚBLICO E 

VESTIBULARES, OBRIGADAS A DISPOR DE 
SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO DE 
EMERGÊNCIA AOS CANDIDATOS, NO ÂMBITO 
DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 
89. PROJETO DE LEI 166/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Euclério Sampaio 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Institui a Política Estadual de 
Prevenção e combate ao roubo, furto e 
receptação de cabos, fios metálicos, gera-dores, 
baterias, transformadores e placas metálicas no 
Estado do Espírito Santo e dá outras 
providências. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 
90. PROJETO DE LEI 173/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputado Capitão Assumção 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: Dispõe sobre a obrigatoriedade da 
apresentação de exame toxicológico por 
candidatos ao ingresso nas universidades 
públicas situadas no Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 02/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 
 
91. PROJETO DE LEI 324/20 - Análise Técnica 
AUTOR: Deputada Janete de Sá 
RELATOR: Deputado Vandinho Leite 
EMENTA: Dispõe sobre a regulamentação da 
disponibilização de salas adequadas de 
convivência e repouso aos profissionais de 
enfermagem nas instituições de saúde públicas 
e privadas do Estado do Espírito Santo. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 07/12/2020 
PRAZO DO RELATOR: 15/12/2020 
PRAZO DA COMISSÃO: 22/12/2020 

 
92. PROJETO DE LEI 537/20 - Análise Técnica - 
Terminativo 
AUTOR: Dep. Cel. Alexandre Quintino 
RELATOR: Dr. Rafael Favatto 
EMENTA: Acrescenta item ao Anexo I da Lei nº 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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10.973, de 14 de janeiro de 2019, instituindo o 
“Dia do Militar Estadual Veterano” a ser 
comemorado anualmente no dia 30 de março. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 08/02/2021 
PRAZO DO RELATOR: 23/02/2021 
PRAZO DA COMISSÃO: 02/03/2021 
 

93. PROJETO DE RESOLUÇÃO 24/19 - Análise 
Técnica 
AUTOR: Deputado Lorenzo Pazolini 
RELATOR: Deputado Rafael Favatto 
EMENTA: PROJETO DE RESOLUÇÃO - ALTERA 
DISPOSITIVOS DA RESOLUÇÃO N° 2.018 DE 03 
DE OUTUBRO DE 2001, QUE INSTITUI A 
OUVIDORIA PARLAMENTAR DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
ENTRADA NA COMISSÃO: 29/05/2019 
PRAZO DO RELATOR: 18/06/2019 
PRAZO DA COMISSÃO: 25/06/2019 
 
3 - COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 
 

Obs: Pauta gerada em 26/03/2021, às 
17h00min, sujeita a alteração até a data da 
reunião.  
 

 

COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO 

 

PRESIDENTE: Deputado DOUTOR HÉRCULES 
VICE-PRESIDENTE: Deputado DOUTOR EMÍLIO 
MAMERI 
REUNIÃO: Ordinária 
LOCAL: Virtual 
DATA: 30/03/2021 
DIA DA SEMANA: Terça-feira 
HORÁRIO: 9h 

 
PAUTA DA 6ª REUNIÃO ORDINÁRIA VIRTUAL 

DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA 19ª 
LEGISLATURA 

 
1 - EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 
 
- Email da Secretaria de Estado da Saúde, 
encaminhando Boletim Epidemiológico, com as 

informações semanais das ações realizadas pela 
SESA no combate ao COVID-19, conforme 
ajustado na 6ª Reunião Ordinária Virtual da 
Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa 
Ordinária da 19ª Legislatura, por solicitação do 
Exmo. Sr. Deputado Dr. Emílio Mameri; 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS SENHORES 
DEPUTADOS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 
 
PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
Não houve no período. 
 
2 - ORDEM DO DIA:  
 
Projeto de Lei nº 183/2019 – Análise de mérito 
Autor: Deputado Fabrício Gandini  
Ementa: Dispõe sobre o procedimento 
obrigatório de reserva de assento de 
acompanhante da pessoa com deficiência em 
teatros, cinemas, casa de shows e espetáculos 
em geral, no âmbito do Estado do Espírito 
Santo. 
Entrada na Comissão: 26/11/2019 
Relator: Deputado Dr. Emílio Mameri 
Prazo do Relator: 10/12/19 
Prazo da Comissão: 17/12/19 
 
- A Comissão de Saúde recebe a visita da Dr.ª 
Danielle Chambô dos Santos, Médica 
Mastologista e Coordenadora do Serviço de 
Mastologia do Hospital Santa Casa de 
Misericórdia de Vitória, para discorrer sobre o 
tema “Touca hipotérmica para Quimioterapia”, 
por solicitação do Deputado Doutor Hércules. 

 
3 - COMUNICAÇÕES: 

 
- A Comissão de Saúde estará recebendo as 
visitas de Luciano Laquini de Ataíde, Advogado e 
Ex- Secretário de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos da Prefeitura de Jaguaré e Israela 
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Zordan, Engenheira Ambiental e Consultora 
Técnica da Secretaria Municipal de Meio 
Ambiente de Jaguaré/ES, na Reunião Ordinária 
Virtual do dia 06 de abril, terça-feira, por 
Videoconferência, para discorrer sobre o tema 
“Estação de Tratamento de Esgoto por Zona de 
Raízes: Uma Alternativa para o tratamento de 
esgoto doméstico da localidade de Palmito, 
Jaguaré-ES”, por solicitação do Deputado Dr. 
Emílio Mameri, através do Ofício nº 106/2021; 
 
- A Comissão de Saúde estará recebendo as 
visitas do Sr. Eraylton Moreschi Júnior, 
Presidente da Juntos SOS ES Ambiental, 
Deputado Dr. Rafael Favatto, Presidente da 
Comissão de Proteção ao Meio Ambiente e aos 
Animais da Assembleia Legislativa, Sr.ª Kátia 
Muniz Côco, Diretora de Saneamento Básico e 
Infra-Estrutura Viária da Agência de Regulação 
de Serviços Públicos do Espírito Santo – ARSP e 
representantes da CESAN, AGERH e SESA, para 
debater o tema “ O fornecimento de água 
contaminada com produtos cancerígenos nos 
município de Serra, Vitória e Vila Velha, 
fornecida pela CESAN”.  
 
Pauta atualizada no dia 24/03/21, às 16:29 
horas, sujeita a alteração até a hora da 
reunião. 
 

 

ATOS ADMINISTRATIVOS 
 

 

ATOS DA MESA DIRETORA 
 

ATO Nº 639 

 
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 2096/2021, 
requerimento de auxílio-saúde nº 91/2021, 
resolve:  

 

CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 
Resolução nº 4.971/2017 a servidora LILIANA 
MARIA REZENDE BULLUS, matrícula 210065, 
ocupante do cargo em comissão de Adjunto de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
ADGRP.  

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 

março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1ª Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 640 

 
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 2078/2021, 
requerimento de auxílio-saúde nº 87/2021, 
resolve:  

 
CONCEDER o auxílio-saúde de que trata a 

Resolução nº 4.971/2017 ao servidor PAULO 
CESAR DE SA, matrícula 206009, ocupante do 
cargo em comissão de Adjunto de Gabinete de 
Representação Parlamentar, código ADGRP. 

 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 
março de 2021. 

 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1ª Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 
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ATO Nº 641 
 

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
usando de suas atribuições legais, resolve: 
Considerando o Ato nº 3260, de 01/08/2008, 
publicado em 03/09/2008, alterado pelo Ato nº 
267, de 31/03/2010, que regulamenta a concessão 
de Incentivo Educacional, resolve:  

 
CONCEDER ao servidor LEONARDO LUIZ 

ALVARENGA, Técnico Legislativo Sênior - ETLS, 
matrícula nº 207861, o 1º (primeiro) INCENTIVO 
EDUCACIONAL de 05% (cinco por cento) sobre o 
vencimento do respectivo cargo efetivo, a partir 
de 02/03/2021, conforme art. 3º da Lei nº. 
8.950/2008, alterada pela Lei 10.083/2013 e Lei 
10.225/2014. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 

março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1ª Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 642 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

Considerando o Ato nº 3.260, de 
01/08/2008, publicado em 03/09/2008, alterado 
pelo Ato nº 267, de 31/03/2010, que regulamenta 
a concessão de Incentivo Educacional, resolve:  

 
CONCEDER à servidora FABIANA PONTES 

GONÇALVES DA SILVA, Técnico em Tecnologia da 
Informação – ETTI, matrícula nº 203285, o 2º 
(segundo) INCENTIVO EDUCACIONAL de 05% 
(cinco por cento) sobre o vencimento do 
respectivo cargo efetivo, a partir de 09/02/2021, 
conforme art. 3º da Lei nº 8.950/2008, alterada 
pela Lei 10.083/2013 e Lei 10.225/2014. 

 
PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 26 de 

março de 2021. 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1ª Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 643 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

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

NOMEAR, na forma do artigo 12, inciso II, 
da Lei Complementar nº 46, de 31 de janeiro de 
1994, MIGUEL GOMES DE ATHAYDE JÚNIOR, para 
exercer o cargo em comissão de Técnico Júnior de 
Gabinete de Representação Parlamentar, código 
TJGRP, no gabinete do Deputado Luciano 
Machado, por solicitação do próprio Deputado, 
contida no processo nº 210814/2021. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, em 29 de 
março de 2021. 

 
ERICK MUSSO 

Presidente 
DARY PAGUNG 
1ª Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
2º Secretário 

 
ATO Nº 644 

 
Dispõe sobre o 
funcionamento da 
Assembleia Legislativa do 
Estado do Espírito Santo 
ante às medidas 
qualificadas como 
extraordinárias até o dia 04 
de abril de 2021 para o 
enfrentamento da 
emergência de saúde 
pública decorrente do novo 
coronavírus (COVID-19) 

 
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, 
no exercício de suas atribuições legais e 
regimentais; 
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Considerando o Decreto Estadual nº. 
4848-R, de 26 de março de 2021, inclusive com 
as alterações perpetradas pelo Decreto Estadual 
nº. 4849-R de 26 de março de 2021 (edição 
extra II); 
 

Considerando a essencialidade dos 
serviços públicos prestados pela Assembleia 
Legislativa do Estado do Espírito Santo; 
 

Considerando a impossibilidade de 
interrupção das atividades do Legislativo 
Estadual, sob pena de causar prejuízos à 
população, ante à necessidade de deliberação e 
votação de matérias de extrema urgência e 
relevância social, tais como a atinente ao 
“cartão solidário” anunciado pelo Governo do 
Estado do Espírito Santo. 

 
RESOLVE: 

 
Art. 1º O Legislativo do Estado do Espírito Santo, 
Poder Público essencial, manterá as suas 
atividades, na forma do Ato nº. 576, de 17 de 
março de 2021, preferencialmente em regime 
não-presencial (home office), até o dia 04 de 
abril de 2021. 

 
Art. 2º Não se aplicam os feriados municipais 
aos servidores públicos, empregados e demais 
profissionais que desempenham suas atividades 

em serviços públicos da Assembleia Legislativa 
do Estado do Espírito Santo. 
 

Art. 3º Fica prorrogada a vigência do Ato nº. 
576, de 17 de março de 2021 para até o dia 04 
de abril de 2021 (inclusive). 
 
Art. 4º Este Ato entra em vigor na data de sua 
publicação. 
 

PALÁCIO DOMINGOS MARTINS, 29 de 
março de 2021. 
 

ERICK MUSSO 
Presidente 

DARY PAGUNG 
1º Secretário 

CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
 

 

ATOS DA SUBDIRETORA-GERAL 
 

COMUNICADO 
 
A Subdireção Geral da Secretaria resolve 
TORNAR SEM EFEITO o Aviso de Licitação 
referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2021, 
publicado em 26/03/2021. 
 

Vitória/ES, 26 de março de 2021. 
 

LUCAS DO NASCIMENTO MEIRELLES 
Subdiretor Geral em Exercício 

 

ATOS DO SECRETÁRIO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 
 

 
 

• SEGUNDA-FEIRA - 29.03.2021 • 

 

HORA PROGRAMAS SINOPSES 

00h15 Dia de Campo Na TV Conheça as experiências de sucesso com os sistemas 
agroflorestais. Extrativistas do interior do Acre 
investem nessa alternativa de produção que combina o 
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plantio de espécies florestais com cultivos agrícolas 

00h45 Unidiversidade Debate o seguinte tema: História do Samba 

01h15 Interesse Público Notícias do Ministério Publico Federal 

01h45 Reunião ordinária virtual Comissão de Defesa do Consumidor  

02h55 Reunião extraordinária híbrida  Comissão de Educação 

04h05 Reunião extraordinária  Comissão de Defesa do Consumidor  

04h40 Reunião extraordinária híbrida  Comissão de Assistência Social  

05h10 Reunião ordinária virtual  Comissão de Proteção à Criança e de Política Sobre 
Drogas  

07h00 Dia de Campo Na TV Conheça a BRS Anahí, cultivar de gergelim da Embrapa 
com o hábito de crescimento não ramificado, que 
facilita a mecanização da colheita, permite o 
adensamento das plantas e garante uma maior 
produtividade 

07h30 MP com Você A promotora de Justiça Dr. Cláudia Regina dos Santos 
Albuquerque Garcia esclarece as obrigações do 
Ministério Público do Estado do Espírito Santo acerca 
do tema “Violência contra a mulher”, além de 
esclarecer dúvidas sobre o funcionamento das leis de 
proteção, os canais de denúncia e orientações para 
quem sofre este tipo de abuso. 

08h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

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

09h00 Reunião Virtual da Frente 
Parlamentar 

Fiscalização de Obras de Coleta e Tratamento de Esgoto 

11h00 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Segurança 

12h15 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Educação 

13h30 Reunião ordinária virtual (V) Comissão de Finanças 
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15h00 Sessão ordinária virtual (V) Trabalhos do Legislativo Estadual 

18h00 Com a Palavra O programa “Com a palavra” desta semana traz como 
convidado o deputado Gandini do Cidadania. Entre 
outros assuntos, ele fala sobre mobilidade e 
infraestrutura, proteção social, políticas de segurança 
para região metropolitana, políticas públicas 
para população em situação de rua, enfrentamento à 
violência contra o idoso e fiscalização das empresas 
poluidoras do estado. 

18h30 Dedo de Prosa Cronista, poeta, roteirista, músico. João Moraes é autor 
de "Intelectolices", um livro de poemas que também 
faz parte de um projeto musical. O estilo do poeta é 
peculiar: Poemas curtos, quase todos sem título e com 
atenção à métrica. Apesar de caminhar pela poesia há 
muitos anos esse é o primeiro livro de poemas do 
autor. 

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

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

20h00 Unidiversidade Debate o seguinte tema: Internet e Saúde 

20h30 STJ Notícias Trabalhos do Supremo Tribunal de Justiça 

21h00 Interesse Público Notícias do Ministério Publico Federal 

21h30 Ciência e Letras Debate o seguinte tema: Afetos, Relações e Encontros 

22h00 Panorama Telejornal com os trabalhos do legislativo capixaba 

22h15 Com a Palavra O programa “Com a palavra” desta semana traz como 
convidado o deputado Gandini do Cidadania. Entre 
outros assuntos, ele fala sobre mobilidade e 
infraestrutura, proteção social, políticas de segurança 
para região metropolitana, políticas públicas 
para população em situação de rua, enfrentamento à 
violência contra o idoso e fiscalização das empresas 
poluidoras do estado. 

22h45 Sessão Ordinária Virtual Trabalhos do Legislativo Estadual 
 

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

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

 
ERRATA: 

 
Na ata taquigráfica da Comissão de Educação, 
publicada no DPL do dia 15 de março de 2021, 
página 111: 
 
Onde se lê:  
 
TERCEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA, DA TERCEIRA 
SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA DÉCIMA 
NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 
2021. 
 
Leia-se: 
 
TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, DA 
TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, DA 
DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 08 DE MARÇO DE 
2021. 
 
_______________________________________ 

 
DÉCIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA 

VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 22 DE MARÇO DE 2021. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Boa tarde a todos, senhoras e 
senhores, público que nos assiste pela TV 
Assembleia e também pelos canais de rede 
social.  

Havendo quorum, invocando a proteção 
de Deus, declaro aberta esta sessão, e convido 
ele, o Delegado Danilo Bahiense, para que ele 
possa proceder à leitura de um versículo da 
Bíblia.  

 

(O senhor deputado Delegado 
Danilo Bahiense lê Mateus, 5:13) 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) –  Amém! Muito obrigado.  

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

Consulto se algum parlamentar quer 
fazer registro de um minuto de silêncio. 

  
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Capitão Assumção, presidente!  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Dary 

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

– PODEMOS) – Capitão Assumção... 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Gandini! 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Xambinho, deputado! Alexandre Xambinho, 
presidente!  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Então, Gandini... 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Deputada Raquel Lessa!  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Danilo... 
 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Luciano também! 
  
O SR. FREITAS – (PSB) - Deputado 

Freitas! 
  
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Raquel 

Lessa!  
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu já anotei, Raquel.  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Deputado Marcos Mansur, também, senhor 
presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Luciano, Freitas...  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, Documento assinado 

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



20 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Alexandre Xambinho, senhor presidente! 

  
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Xambinho.  
 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Marcos Mansur! 
  
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Mansur.  
 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Dary 

Pagung, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Adilson também? Dary, Adilson, 
mais quem?  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Bruno 

Lamas, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) - Torino.  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Capitão Assumção. Pode começar, 
deputado Marcelo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Um minutinho só, Bruno. Deixa 
eu só fechar aqui os microfones. (Pausa) 

Então, vamos lá!  
Primeiro minuto de silêncio solicitado 

pelo deputado Capitão Assumção. Pois não!  
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu solicito a V. 
Ex.ª um minuto de pesar pelo passamento do 
major Olímpio, um dos nossos maiores 
representantes da segurança pública no Senado 
Federal; no Congresso Nacional, que, 
infelizmente, teve sua vida ceifada nesse final 
de semana.  

O segundo minuto de silêncio é pelo 
passamento do irmão Lázaro também, que foi 
vitimado; uma grande perda para os nossos 
irmãos cristãos que tanto gostavam dos seus 
louvores, de suas mensagens.  

Então, esses são os nossos pedidos, 
senhor presidente.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Gandini.  
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Vou me 

juntar ao deputado Capitão Assumção pelos 
dois pedidos dele, e, também, comunicar o 
falecimento do Alcântara, guarda municipal de 
Vitória, que faleceu esta noite, em virtude da 
Covid também; uma pessoa extremamente 
dedicada na atividade dele aqui em Vitória, e 
que, infelizmente, foi também vítima da Covid.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) –Deputado Danilo. (Pausa) 
Danilo Bahiense.  
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, eu me somo aí ao 
Capitão Assumção, e também ao nosso 
deputado Gandini.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ok. Deputada Raquel Lessa.  
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

Presidente, eu quero pedir um minuto de 
silêncio para dois amigos que faleceram hoje, 
também de Covid. Nosso amigo Carlos Alberto 
Gariani, conhecido como Beto Gariani, morava 
em São Gabriel da Palha; era dentista aqui, 
muito conhecido. Deixa sua esposa Sônia e dois 
filhos.  

E também um primo, está no lugar de 
primo porque é casado com minha prima, mas 
também um grande amigo. Ele é de Pancas, a 
família dele é uma família muito querida nossa. 
O nome dele é Carlos Silva, conhecido como 
Carlinhos bochecha. Deixou a esposa, Lina Mara, 
e três filhos.  

Muito obrigada, presidente.   

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Luciano Machado.   

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Presidente, meus colegas deputados e 
deputadas, também quero pedir um minuto de 
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silêncio pelo falecimento de um grande amigo 
nosso, amigo da cidade de Guaçuí, Francisco 
Quintino de Moura, conhecido como Chiquito; 
viveu uma vida muito simples, de origem de 
uma família muito trabalhadora com barcearia, 
um bar com um pouco de mercearia. Fez uma 
imensidão de amigos e tem tido uma qualidade 
de vida abaixo do que qualquer ser humano 
merece, com hemodiálise. Agora foi afetado 
pelo vírus, pelo coronavírus, e não suportou. 
Deixou bastante tristeza. A família sentiu muito, 
porque ele sempre foi um homem muito 
amoroso.  

Então, que Deus acolha a sua alma e 
conforte os corações da família e dos amigos. 
Francisco Quintino de Moura, o popular 
Chiquito.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado.  
Deputado Freitas.  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Presidente, me 

ouve?   

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Claro. 
O SR. FREITAS – (PSB) – Presidente? 

Presidente? 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Estou ouvindo, Freitas. A palavra 
está com V. Ex.ª. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Pois é. Eu quero 

me somar aos nobres colegas, deputadas e 
deputados, e pedir que a gente renda esta 
homenagem de um minuto de silêncio.  

Fica também registrado o meu voto de 
pesar com a família Peçanha, de São Mateus. 
Nós acabamos de perder agora, há poucos 
minutos, Olavo Peçanha. Olavo Peçanha é irmão 
do doutor Manoel Peçanha. Foi vereador nesta 
cidade, e irmão do doutor Ericsson Peçanha, 
todos dois, médicos nesta cidade. Olavo era 
engenheiro elétrico.  

Fica o coração partido. Não só o meu, 
mas o de toda a população mateense, que tem 

no Olavo e na família Peçanha um irmão de 
muita tradição e de extraordinário serviço 
prestado ao município de São Mateus.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra agora o deputado 
Xambinho.  

Peço ao deputado Renzo que desligue o 
seu microfone. Renzo, o seu microfone está 
ativo.  

Com a palavra o deputado Xambinho.  
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Obrigado, presidente Marcelo Santos. Mas tem 
um outro microfone ligado também. O do 
deputado Ferraço está ligado também.  

Quero me juntar, senhor presidente, ao 
pedido do deputado Capitão Assumção, minuto 
de silêncio do major Olímpio e também do 
irmão Lázaro, mas também pedir um minuto de 
silêncio para Laudiceia Barbosa Pereira da Silva, 
moradora antiga e comerciante aqui do bairro 
Barcelona, do meu bairro onde eu moro, na 
Serra; senhor Constantino Schiavo também, 
morador antigo do bairro também, que veio a 
falecer, na data de ontem, vítima de Covid; 
Marcelo Bessas, irmão de Michael Bessas, que é 
da Guarda   Municipal da Serra, morador de 
Jardim Tropical, um jovem que também faleceu, 
vítima da Covid.  

Destacar que Nova Almeida está em luto. 
A cidade da Serra está em luto, mas, 
especialmente, Nova Almeida. Nós perdemos 
Salvador Muroni, dono do restaurante Ninho da 
Roxinha. Mas hoje pela manhã, Nova Almeida 
também teve uma perda grande. Nós perdemos 
o jovem DJ João Otávio, um jovem de vinte e 
dois anos, que veio a falecer devido a uma 
complicação de uma cirurgia bariátrica.  

Nova Almeida está de luto com essas 
duas perdas, a perda de Salvador Muroni, dono 
do restaurante Ninho da Roxinha, um 
restaurante apreciado por muitos no nosso 
estado, uma pessoa que deixou a sua marca na 
cidade da Serra, um empreendedor; e de João, 
um jovem, que todos, a maioria conhece a sua 
luta desde novo, apaixonado pela música e que 
veio a falecer também hoje. Solicito um minuto 
de silêncio para todos eles. Muito obrigado.  
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputado Xambinho.  

Com a palavra o deputado Pr. Marcos 
Mansur.  

 
O SR. PR. MARCOS MANSUR – (PSDB) – 

Senhor presidente, eu quero também pedir um 
minuto de silêncio pelo falecimento do pastor 
Enoc. Pastor Enoc morava aqui na região do 
Caparaó, entre Irupi, Iúna e Ibitirama. Era uma 
das grandes lideranças da Convenção Cemades, 
e na noite de sábado ele teve a sua vida ceifada 
por um acidente fatal, ali na BR-262. Estava indo 
fazer seus ofícios pastorais e, infelizmente, 
sofreu aquele acidente motociclístico, e veio a 
falecer.  

Então, quero aqui me somar à dor da sua 
família, à dor das suas ovelhas, à dor dos seus 
amigos e à dor da Convenção Cemades, 
juntamente com o pastor Álvaro e todos os 
demais pastores essa consternação por este 
passamento precoce, por esta morte tão trágica, 
tão abrupta, tão violenta, mas que deixou em 
nossos corações um vácuo e um vazio muito 
grande.  

Fica aí o meu pedido de um minuto de 
silêncio em solidariedade a todos os familiares, 
a todos esses amigos e a todas as nossas 
queridas ovelhas do nosso querido e saudoso 
amigo pastor Enoc. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Mansur.  
Agora o deputado Adilson Espindula.  
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) - 

Gostaria de lembrar ao presidente que o 
deputado Ferraço foi o primeiro que pediu a 
palavra e não foi lhe dada a palavra ainda.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Eu acabei não ouvindo o 
Ferraço. Vai falar, não tinha ouvido. 

 
Deputado Adilson Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Senhor presidente, quero também solicitar um 
minuto de silêncio pelo falecimento do Senhor 

Balduíno Henke, popularmente conhecido aqui 
em nosso município, como Facão. Uma pessoa 
extraordinária, também vítima da Covid, no dia 
de ontem. Está tendo uma comoção muito 
grande em nosso município, porque há cinco 
dias ele perdeu a sua esposa.  

Então me solidarizo aos seus filhos. Em 
menos de uma semana. Que o nosso Deus possa 
confortar os familiares neste momento de 
extrema tristeza.  

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

– PODEMOS) – Com a palavra o deputado 
Ferraço.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Eu gostaria, senhor presidente e deputados, de 
registrar a minha tristeza e um profundo pesar 
pelo falecimento da Dona Luíza Ceolin Zanon, 
mãe do nosso ex-presidente Guerino Zanon, 
hoje prefeito de Linhares; mãe querida do José 
Maria, do Francisco César, da Maria Luíza, da 
Janete e do Agenor. Linhares perdeu realmente 
uma mulher de grande valor, religiosa e que 
soube criar seus seis filhos.  

O nosso pesar a toda família Ceolin, 
especialmente ao nosso extraordinário prefeito 
de Linhares, Guerino Zanon, foi deputado, 
colega nosso e um dos melhores presidentes da 
Assembleia Legislativa.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Com a palavra o Deputado Dary 
Pagung. 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, eu gostaria de me somar a todos os 
pedidos de todos os deputados, começando 
desde o Capitão Assumção. Mas também 
gostaria de registrar um pedido de um minuto 
para Ângela Binda. Ângela foi uma contadora no 
município de Baixo Guandu, que faleceu esta 
semana, final de semana, também por Covid.  

Nós estamos passando, senhor 
presidente, por um momento muito difícil. Da 
semana passada para esta semana, quantos 
minutos de silêncio nós estamos ouvindo a 
pedido de todos os deputados? É um momento 
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para que nós possamos refletir muito, que a 
situação não está para brincadeira. 

Então eu gostaria de pedir um minuto 
para a Ângela e também reforçar, senhor 
presidente, o pedido do deputado pastor 
Mansur pelo falecimento do Pastor Enoc Faber 
Guimarães, de Muniz Freire, que pilotava sua 
moto na BR-262. 

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

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Dary. 
Concedo a palavra ao deputado Torino 

Marques. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 

presidente, pela ordem também!   

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 

Senhor presidente, queridos amigos 
telespectadores que nos assistem agora pela TV 
Assembleia, nesta sessão totalmente virtual, às 
três horas e quatorze minutos, quero me somar 
a todos os deputados por todas as perdas que o 
Espírito Santo está tendo, não somente o 
Espírito Santo, mas também em todo o Brasil e 
todo o mundo: ao deputado Capitão Assumção, 
deputado Danilo Bahiense e também a outros 
deputados que falaram sobre o passamento do 
irmão Lázaro, que ficou entre a vida e a morte 
durante muito tempo; e também o parlamentar 
Major Olímpio. 

Quero me solidarizar às famílias e 
também lembrar que outras mortes que estão 
acontecendo no Espírito Santo são mortes de 
CNPJs. O comércio está sofrendo, as pessoas 
estão sofrendo, muitos suicídios. Já existe um 
levantamento de um suicídio por dia na Terceira 
Ponte. Então as pessoas estão sofrendo muito.  

É momento de a gente abraçar essa 
causa e olhar com foco no que está 
acontecendo no estado do Espírito Santo e 
parar de penalizar a população em geral.  

Obrigado, senhor presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado.  
Com a palavra o deputado Bruno Lamas.  

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) - Senhor 
presidente, muitas solicitações. Quero também 
reforçar e manifestar a minha solidariedade a 
todos já citados. João Otávio, de Nova Almeida, 
conheço desde criança. Caminhei com ele pelas 
ruas de Nova Almeida, pude conversar sobre os 
seus sonhos de ser DJ, acompanhar o momento 
em que ele comprou seus primeiros 
equipamentos.    

Então, minha solidariedade aos 
familiares e amigos; sua mãe, a Dodoca, a Mara, 
à família Soeiro, de Nova Almeida, assim como o 
Salvador, seu Salvador, de Nova Almeida.  

O irmão Lázaro foi motivo de 
manifestação nossa na rede social, testemunho 
tão forte, tão bonito, com canções, com 
louvores maravilhosos. Por onde passou, levou 
o nome de Jesus Cristo com muita convicção, 
sem esconder suas cicatrizes, suas dores, a sua 
história, mas falando da salvação.  

Quero também ser solidário ao prefeito 
Guerino Zanon, à família Ceolin, à família Zanon, 
aqui relatado pelo deputado Ferraço. Também 
tem passado por momentos difíceis essa família. 
Perdeu um irmão, acidente de carro, já havia 
tido outro óbito na família, agora a matriarca 
parte para os braços do Senhor.  

Deus abençoe a todos nós e a todas as 
famílias capixabas! Neste momento, a nossa 
solidariedade.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) - Com a palavra o deputado vice-
líder do Governo, Marcos Garcia.  

Logo depois, o deputado Rafael Favatto.  
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) - Senhor 

presidente, também gostaria de me juntar ao 
deputado Bruno Lamas, ao Torino Marques, a 
alguns deputados e pedir um minuto de silêncio 
também pela morte da mãe do senhor Guerino 
Zanon, pelo falecimento da sua mãe.  

Guerino é uma grande liderança daqui 
do Norte do estado, um dos grandes políticos da 
região e de muito respeito e merece o nosso 
respeito.  

Também quero me juntar, um minuto de 
silêncio, pela morte do irmão Lázaro, que 
comoveu o Brasil inteiro, uma morte muito 
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precoce e pedir que Deus conforte a família 
desse grande líder religioso.  

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

– PODEMOS) - Obrigado!  
Com a palavra o deputado Rafael 

Favatto.  
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) - Obrigado, presidente! Me somo a 
todos, principalmente quanto à mãe do 
Guerino, foi colega junto conosco, deputado, foi 
presidente da Casa no meu primeiro mandato, 
fui segundo vice-presidente dele também.   

Também pela passagem da Arlene, foi 
chefe aqui da Guarda de Vila Velha. Arlene foi 
chefe dos Salva-Vidas aqui do município de Vila 
Velha, esposa do pastor Alciclei. Uma senhora 
jovem que faleceu também vítima da Covid, 
agora neste último final de semana.  

Então pela passagem e morte da senhora 
Arlene e de todos os demais que os nossos 
colegas deputados estão aqui falando, pastor 
Enoc, de todos os deputados a todas as pessoas 
que foram vítimas da Covid-19 aqui no Espírito 
Santo e no nosso país.  

Obrigado, presidente!  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) - Então, neste momento, faremos 
um minuto de silêncio... 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) - 
Presidente, eu também quero. Peço a palavra 
também. Deputada Janete! 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) - Mais algum deputado quer fazer 
solicitação de um minuto de silêncio?  

 

O SR. DOUTOR HUDSON LEAL – 
(REPUBLICANOS 10) - Deputado Hudson 
também.  

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) - Deputado Hudson Leal, logo 
depois...  

 

O SR. DOUTOR HUDSON LEAL – 
(REPUBLICANOS 10) - Senhor presidente, eu 

gostaria de um minuto de silêncio por um 
colega. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado, eu gostaria... 
  
O SR. DOUTOR HUDSON LEAL – 

(REPUBLICANOS 10) - Marcelo Nicoletti, vítima 
de acidente automobilístico na última sexta-
feira.  
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok, deputado Hudson. Deputada 
Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu quero 
também pedir um minuto de silêncio e me 
somar aos demais colegas. Peço esse minuto 
para dona Luíza Ceolin Zanon, ela que é mãe do 
nosso querido amigo, o prefeito de Linhares, 
Guerino Zanon. 

Também quero me somar a todos os 
colegas neste ato de solidariedade e de carinho 
para com a família do Guerino e para com a mãe 
dele, dona Luíza, que certamente, após missão 
cumprida, se encontra face a face com Jesus.  

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Ok. Então finalizamos assim, a 
todos os deputados que solicitaram um minuto 
de silêncio, fazendo aqui o registro do 
falecimento de figuras importantes, e eu aqui 
também me somo a todas as menções, 
atendendo a solicitação dos deputados Capitão 
Assumção, Fabrício Gandini, Danilo Bahiense, 
Raquel Lessa, Luciano Machado, Freitas, 
Xambinho, Mansur, Adilson Espindula, Dary 
Pagung, Ferraço, Torino Marques, Bruno Lamas, 
Marcos Garcia, Rafael Favatto, Hudson Leal e 
deputada Janete de Sá. 

Façamos, então, um minuto de silêncio. 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 

Muito obrigado a todos! 
Como agora o modelo é totalmente 

virtual, eu passo à leitura do item n.º 1, o 
Projeto de Lei n.º 090/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense. 
 

1. Projeto de Lei n.º 090/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, que 
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institui o Programa “Profissionais da Beleza 
contra a Violência Doméstica”, de capacitação 
de profissionais da área de beleza e estética, 
para que se qualifiquem como agentes 
multiplicadores de informação contra a 
violência doméstica e familiar, e dá outras 
providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105740&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/105740-
202103161718345239-assinado.pdf#P105740 
 

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

Peço aos parlamentares que estão com 
microfone aberto que possam desligar, para que 
não interfira na sessão. 

 

2. Projeto de Lei n.º 091/2021, da 
deputada Raquel Lessa, que dispõe sobre 
criação do programa de telemedicina para 
mulheres gestantes no âmbito do Estado do 
Espírito Santo no período de pandemia da 
Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105821&arquivo=Ar
quivo/Documents/PL/105821-
202103181418434037-assinado.pdf#P105821 

 
Junte-se ao Projeto de Lei n.º 187/2020. 

 
3. Projeto de Decreto Legislativo n.º 

07/2021, do deputado Capitão Assumção, que 
acrescenta item ao anexo único do Decreto 
Legislativo n.º 148, de 12 de dezembro de 
2018, concedendo Título de Cidadão Espírito-
Santense ao Ex.mo Senhor Eduardo Nantes 
Bolsonaro. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105826&arquivo=Ar
quivo/Documents/PDL/105826-
202103181524502877-assinado.pdf#P105826 

À Comissão de Justiça, nos termos do art. 
276 do Regimento Interno. 

A 2.ª parte do Expediente, sujeita à 
deliberação, do item 4 ao item 74, todos os 
itens tratam de indicações das senhoras e dos 
senhores deputados. 
 

4. Indicação n.º 586/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao prefeito 
municipal de Vila Velha, para asfaltamento das 
ruas Carolina Leal e Alice Laranja, Ilha dos 
Ayres, Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105715&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105715-
202103161341270104-assinado.pdf#P105715 
  

5. Indicação n.º 587/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao prefeito 
municipal de Vila Velha, para atuação efetiva 
da Guarda Municipal no enfrentamento à 
criminalidade no Bairro Itapuã, Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105717&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105717-
202103161342506825-assinado.pdf#P105717 
 

6. Indicação n.º 589/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao prefeito 
Municipal de Cariacica, para criação e/ou 
ampliação de abrigo ou casa de acolhida para 
moradores em situação de rua. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105719&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105719-
202103161345370891-assinado.pdf#P105719 

 
7. Indicação n.º 590/2021, do deputado 

Delegado Danilo Bahiense, ao prefeito 
municipal de Guarapari, para criação e/ou 
ampliação de abrigo ou casa de acolhida para 
moradores em situação de rua. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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/
Processo2/Digital.aspx?id=105720&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105720-
202103161347006674-assinado.pdf#P105720 
 

8. Indicação n.º 591/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao prefeito 
municipal de Serra, para criação e/ou 
ampliação de abrigo ou casa de acolhida para 
moradores em situação de rua. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105721&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105721-
202103161348164332-assinado.pdf#P105721 
 

9. Indicação n.º 592/2021, do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, ao prefeito 
municipal de Vitória, para criação e/ou 
ampliação de abrigo ou casa de acolhida para 
moradores em situação de rua. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105722&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105722-
202103161349278087-assinado.pdf#P105722 
 

10. Indicação n.º 593/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
prefeito municipal de Vila Velha, para 
asfaltamento e afixação de placas verticais na 
Rua João Pessoa de Matos, Praia da Costa, Vila 
Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105744&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105744-
202103161729357599-assinado.pdf#P105744 
 

11. Indicação n.º 594/2021, do 
deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para concessão de valor 
proporcional da tarifa de renovação da CNH 
aos maiores de 65 anos, equivalente ao tempo 
de validade do documento. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105748&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105748-
202103161731490101-assinado.pdf#P105748 
 

12. Indicação n.º 595/2021, do 
deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para alteração do texto da Lei 
Complementar n.º 932 de 2019, a fim de excluir 
o limitador de vagas para o Curso de 
Habilitação de Sargentos. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105506&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105506-
202103101555148507-assinado.pdf#P105506 
 

13. Indicação n.º 596/2021, do 
deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para inclusão dos trabalhadores do 
sistema único de assistência social na lista de 
prioridades no programa de imunização contra 
a Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105761&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105761-
202103161752459035-assinado.pdf#P105761 

  
14. Indicação n.º 597/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para criação de uma gratificação 
financeira para o’s profissionais da saúde que 
atuam na linha de frente no combate à Covid-
19.’ 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105755&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105755-
202103161737378860-assinado.pdf#P105755 

 
15. Indicação n.º 598/2021, do 

deputado Renzo Vasconcelos, ao governador 
do Estado, para a instalação de academia 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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popular no bairro São Miguel, no município de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105705&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105705-
202103161001171528-assinado.pdf#P105705 
 

16. Indicação nº 599/2021, do Deputado 
Renzo Vasconcelos, ao governador do Estado, 
para a instalação de academia popular no 
Bairro Maria das Graças, no município de 
Colatina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105704&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105704-
202103161000380745-assinado.pdf#P105704 
 

17. Indicação n.º 601/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de serviço de 
asfaltamento do trecho de 13,5 km do trecho 
do entroncamento da BR 101 - Muribeca/ 
Aruaba até a divisa de Santa Leopoldina/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105739&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105739-
202103161713561484-assinado.pdf#P105739 

 
18. Indicação n.º 602/2021, do 

deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para enquadrar as Feiras Livres – 
Agricultura Familiar – como serviços essenciais 
nesse período de quarentena. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105763&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105763-
202103161842236133-assinado.pdf#P105763 
 

19. Indicação n.º 603/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 

investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade Ebenézer, medindo 1.300m², no 
município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105742&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105742-
202103161728124471-assinado.pdf#P105742 

 
20. Indicação n.º 604/2021, da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade Ebenézer, medindo 2.600m², 
sentido Comunidade do Trinta, no município de 
Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105743&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105743-
202103161741302771-assinado.pdf#P105743 

 
21. Indicação n.º 605/2021, da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade Santa Cruz, medindo 1.400m², no 
município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105745&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105745-
202103161729596505-assinado.pdf#P105745 

  
22. Indicação n.º 606/2021, da 

deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade Massucatti, medindo 2.240m², no 
município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105746&arquivo=Ar

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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=105739&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105739-202103161713561484-assinado.pdf#P105739
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105745&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105745-202103161729596505-assinado.pdf#P105745
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105746&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105746-202103161730443537-assinado.pdf#P105746
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105746&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105746-202103161730443537-assinado.pdf#P105746
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quivo/Documents/IND/105746-
202103161730443537-assinado.pdf#P105746 
 

23. Indicação n.º 607/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade Boa Vista do Rochedo, medindo 
2.875m², no município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105747&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105747-
202103161731290726-assinado.pdf#P105747 
 

24. Indicação n.º 608/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade do Trinta, medindo 2.220m², no 
município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105750&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105750-
202103161749439813-assinado.pdf#P105750 
 

25. Indicação nº 609/2021, da deputada 
Raquel Lessa, ao governador do Estado, para 
Calçamento Rural, promova investimentos que 
objetivem o atendimento da Comunidade 
Rochedo, medindo 1.300m², no município de 
Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105751&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105751-
202103161733366667-assinado.pdf#P105751 
  

26. Indicação n.º 610/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para Calçamento Rural, promova 
investimentos que objetivem inclusão do 
Trecho Vicinal que dá acesso à Cesan, medindo 
800m², no município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105752&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105752-
202103161744535119-assinado.pdf#P105752 
 

27. Indicação n.º 611/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade São Bento, medindo 2.520m², no 
município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105754&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105754-
202103161735189637-assinado.pdf#P105754 
 

28. Indicação n.º 612/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para calçamento rural, promova 
investimentos que objetivem o atendimento da 
Comunidade São João, medindo 3.000m², no 
município de Águia Branca/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105756&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105756-
202103161738209797-assinado.pdf#P105756 

 
29. Indicação n.º 613/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para Reforma e ampliação da EMEFF 
Nova Carapina II, conhecida como Escola Azul, 
Serra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105767&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105767-
202103170422502071-assinado.pdf#P105767 

 
30. Indicação n.º 614/2021, do 

deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para pavimentação no distrito de Vila 
Verde, por meio do Programa Calçamento 
Rural, medindo  6.000 m², no município 
de Pancas/ES. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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/
Processo2/Digital.aspx?id=105774&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105774-
202103171127144675-assinado.pdf#P105774 
 

31. Indicação n.º 615/2021, do 
deputado Marcos Garcia, ao governador do 
Estado, para Inclusão dos trabalhadores do 
SUAS (Sistema Único de Assistência Social) no 
grupo prioritário de vacinação no Estado, 
atendendo ao que dispõe o Decreto Federal 
que estabelece as atividades essenciais. 
(Decreto n.º 10.282/2020). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105775&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105775-
202103171145590947-assinado.pdf#P105775 
 

32. Indicação n.º 616/2021, da 
deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para inclusão dentre as atividades 
essenciais do Estado do Espírito Santo as 
óticas, seguindo os protocolos de segurança de 
enfrentamento a Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105776&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105776-
202103171212254263-assinado.pdf#P105776 

 
33. Indicação n.º 617/2021, do 

deputado Delegado Danilo Bahiense, ao 
governador do Estado, para manutenção do 
funcionamento das empresas do ramo de 
compra e venda de veículos do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105777&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105777-
202103171225196156-assinado.pdf#P105777 

 
34. Indicação n.º 618/2021, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 

Estado, para distribuição das pílulas de 
Cloroquina a todos os municípios do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105778&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105778-
202103171225327719-assinado.pdf#P105778 
 

35. Indicação n.º 619/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para construção de Campo Society 
Sintético, ao lado da Escola - EEEFM Clotilde 
Rato Serra/ES, no Bairro de Fátima, na Rua Rui 
Barbosa. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105787&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105787-
202103171738439558-assinado.pdf#P105787 
 
 

36. Indicação n.º 620/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para abertura de novas linhas de 
crédito, com a liberação de mais de R$ 
500.000,00 (quinhentos milhões de reais) a juro 
zero, como medida de retomada do 
crescimento econômico durante a pandemia de 
Covid-19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105788&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105788-
202103171748166446-assinado.pdf#P105788 

 
37. Indicação n.º 621/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição de 01 (uma) 
ambulância tipo B, para que a prefeitura de 
Barra de São Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105790&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105790-
202103180417249948-assinado.pdf#P105790 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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38. Indicação n.º 622/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição 01 (um) caminhão 
caçamba com dois eixos traseiros, traçado 
(trucado), reduzido, com capacidade para 15 
(quinze) toneladas, para que a prefeitura de 
Boa Esperança/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105791&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105791-
202103180420023390-assinado.pdf#P105791 
 

39. Indicação n.º 623/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega 01 (uma) 
plantadeira/adubadeira e 01 (uma) 
colheitadeira de arroz para o município de 
Barra de São Francisco/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105792&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105792-
202103180423059487-assinado.pdf#P105792 
 

40. Indicação n.º 624/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
caminhão com carroceria baú, com capacidade 
de até 03 (três) toneladas para a prefeitura de 
Conceição da Barra/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105793&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105793-
202103180425095896-assinado.pdf#P105793 

 
41. Indicação n.º 625/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 
equipamentos esportivos para a cidade de 
Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105794&arquivo=Ar

quivo/Documents/IND/105794-
202103180441009511-assinado.pdf#P105794 
 

42. Indicação n.º 626/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de uma 
moto niveladora para o município de João 
Neiva/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105795&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105795-
202103180443296077-assinado.pdf#P105795 
 

43. Indicação n.º 627/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
aparelho de ultrassonografia e 02 (dois) 
aparelhos para eletrocardiograma para a 
prefeitura municipal de Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105796&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105796-
202103180448022177-assinado.pdf#P105796 
  

44. Indicação nº 628/2021, do deputado 
Alexandre Xambinho, ao governador do 
Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
aparelho de colposcopia e 01 (um) aparelho de 
ultrassonografia para a prefeitura de Bom 
Jesus do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105797&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105797-
202103180450307961-assinado.pdf#P105797 

 
45. Indicação n.º 629/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 02 
(duas) ambulâncias tipo b e 01 (um) veículo 
tipo passeio, para a prefeitura de 
Montanha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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=105798&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105798-
202103180452161088-assinado.pdf#P105798 
 

46. Indicação n.º 630/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
veículo “van”, para que a prefeitura de Ponto 
Belo/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105799&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105799-
202103180455437499-assinado.pdf#P105799 
 

47. Indicação n.º 631/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para ampliar o quadro de pessoal de 
forma a prestar um atendimento mais 
humanizado para aqueles que procuram seus 
serviços. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105738&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105738-
202103161704069439-assinado.pdf#P105738 
 

48. Indicação n.º 632/2021, do 
deputado Dr. Emílio Mameri, ao governador do 
Estado, para repasse de recursos financeiros 
para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro 
de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105784&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105784-
202103171515201072-assinado.pdf#P105784 
 

49. Indicação n.º 633/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para revisão do Decreto n.º 4838-R, de 
17 de março de 2021, para que seja permitida 
aos restaurantes, bares e lanchonetes a venda 
de produtos em sistema de drive-thru e take 
away. 

Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105818&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105818-
202103181402312922-assinado.pdf#P105818 
 

50. Indicação n.º 634/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para complementação do auxílio 
emergencial concedido pelo Governo Federal e 
a elaboração de um novo plano de auxílio às 
micro e pequenas empresas do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105819&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105819-
202103181419081381-assinado.pdf#P105819 

 
51. Indicação n.º 635/2021, do 

deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para suspensão do pagamento dos 
empréstimos contraídos nas linhas de crédito 
emergencial que contam com garantia do 
Fundo de Aval. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105820&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105820-
202103181403562455-assinado.pdf#P105820 
 

52. Indicação n.º 636/2021, do 
deputado Sergio Majeski, ao governador do 
Estado, para concessão de auxílio-gás às 
famílias em situação de vulnerabilidade social, 
como forma de mitigar os impactos da 
pandemia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105830&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105830-
202103181603378241-assinado.pdf#P105830 

 
53. Indicação n.º 637/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para construção de campo de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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futebol na comunidade de Nova Carapina II no 
município de Serra/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105837&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105837-
202103181645457204-assinado.pdf#P105837 
 

54. Indicação n.º 638/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
caminhão trucado e 01 (um) trator 
pulverizador com seus devidos implementos, 
para que a prefeitura de Boa Esperança/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105836&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105836-
202103181643001731-assinado.pdf#P105836 
 

55. Indicação n.º 639/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição de 01 (uma) pá 
carregadeira dianteira para trator, 01 (um) 
tanque resfriador de leite, 01 (um) pulverizador 
tipo canhão para o município de Pancas/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105834&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105834-
202103181640375948-assinado.pdf#P105834 

 
56. Indicação n.º 640/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
veículo tipo passeio, para que a prefeitura de 
Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105832&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105832-
202103181638486413-assinado.pdf#P105832 

 
57. Indicação n.º 642/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 

Estado, para fornecimento de equipamentos 
eletrônicos aos alunos em estado de 
vulnerabilidade social (doações), para 
manutenção das aulas on-line, enquanto 
perdurar os efeitos da quarentena decorrente 
do Decreto n.º 4838 - R, do Governo do Estado 
do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105833&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105833-
202103181638599070-assinado.pdf#P105833 

 
58. Indicação n.º 643/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para redução da alíquota de ICMS à 
zero, para todos os serviços considerados não 
essenciais e que, consequentemente, deverão 
se manter fechados durante o prazo de 
vigência do decreto do governador do Estado 
do Espírito Santo n.º 4838- R, de 17 de março 
de 2021, e aqueles que o prorroguem. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105835&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105835-
202103181642461731-assinado.pdf#P105835 
 

59. Indicação n.º 644/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para a ampliação do Programa Bolsa 
Capixaba, com elevação dos valores pagos às 
famílias em estado de extrema pobreza, 
escritas no Cadastro Social do Governo Federal 
(CadÚnico), enquanto perdurar os efeitos da 
quarentena decorrente do Decreto n.º 4838 - 
R, do Governo do Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105838&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105838-
202103181647065487-assinado.pdf#P105838 
 

60. Indicação n.º 645/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para entrega de mais cestas básicas aos 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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alunos da Rede Estadual cujas famílias estão 
inseridas no Cadastro Único para Programas 
Sociais do Governo Federal (CadÚnico), 
enquanto perdurar os efeitos da quarentena 
decorrente do Decreto n.º 4838 - R, do 
Governo do Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105839&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105839-
202103181650506742-assinado.pdf#P105839 
 

61. Indicação n.º 646/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para suspensão da cobrança do 
Imposto sobre Propriedade de Veículos 
Automotores - IPVA, durante o período de 
vigência do Decreto n.º 4838 - R, do Governo 
do Estado do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105840&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105840-
202103181655068467-assinado.pdf#P105840 

 
62. Indicação n.º 647/2021, do 

deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, para proibição do corte de água e 
energia dos comerciantes e lojistas nos 
próximos 60 dias, em decorrência dos efeitos 
econômicos adversos da pandemia de Covid-
19. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105841&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105841-
202103181700302067-assinado.pdf#P105841 

 
63. Indicação nº 648/2021, do deputado 

Alexandre Xambinho, ao governador do 
Estado, para aquisição e entrega de 01 (um) 
caminhão truck tipo pipa e 01 (uma) máquina 
pá carregadeira, para atender as demandas da 
prefeitura de Água Doce do Norte/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105848&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105848-
202103190405065461-assinado.pdf#P105848 
 

64. Indicação n.º 649/2021, do 
deputado Coronel Alexandre Quintino, ao 
governador do Estado, para a implantação de 
trevo de acesso à comunidade de Santo Amaro, 
na altura do KM 10 da Rodovia ES 487, no 
município de Itapemirim/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105849&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105849-
202103190911531029-assinado.pdf#P105849 

 
65. Indicação n.º 651/2021, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para serviços de melhoria na ciclovia 
que passa atrás do Shopping Vitória, na 
Enseada do Suá, em Vitória/ES.  
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105771&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105771-
202103171053081032-assinado.pdf#P105771 

 
66. Indicação n.º 652/2021, do 

deputado Capitão Assumção, ao governador do 
Estado, para manutenção na praça pública de 
Paul, em Vila Velha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105551&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105551-
202103110924397574-assinado.pdf#P105551 
  

67. Indicação n.º 653/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para readequação do Programa Juro 
Zero. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105850&arquivo=Ar

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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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quivo/Documents/IND/105850-
202103191302532746-assinado.pdf#P105850 
 

68. Indicação n.º 654/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para implantação de Torre de 
Telefonia Móvel, no município de Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105851&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105851-
202103191306365251-assinado.pdf#P105851 

 
69. Indicação n.º 655/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para aquisição e doação 
equipamentos e materiais esportivos para o 
Município de Jaguaré/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105852&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105852-
202103191309427130-assinado.pdf#P105852 

 
70. Indicação n.º 656/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para realização de calçamento rural 
na cidade de Pinheiros/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105853&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105853-
202103191422125822-assinado.pdf#P105853 
 
 

71. Indicação n.º 657/2021, do 
deputado Alexandre Xambinho, ao governador 
do Estado, para instalação de uma academia 
popular ao município de Alegre/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105854&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105854-
202103191432230678-assinado.pdf#P105854 

72. Indicação n.º 658/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para que celebre convênios com 
Laboratórios Privados dos Municípios do 
Interior do Estado (Região Serrana), para 
realizarem a coleta de materiais, a testagem da 
Covid -19 e fornecerem aos pacientes o 
resultado do exame, no mesmo dia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105862&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105862-
202103191822378331-assinado.pdf#P105862 

 
73. Indicação n.º 659/2021, da 

deputada Janete de Sá, ao governador do 
Estado, para que as gestantes que trabalham 
no Estado do Espírito Santo sejam colocadas 
em Home Office enquanto durar a pandemia 
do coronavírus. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105871&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105871-
202103191952111108-assinado.pdf#P105871 

 
74. Indicação n.º 660/2021, do 

deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para adoção das medidas 
administrativas e legais hábeis a proceder à 
isenção das taxas arrecadadas pelo DETRAN/ES 
e CETURB/ES das categorias profissionais de 
transporte de pessoas em van, micro-ônibus, 
transporte escolar e transporte turístico no ano 
de 2021, tendo em vista o período pandêmico 
e as dificuldades financeiras acarretadas pela 
situação excepcional de restrição à locomoção 
se pessoas. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/
Processo2/Digital.aspx?id=105872&arquivo=Ar
quivo/Documents/IND/105872-
202103220853046386-assinado.pdf#P105872 
 
*EXPEDIENTE PUBLICADO CONFORME 
DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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=105850&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105850-202103191302532746-assinado.pdf#P105850
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105850&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105850-202103191302532746-assinado.pdf#P105850
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105851&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105851-202103191306365251-assinado.pdf#P105851
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105851&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105851-202103191306365251-assinado.pdf#P105851
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105851&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105851-202103191306365251-assinado.pdf#P105851
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105851&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105851-202103191306365251-assinado.pdf#P105851
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105852&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105852-202103191309427130-assinado.pdf#P105852
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105852&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105852-202103191309427130-assinado.pdf#P105852
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105852&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105852-202103191309427130-assinado.pdf#P105852
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105852&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105852-202103191309427130-assinado.pdf#P105852
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105853&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105853-202103191422125822-assinado.pdf#P105853
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105853&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105853-202103191422125822-assinado.pdf#P105853
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105853&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105853-202103191422125822-assinado.pdf#P105853
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105853&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105853-202103191422125822-assinado.pdf#P105853
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105854&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105854-202103191432230678-assinado.pdf#P105854
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105854&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105854-202103191432230678-assinado.pdf#P105854
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105854&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105854-202103191432230678-assinado.pdf#P105854
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105854&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105854-202103191432230678-assinado.pdf#P105854
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105862&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105862-202103191822378331-assinado.pdf#P105862
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105862&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105862-202103191822378331-assinado.pdf#P105862
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105862&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105862-202103191822378331-assinado.pdf#P105862
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105862&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105862-202103191822378331-assinado.pdf#P105862
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105871-202103191952111108-assinado.pdf#P105871
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105871-202103191952111108-assinado.pdf#P105871
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105871-202103191952111108-assinado.pdf#P105871
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105871&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105871-202103191952111108-assinado.pdf#P105871
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105872&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105872-202103220853046386-assinado.pdf#P105872
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105872&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105872-202103220853046386-assinado.pdf#P105872
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105872&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105872-202103220853046386-assinado.pdf#P105872
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Processo2/Digital.aspx?id=105872&arquivo=Arquivo/Documents/IND/105872-202103220853046386-assinado.pdf#P105872


Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 35 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, pela ordem! 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Senhor 

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

– PODEMOS) – Em discussão.  
 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Pela ordem, senhor presidente! Gostaria de 
justificar o voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Não votamos ainda, não. Está 
em fase de discussão.  

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

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

– PODEMOS) – Só um minuto. 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Bruno 

Lamas na fila, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só um minuto. 
Vamos lá: quem pediu pela ordem 

primeiro, o deputado Sergio Majeski? 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Senhor presidente, pela ordem! Deputado 
Renzo Vasconcelos. 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Só um minuto. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, eu vou justificar o voto, tá? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Adilson Espindula! 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Quero perguntar o seguinte: nós 
estamos em discussão.  

Quero saber quem quer discutir? 
 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

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

– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Marcos 
Garcia. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Eu 

quero justificar voto pela indicação. 
Senhor presidente, primeiro eu gostaria 

de pedir ao senhor... 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Só um minutinho, deputado 
Marcos Garcia, não estamos justificando. 

Então coloco a matéria, terminada a 
discussão, em votação.  

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

Aprovada. 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Pela ordem, senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Para justificação do voto, agora, 
o deputado Marcos Garcia e depois o deputado 
Sergio Majeski. 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Presidente, gostaria de pedir ao senhor pela 
ordem. 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Renzo Vasconcelos depois, presidente. 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Deputado Marcos Garcia e 
depois o deputado Sergio Majeski. E depois eu 
vou citando o nome dos que solicitaram aqui. 

Deputado Marcos Garcia, por favor. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Presidente, primeiro gostaria de pedir ao 
senhor, para consultar os deputados e 
deputadas, se podemos fazer a inversão da Fase 
das Comunicações.  
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Agora eu quero justificar uma indicação 
minha. 

Presidente, eu fiz a Indicação n.º 
615/2021, pela inclusão dos trabalhadores do 
SUS, o Sistema Único de Assistência Social no 
grupo prioritário da vacinação do Estado, 
atendendo ao que dispõe o decreto federal que 
estabelece as atividades essenciais. 

Senhor presidente, estamos vivendo um 
cenário dramático de profunda crise provocada 
pela Covid-19. Além dos profissionais da saúde, 
outro grupo de trabalhadores se mantém firme 
diante aos desafios do coronavírus. São os 
gestores municipais e os trabalhadores... 
(Inaudível) de exercerem um serviço social, 
conforme dispõe o decreto federal que 
estabelece as atividades essenciais, é o Decreto 
n.º 1082/2020. Os profissionais da assistência 
não foram incluídos no grupo prioritário da 
vacinação contra a Covid. 

Por isso, na condição de presidente da 
Comissão de Assistência Social da Assembleia 
Legislativa, eu acolho o pedido do... (Inaudível) 
apresentado aqui por sua presidenta, a Marinalva 
Pimentel. E apresento a indicação para que o 
Governo do estado do Espírito Santo inclua os 
profissionais do Sistema Único de Assistência 
Social, em nosso estado, no grupo prioritário para 
o recebimento da vacina contra a coronavírus. 

E fica aqui o pedido ao governador, para 
que ele possa se sensibilizar, por essa indicação 
aqui. E incluir a (Inaudível) 

Para que a gente possa dar prioridade para 
que inclua esse grupo de Assistência Social na 
vacinação contra Covid-19. Já chegamos a 
publicar, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Marcos 
Garcia. Com a palavra o deputado Sergio 
Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado, presidente. Presidente, primeiro, eu 
agradeço aos colegas pela votação das nossas 
indicações.  

Na semana passada, eu já havia me 
manifestado verbalmente, e agora nós fizemos 
(Inaudível) um alívio muito grande no sentido 
de manter a sua alimentação. 

É isso, presidente. Muito obrigado pelo 
tempo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Majeski.  
Com a palavra, agora, o deputado Bruno 

Lamas. 

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Senhor 

presidente, eu também quero agradecer os 
votos das nossas indicações. Quero me 
manifestar sobre o pacote econômico. Tem a 
ver com o pacote econômico anunciado pelo 
Governo. 

Na última sessão e na penúltima, eu usei 
da tribuna da Assembleia, dizendo que, neste 
momento, onde foi necessário decretar a 
quarentena, e que a outra mão precisava 
estender, ser estendida aos capixabas, através 
de um pacote econômico robusto. 

Nós citamos a ampliação do Bolsa 
Capixaba, uma forma de alcançar as famílias 
mais vulneráveis. O Estado é o único estado da 
nação que tem um programa próprio de 
complementação de renda. Aqui, nem todos os 
capixabas, mas mais de vinte e cinco mil 
capixabas recebem, além do Bolsa Família, 
também o Bolsa Capixaba. Eu defendo a 
ampliação do número de beneficiados e do 
valor. 

Falamos sobre a imediata entrega, o 
retorno de entrega de cestas básicas nas 
escolas. O Governo sempre entregou durante o 
momento em que as escolas estiveram 
fechadas, e agora não é diferente, esse mesmo 
formato, direto com o conselho da escola, a 
diretora comprando no supermercado local, 
movimentando ali a economia. 

Sugerimos a suspensão do IPVA, foi 
anunciado no pacote, eu fico feliz com isso, 
(Inaudível) a renovação automática dos alvarás, 
senhor presidente.  

Falamos também sobre uma injeção de 
valores na economia, através de empréstimos 
na casa de quinhentos milhões de reais, usando 
recursos do Banestes, de fundos, mesmo que 
para isso nós tivéssemos que alterar legislações, 
o Governo acenou no pacote com cem milhões 
de reais. Eu defendo mais, cinco vezes mais isso, 
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e que nós possamos, dessa forma, dialogando e 
trabalhando com essas medidas e amenizando 
os impactos que são enormes na economia, na 
sociedade, no dia a dia. Então eu agradeço.  
Transformamos tudo isso em indicação, que é 
uma forma regimental. Manifesto aqui a minha 
solidariedade, mais uma vez, aos capixabas e a 
todos que estão liderando esse processo. 
 

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

Com a palavra o deputado Renzo 
Vasconcelos. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente? 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, eu me inscrevo também. Hércules.  

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Marcelo, 

estou inscrita. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, está havendo um problema na 
transmissão, tanto da TV quanto do YouTube. A 
transmissão pela TV está caindo o tempo inteiro 
e no YouTube está pipocando o som o tempo 
inteiro.  

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – Boa 

tarde, presidente, boa tarde, cumprimento os 
nobres deputados, os eminentes pares. 
Agradeço a aprovação das indicações de minha 
autoria nesta tarde.  

Hoje gostaria de comentar um pouco 
também sobre os auxílios, as ajudas 
emergenciais do Governo do Estado e o 
crescimento da Covid-19 aqui no nosso estado e 
em todo país.  

O número crescente de profissionais da 
saúde infectados pelo coronavírus é assustador. 
A taxa de mortalidade dos profissionais de 
saúde, dessa classe, vem crescendo. Um terço 
dos profissionais da saúde mortos pelo novo 
coronavírus aconteceu aqui no Brasil em 
contexto mundial.  

Os médicos, os enfermeiros, os técnicos 
que estão nos hospitais desde o início da 

pandemia precisam, necessitam ser mais 
valorizados e incentivados nesse período tão 
difícil de nossas vidas. Por isso, eu propus ao 
Governo do Estado, e a Assembleia Legislativa 
aprovou, a criação de uma gratificação para os 
profissionais da saúde que estão na linha de 
frente do combate a esta terrível doença.  

Também propus o programa de 
assistência psicológica e psiquiátrica para esses 
profissionais que estão enfrentando um ano 
muito difícil, um ambiente cada vez mais 
prejudicial à saúde física e mental.  

Nós todos da Assembleia não nos 
furtamos das nossas obrigações. Tenho certeza 
de que se o Governo do Estado juntasse todas 
as nossas ideias, nós trataríamos o cidadão com 
um pouco mais de empatia, um pouco mais se 
colocando no local e à disposição.  

Esperamos passar por essa crise o mais 
rápido possível. Mas enquanto isso não passa, 
precisamos incentivar os profissionais que têm 
dado a vida para salvar as nossas vidas.  

Deus continue nos abençoando, vamos 
nos proteger e vamos somar as forças, tanto do 
Governo do Estado como da Assembleia 
Legislativa, para que, lá na frente, a gente 
supere isso com os pés firmes no solo. 
 Obrigado pelo carinho de todos os 
eminentes pares! Um abraço! 
 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado deputado Renzo! 
 Com a palavra a deputada Raquel Lessa. 
 

 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Deputada Raquel Lessa, depois 
eu ouço o deputado Adilson, pela ordem. 
 
 A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Boa 
tarde a todos! 
 Eu quero aqui justificar o nosso voto no 
Projeto de Lei n.º 091/2021, a criação do 
programa de telemedicina para mulheres 
gestantes.  
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 Nós já sabemos que a telemedicina é um 
sucesso, aconteceu nesta pandemia, foi um jeito 
importante das pessoas não irem para uma fila, 
não se contaminarem mais.  
 E a telemedicina, hoje, acho que veio 
para ficar. Acho que mesmo passando a 
pandemia, ela vai continuar porque já é sucesso.  
 E nossas gestantes, nesse período da 
pandemia, elas não só estão arriscando a vida 
delas, mas elas estão arriscando também a vida 
do seu bebê. Porque nós, quando estamos 
grávidas, nós temos um serzinho bem indefeso 
dentro do nosso organismo. 
 E nós sabemos, também, nós que já 
ficamos grávidas, sabemos que quando nós 
estamos grávidas, todos os órgãos nossos estão 
mais comprimidos, o pulmão, tudo. É muito 
mais difícil para uma grávida. Nós estamos 
assistindo casos de gestantes com Covid, 
arriscando toda a vida dela e do bebê. 
 Então, esse projeto de lei de nossa 
autoria, nós estamos pedindo aos nossos pares 
que possamos aprovar e ser já uma realidade 
para as nossas gestantes. 
 Muito obrigada! 
 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputada Janete! 
 Deputado Adilson, V. Ex.ª quer se 
inscrever? 
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Marcelo, eu já me inscrevi tem 
tempo. Acho que não deve ter visto. Mas não 
tem problema. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Eu sei, você vai falar agora. 

Adilson, quer se inscrever? É isso? 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Eu também, nobre deputado! Presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Então, só para escrever aqui. 
Adilson... 

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Presidente, pela ordem! 

 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – É para se inscrever ou é para 
fazer algum outro registro? 

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 
queria suprimir da pauta o item 72. 
 No momento V. Ex.ª não me ouviu. A 
internet aqui está muito ruim. 
 Mas eu gostaria que fosse suprimido o 
item 72 da pauta. Indicação de minha autoria. 
 Eu estou tentando toda hora falar com V. 
Ex.ª, mas em virtude da internet, V. Ex.ª não me 
ouviu. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Defiro. Fica suprimido da pauta 
o item 72, mesmo tendo sido aprovado em 
votação conjunta. 
 Concedo a palavra... 

 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
peço a minha inscrição. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Vou inscrever V. Ex.ª também. 
 Concedo, neste momento, a palavra ao 
deputado Hércules Silveira. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente, prezados colegas, deputadas 
e deputados, povo que nos assiste pela nossa TV 
Assembleia, das redes sociais também. 
 Eu quero, inicialmente, parabenizar a 
nossa querida deputada Raquel por esse projeto 
tão importante, atender as gestantes on-line. 
Mesmo porque na semana passada mesmo, 
morreu uma mãe, no oitavo mês de gravidez. 
Então, é um projeto muito importante. Eu quero 
parabenizar V. Ex.ª por esse projeto que, com 
certeza, será aprovado com aplausos.  
 Eu, como obstetra, parteiro, 
naturalmente estou aqui vibrando com essa 
possibilidade desse projeto.  
 Aproveitar também, a deputada Janete de 
Sá. Janete, eu quero te dar os parabéns, e peço a 
todos os colegas que juntem a sua fala à sua 
indicação também. Eu já fiz isso ao Gilson Daniel, 
ao secretário da Saúde, com relação às óticas. 
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 Até o meu querido Hélio Dórea, no jornal 
dele, Folha Vitória, ele fez essa notícia que eu 
tinha feito esse apelo.  
 A ótica é um serviço complementar de 
saúde. Não é para óculos de sol. Se fosse de sol, 
também, para albino, justifica. Porque o albino 
precisa de óculos de sol. Realmente, é uma 
anomalia congênita, se for considerado assim, é 
genético, e esse pessoal precisa, naturalmente, de 
comprar os óculos. 
 Então, a pessoa sai do médico, do 
oftalmologista, com uma receita, e a ótica está 
fechada.  
 Então, Janete, eu peço a você que insista 
com o secretário, com o governador. Eu já falei 
com o secretário, falei com o Gilson Daniel 
também, mas quero que todos vocês ajudem esse 
povo. Porque não é possível a pessoa que tem 
uma deficiência visual, que sai da consulta médica 
com a receita na mão e a ótica está fechada. Ótica 
é um serviço essencial, tem que ser considerada 
dessa forma. Na condição de médico, tenho 
recebido aqui várias demandas nesse sentido.  

Então, faço um apelo ao Bruno Lamas 
especialmente, ao nosso querido líder também, 
que é o nosso não menos querido Dary Pagung, ao 
Freitas, ao nosso vice-líder, Marcos Garcia, e a 
todos os deputados, que peçam ao secretário da 
Saúde para liberar as óticas. Tem pessoas com a 
receita na mão, com deficiência visual e que não 
pode comprar os óculos, não pode ser aviada essa 
receita. 

Janete, meus parabéns! Conte comigo! 
 

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

Com a palavra, agora, a deputada Janete 
de Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Obrigada, deputado Marcelo, cumprimentando 
todos os meus colegas. 

Fiz duas indicações. Uma que é a questão 
das óticas, que o deputado Hércules deu uma 
contribuição significativa ao também falar do 
assunto, porque, no meu entendimento, essa 
questão que foi colocada, temos pessoas com 
albinismo e por isso requerem óculos que 
protejam de muita exposição ao sol, de muita 
claridade, e principalmente para as pessoas que 
usam óculos. Se quebrarem os óculos, gente?! 

Tem pessoas que são dependentes dos óculos. 
Se quebrarem os óculos, ela não tem como 
buscar outros porque não está inserida como 
uma atividade essencial e no meu entendimento 
é porque a mobilidade dessa pessoa, o 
manuseio dela com as coisas, com a 
alimentação e com uma série de coisas que ela 
tem que fazer no dia a dia, de se locomover, 
inclusive, dentro da própria residência, ela 
precisa dos óculos. Claro que não são casos 
corriqueiros de quem usa óculos, mas é preciso 
ter óticas abertas para que se possa adquirir 
esse produto nesses casos de quebra ou até 
mesmo de mudança de receita, uma série de 
fatores. Mas no meu entendimento a ótica é 
importante. 

E também, nessa mesma esteira, 
pedimos também uma indicação ao governador 
para que coloque as gestantes em trabalho 
home office no estado do Espírito Santo. E que 
faça esse pedido também na iniciativa privada, 
que possa estar disponibilizando essas mulheres 
em trabalho home office, porque tivemos 
setenta e sete por cento dos casos de gravidez 
com Covid, tivemos de morte no Brasil. Tivemos 
no Brasil cento e vinte e quatro mortes, que são 
setenta e sete por cento do que ocorreu de 
mortes com grávidas a nível de mundo, setenta 
e sete por cento aconteceu no país. Por quê? As 
grávidas, certamente nesses países, estão tendo 
esses cuidados que não estão tendo no nosso 
país, mas que no Espírito Santo tenham.  

A mulher, quando é grávida ou puérpera, 
quando ela tem um filho, o que acontece com 
ela? Perde muito sangue. Ela, também, na 
gravidez, tem um problema seríssimo que é de 
passar muitos dos seus nutrientes de que se 
alimenta para a criança, ou seja, acaba tendo 
uma saúde um pouco mais fragilizada por conta 
do estado dela de gravidez. E, com isso, ela 
pegando a Covid, estando exposta e pegando, já 
tivemos vários casos de mulheres aqui do 
Espírito Santo que perderam a vida, que, na 
criança, teve que ser feito o parto com seis, sete 
meses de gestação. Tivemos um caso recente de 
uma mãe que teve que retirar a criança com seis 
para sete meses de gestação e ela veio a óbito 
logo em seguida. Então, o agravamento no caso 
da gestante ainda é maior, e principalmente 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, Documento assinado 

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



40 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 

aquela que é uma gestante que vem de bairros 
mais pobres da sociedade, que tem que pegar 
ônibus para chegar até o trabalho, a exposição 
dessa mulher é de uma gravidade muito grande.  

Por isso, faço um apelo, peço aos meus 
colegas que votem junto conosco e faço aqui, 
tanto nesse espaço que estamos tendo na 
Assembleia, como também farei pessoalmente 
junto ao secretário de Saúde do Estado e ao 
governador, esse pedido de liberação das 
gestantes e puérperas em nosso estado neste 
período da pandemia para que elas possam 
exercer as suas atividades em home office. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado, deputada Janete. 
 Com a palavra o deputado Xambinho. 
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Obrigado, presidente deputado Marcelo Santos. 
Quero agradecer aos colegas deputados a 
aprovação de diversas indicações do nosso 
mandato. 
 Mas quero destacar a Indicação 
653/2021, onde a gente trata da readequação 
do Programa Juro Zero. Quero destacar que o 
governador Renato Casagrande, na quinta-feira, 
apresentou um pacote de recuperação 
econômica do setor produtivo do nosso estado, 
dos nossos empreendedores. E quem 
acompanhou a coletiva pôde perceber que o 
tema mais abordado foi o Programa Juro Zero, 
porque o Programa Juro Zero hoje vem atender 
à base da pirâmide da economia capixaba, que é 
o micro e o pequeno empreendedor, que é o 
vendedor de salgadinho, que é o vendedor de 
churrasquinho, que é o dono do salão, que é o 
cabeleireiro, que é aquele pequeno trabalhador 
hoje que nós temos nas nossas comunidades 
que gera emprego, que gera renda e que 
movimenta os nossos bairros e movimenta a 
economia capixaba.  
 O Programa Juro Zero foi um projeto que 
nós apresentamos no início do ano passado na 
Assembleia e foi aprovado pelo Governo do 
Estado, onde a gente empresta até cinco mil 
reais sem juros.  
 Mas isso no início da pandemia. Hoje nós 
já estamos aí na terceira onda, na pior fase da 

pandemia e quem já pegou cinco mil reais já 
não tem mais cinco mil reais. Então, quando a 
gente apresenta esse programa de readequação 
do Programa Juro Zero, é para aumentar esse 
valor desse crédito e também facilitar para que 
o empreendedor que está inadimplente possa 
também pegar esse empréstimo de juro zero 
para que ele possa manter o seu negócio de pé 
e possa manter as suas economias para poder 
manter o seu sustento. 
 Eu quero agradecer especialmente ao 
secretário Tyago Hoffmann, que me ligou, me 
convidou para um bate-papo, para uma reunião 
amanhã, onde nós vamos estar tratando sobre 
essa readequação do Programa Juro Zero. Acho 
que é importante o Governo do Estado se 
debruçar sobre esse assunto, porque é um 
investimento na economia capixaba 
diretamente com aqueles que estão sofrendo 
hoje com a pandemia e, principalmente, com a 
quarentena agora de quatorze dias do Governo 
do Estado. 
 Muito obrigado a todos os deputados 
por aprovar essa nossa indicação ao Governo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, deputado 
Xambinho. 
 Com a palavra a ministra e deputada 
Iriny Lopes, última inscrita. 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Presidente, 
eu vou declinar. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Tendo declinado, eu coloco 
agora, então, a proposta do deputado e vice-
líder do Governo nessa Casa, Marcos Garcia, de 
inversão da pauta. 
  Deputados que aprovam permaneçam 
como se encontram, preservando assim 
também a fase das Comunicações. (Pausa)  
 Passamos, então, à fase da Ordem do 
Dia. 

1. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 60/2021 
do Deputado Delegado Danilo Bahiense. 
  Na Comissão de Justiça, o relator 
Gandini se prevaleceu do prazo, que vai até o 
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dia de hoje. Eu pergunto ao deputado Gandini 
se está apto ou mantém o prazo. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Não, vou relatar a 
matéria, senhor presidente. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Então, nesse momento, convoco 
a Comissão de Justiça e passo a palavra a V. Ex.ª. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Obrigado, deputado. 
 Eu vou convocar a Comissão de Justiça e 
passo já à relatoria do projeto. 
 O projeto não recebeu ainda durante 
esse período parecer da Procuradoria da Casa e 
também ele veio à urgência e, por isso, não 
tramitou na Comissão de Justiça.  

A proposta visa autorizar o 
Departamento Médico Legal e os Serviços 
Médicos Legais, os SMLs e os DMLs, a captarem 
córneas, observando o disposto na Lei Federal 
n.º 9.434, de 04 de fevereiro de 97, sendo o 
Poder Executivo por sua vez regulamentar 
através da Secretaria de Saúde no prazo de 
trinta dias. 
 Como o autor do projeto, o deputado 
Danilo Bahiense, não colocou nenhuma 
atribuição para o Estado além da que já está 
disposta na lei federal, nós entendemos que o 
projeto é constitucional. Ele não colocou 
nenhum tipo de atribuição que pudesse tirar a 
autonomia e a privatividade do Estado em 
relação a legislar sobre o assunto. Ele inclusive 
coloca que o Estado vai promover a 
regulamentação deste projeto no prazo de 
trinta dias.  

Portanto, eu vou acolher a matéria como 
constitucional e colocá-la em discussão na 
Comissão de Justiça. (Pausa)  

Não tendo quem queria discutir, eu vou 
colher o voto do deputado Vandinho Leite. 
(Pausa)  

Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Boa tarde a todos! Eu voto com o parecer do 
relator.  

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá?  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu vou 
também acompanhar o relator.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! Deputado 
Marcos Garcia?  

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

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

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

(PATRIOTA) – Voto com o relator, presidente.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! Vou chamar os 
dois suplentes. 

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

Acompanho o relator, senhor presidente.   
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok!  Deputado 
Xambinho com o relator.  

Deputado Dary Pagung?  
 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! Então matéria 
aprovada na Comissão de Justiça.  

Devolvo à Mesa para prosseguir nas 
demais comissões, senhor presidente. Obrigado. 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Na Comissão de Justiça, tendo 
sido aprovada, convoco, então, a Comissão de 
Saúde, para oferecer parecer oral à matéria.  

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Senhor 
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presidente, está presente o Dr. Emílio Mameri, 
que é membro efetivo da comissão, e o 
deputado Luciano Machado.  

Eu quero pedir ao deputado Dr. Emílio 
que possa relatar a matéria.  

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

avaliei o projeto. Parabéns ao nosso deputado 
Danilo Bahiense! É um projeto de impacto social 
importante. E, após essa análise, eu tenho 
convicção de que matéria é muito importante 
para a população e o meu voto é favorável ao 
prosseguimento da matéria.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Deputado Dr. 
Emílio Mameri relatou pela aprovação.  

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

votação.  
Como vota o deputado Luciano 

Machado?  

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 

Favorável ao relato, dada a importância e 
relevância do projeto, de autoria do deputado 
Delegado Danilo Bahiense, e também de acordo 
com o relato do nosso deputado Emílio Mameri.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Eu acompanho o 
relato do deputado. Eu voto também (Inaudível) 
deputado Luciano Machado.  

E lembrando, ainda, que o deputado 
Danilo tem lutado tanto para melhorar a 
questão do SVO. Lembrar também até ao 
deputado Theodorico Ferraço que a Irmã 
Fausta, aquela que deu aquela medalha para 
Roberto Carlos, ficou a noite inteira no SVO 
aguardando para se fazer a necrópsia do corpo 
da Irmã Fausta.  

Então, é preciso colocar mais gente lá 
mesmo para melhorar aquele serviço. Eles estão 
trabalhando lá exaustos de tanto trabalho, 
especialmente neste momento tão difícil que o 
estado está passando, que o Brasil está 
passando.  

Então quero parabenizar o deputado 
Danilo e também acompanho o voto do 

deputado Luciano Machado, quanto do relator 
Dr. Emílio Mameri.  

Está aprovado, então, na Comissão de 
Saúde.  

Encaminho ao presidente, deputado 
Marcelo Santos.  

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo sido aprovado também na 
Comissão de Saúde, eu convoco a última 
comissão, a Comissão de Finanças, para 
oferecer parecer oral à matéria. (Pausa) 

Deputado Freitas.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, avoco o 
projeto para relatar, o Projeto de Lei n.º 
60/2021, do deputado Delegado Danilo 
Bahiense.  

Convoco os colegas deputados. Observo 
que há quorum. Relato pela aprovação, uma vez 
que o deputado presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça,  nosso deputado 
(Inaudível) pediu vista do projeto, fez uma 
(Inaudível) trouxe hoje um parecer bem 
fundamentado, não há impacto financeiro no 
presente projeto.  

Eu parabenizo o deputado Delegado 
Danilo Bahiense, que tem feito uma discussão 
ampla a respeito do Serviço Médico Legal, do 
Instituto Médico Legal, do SVO e relato o 
projeto pela sua aprovação, senhor presidente, 
na Comissão de Finanças.  

Passo a colher os votos. 
Deputado Marcelo Santos, presidindo. 

 Como vota o deputado José Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Acompanho. 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Adilson Espindula? (Pausa) 

Deputado Adilson Espindula está com 
dificuldade, podia dar um sinal de positivo, 
bastava, mas agora saiu da tela também. 

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

Com o relator, presidente.  
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Deu para fazer a leitura labial 
(Inaudível). 

Como vota o deputado Xambinho? 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Acompanho o belíssimo relatório do relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado Dary 
Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 

relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado José 
Rocha Esmeraldo? 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Excelência, eu estou votando pela segunda vez. 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. Com muito 
brilhantismo, V. Ex.ª relatou essa matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Muito obrigado, meu querido 
amigo.  

Como vota o deputado Marcos 
Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Como vota o deputado 
Luciano Machado? 

 
O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Com 

o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Deputada Janete de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 

relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Senhor presidente, aprovado 

à unanimidade dos presentes na Comissão de 
Finanças, devolvo a V. Ex.ª. 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Freitas, faltou um voto aí, eu 
acho, não? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Presidente, eu não votei não, hein! 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Nem eu! 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – Deputado Rafael Favatto. 
Deputado Rafael Favatto faltou. 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Emílio também. (Inaudível) 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Depois desse relatório brilhante 
aí, eu não poderia deixar de votar, presidente. 
Até me chamei aqui. Voto com o relatório de V. 
Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS – PSB) – E ainda dá tempo de 
parabenizar o quanto V. Ex.ª está astuto. 

Senhor presidente, devolvo à Mesa... 
 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Deputado Freitas, eu não votei também, não! 
Deputado Freitas! 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Falta Emílio Mameri. Deputado 
Emílio Mameri. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Deputado, porque V. Ex.ª foi 
relator e acabou eu vacilando aí na (Inaudível) 
do seu voto.   

Emílio Mameri? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Agora sim, senhor presidente, 
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à unanimidade da Comissão de Finanças o 
projeto foi aprovado. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Tendo sido aprovado em todas 
as comissões e, sendo a última a Comissão de 
Finanças, coloco a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, 
coloco a matéria em votação. 

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

Aprovado.  
À Secretaria para extração dos 

autógrafos. 
Passamos ao item n.º 2. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente Marcelo, pela 
ordem! 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pela ordem, Danilo Bahiense. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Eu gostaria de agradecer aos 
nossos pares por terem aprovado à 
unanimidade esse projeto.  

Deputado Marcelo, (Inaudível) IML, nos 
SMLs e no SVO, mais de sete mil corpos por ano. 
Nós tínhamos no Departamento Médico Legal 
uma senhora da secretaria de Saúde, que 
trabalhou de 2006 a 2019. Nós conseguimos 
zerar a fila de espera por doação de córnea. No 
dia que nós apresentamos esse projeto, nós já 
estávamos com quase quatrocentas pessoas na 
fila e seria uma injustiça com a população 
capixaba não se aproveitar essas córneas, as 
pessoas serem sepultadas sem que tenha 
alguém que faça esse contato com a família 
para que a família doe as córneas. 

Então, presidente, eu gostaria de 
agradecer muito aos nossos pares e toda a 
população capixaba (Inaudível). 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Obrigado, deputado Danilo! 

Passamos, então, ao item 2. Discussão 
única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 38/2021, do deputado Luiz Durão. Na 
Comissão de Constituição e Justiça, o deputado 
Fabrício Gandini se prevaleceu do prazo que vai 
até o dia de hoje. 

Consulto o deputado Gandini se está 
apto para colocar a matéria em discussão e 
votação na comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Vou colocar sim, senhor 
presidente. Vou convocar novamente a Comissão 
de Justiça. 

O projeto do deputado Luiz Durão institui 
o Passaporte Equestre no Estado do Espírito 
Santo. O parecer que foi dado pela nossa 
Procuradoria foi pela inconstitucionalidade do 
projeto. Ele não passou pela Comissão de Justiça, 
mas já veio com esse parecer da Procuradoria. 

No nosso entendimento, junto com o 
que relatou a Procuradoria, essa é uma matéria 
privativa do Governo do Estado legislar. 
Portanto, a gente entende que, infelizmente, 
apesar da relevância da matéria, ela é uma 
matéria inconstitucional, porque ela trata 
especificamente de organização e 
funcionamento da administração. 

Então, a gente relata pela 
inconstitucionalidade da matéria, infelizmente, 
porque o projeto trata de questões que só o 
Estado poderia legislar. 

Eu vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não havendo quem queira discutir. 
Eu vou colher os votos. 
Como vota o deputado Vandinho Leite? 
 
O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 

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

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Voto 
com o relator também. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Voto 
com o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – O deputado Marcelo 
Santos está presidindo. 

Deputado Dr. Rafael Favatto? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Vou acompanhar o voto de V. 
Ex.ª. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Ok. 

Deputado Alexandre Xambinho? 
 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Senhor presidente, 
vou devolver à Mesa. 

A matéria ficou prejudicada na Comissão 
de Justiça. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Prejudicada, ok. 
Então, na Comissão de Justiça... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente. 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Pois não. Quem pediu o pela 
ordem? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – O deputado 

Freitas. 
 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Freitas. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Quando o 

senhor colocar o projeto em discussão, eu 
gostaria de discutir o projeto. 

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

Na Comissão de Justiça, a matéria foi 
prejudicada. 

Convoco a Comissão de Turismo, para 
oferecer parecer oral à matéria. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Senhor 

presidente, acredito que a matéria não vai 
tramitar, neste caso. Enfim, é só consultar a 
Mesa aí, porque ele teria que recorrer, eu 
acredito. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – A 

matéria não foi prejudicada, não. Ela perdeu na 
Comissão de Justiça. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

(Inaudível) Comissão de Justiça rejeitou, vai 
tramitar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ela, na verdade, o seu parecer 
foi negando a tramitação dela, não é isso? 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – É, pela 

inconstitucionalidade da matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Ou foi despacho denegatório da 
Mesa? Não houve despacho denegatório, não, 
né? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Inconstitucionalidade. 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Não. 
 

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

Então, a matéria vai para a Comissão de 
Turismo. 

 
O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Então, 

está bom. 

 
O SR. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA – 

(CARLOS EDUARDO CASA GRANDE) - O projeto 
passa para discussão prévia, presidente, por 
favor. 
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A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Está 
certo. 

 
O SR. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA – 

(CARLOS EDUARDO CASA GRANDE) - O projeto 
passa para discussão prévia e o Plenário vota o 
parecer pela inconstitucionalidade. 

 
O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 

– PODEMOS) – Então, vamos colocar agora, com 
o apoio do Casa Grande. 

Coloco, então, o parecer pela 
inconstitucionalidade, aprovado na Comissão de 
Justiça, para apreciação do Plenário. 

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

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Senhor 

presidente, pela ordem! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Aprovada a 
inconstitucionalidade. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Pela ordem, deputado Dary e 
deputado Freitas. 

Deixe-me só destacar aqui. 
Arquive-se a matéria. 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Obrigado, 
senhor presidente! Só para registrar que nós 
vamos pedir ao deputado Luiz Durão para fazer 
em forma de indicação esse projeto dele que a 
Comissão de Justiça declarou a sua 
inconstitucionalidade. 

 
 O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente, eu gostaria de fazer o que o Dary 
fez, mas eu gostaria de fazer mais, deputado 
Dary. Gostaria que V. Ex.ª, enquanto líder do 
Governo, gostaria que o deputado Marcos 
Garcia, enquanto vice-líder, que nós 
pudéssemos fazer um endosso do projeto do 
deputado Luiz Durão. Vejo o projeto como de 
alta relevância, até no sentido de 

desburocratizar o trânsito de animal no âmbito 
do estado do Espírito Santo. 

É muito comum, hoje, é muito comum o 
trânsito de animal, e uma vez instituído no 
âmbito do estado o passaporte equestre, isso é 
desburocratizar uma função do Idaf, porque 
sempre que um animal precisa deslocar no 
âmbito do estado, ele obrigatoriamente precisa 
de uma GPA. A instituição do passaporte 
equestre elimina essa GPA por um período, pelo 
menos, de seis meses. Então, é desburocratizar 
o trânsito no âmbito do estado. E isso é para 
quem comunicar, isso é para o produtor, isso é 
para quem é cadastrado. Então, é simplesmente 
um projeto de desburocratização, que já está 
sendo feito em vários estados e acredito que 
nós não podemos ficar esperando todo o Brasil 
fazer, quando é do Estado do Espírito Santo 
fazer. 

Desburocratizar é preciso, é necessário. 
E, nesse sentido, sugiro para o líder do Governo, 
Dary Pagung, e para o vice-líder, Marcos Garcia, 
que possa endossar esse belo projeto do 
deputado Luiz Durão. 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Obrigado, deputado! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Pela 

ordem, deputado Marcelo! 

 
O SR. PRESIDENTE - (MARCELO SANTOS 

- PODEMOS) - Vou passar pela ordem, deputada 
Janete. O deputado Dary Pagung, só um 
minutinho, está aqui na linha. Vou passar a 
presidência para ele, como 1.º secretário, para 
poder conduzir a sessão, até que eu termine 
uma videoconferência aqui. Deputado Dary 
preside a sessão.  

Com a palavra a deputada Janete de Sá. 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) - Acho que 

é pertinente discutir melhor esse assunto, 
inclusive como indicação. Vai dar espaço para 
que o Idaf possa se pronunciar, porque a coisa 
não é simples como estão colocando. Um 
animal com mormo, ele vai estar contaminando 
diversos outros animais nesse deslocamento, 
para onde ele vai, que não estão com a doença 
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que ele possui e que, aparentemente, ela, 
muitas vezes, naquele animal não se manifesta. 
Então, é muito importante que isso seja melhor 
discutido, especialmente como indicação. 

O Idaf, que tem profissionais qualificados 
para esse fim, médicos veterinários, 
profissionais que sabem muito bem como fazer 
e o porquê da necessidade dessa guia de 
trânsito animal, eles vão poder estar se 
pronunciando e não vão induzir o governador 
do Estado e muito menos esta Assembleia a 
erro. Só isso.  

Faço essa ressalva, porque vai ter essa 
oportunidade de o Idaf, dos técnicos se 
pronunciarem, porque, certamente, o 
governador sempre pede opinião de sua equipe, 
da equipe que ele coloca à frente do seu nome 
nos mais diversos espaços do seu Governo, para 
poder estar orientando ele na tomada de 
decisão. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Obrigado, deputada Janete de Sá! 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Senhor 

presidente, Dary Pagung, a título de 
esclarecimento para a nossa deputada, 
presidente da Comissão de Agricultura, o 
projeto do deputado Luiz Durão não extinguiu a 
necessidade e a obrigatoriedade dos exames de 
mormo e de anemia infecciosa, que, nesse caso, 
é exigida a cada sessenta dias no âmbito do 
estado do Espírito Santo e do Brasil - e a cada 
sessenta dias. 

Muitos estados já estão passando para 
um proprietário que tem acompanhamento e 
declaração de acompanhamento veterinário, já 
estão passando para seis meses de duração, 
exame de mormo e de anemia infecciosa, mas 
no projeto do deputado Luiz Durão não se 
eximiu a necessidade, a obrigatoriedade de que, 
de sessenta em sessenta dias, se repita o exame 
de anemia e de mormo. Portanto, continuo 
declarando que a burocracia extrema de que 
tenha que fazer uma GTA a cada momento, 
inclusive no final de semana, e principalmente 

no final de semana, é excesso de burocracia e, 
portanto, precisa. Eu concordo com ela, e é 
importante que o Idaf tenha que se manifestar. 
E, uma vez o governador mandando para cá, 
que é o que se pede, o governador não vai 
mandar sem consultar o Idaf. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado! Nós já orientamos o 
gabinete do deputado Luiz Durão para fazer a 
indicação. 

Item 3. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 61/2021, do 
deputado Luiz Durão, que estabelece o direito 
de restituição do consumidor, no caso de 
pagamento em duplicidade, na forma que 
especifica. 

(Inaudível). Na Comissão de Justiça, o 
relator, deputado Gandini, se prevaleceu do 
prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida... 

 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Deputado Dary, está horrível a sua fala, a 
audição! Está horrível! 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, presidente! Eu não estou te 
entendendo! Não dá para ouvir! 

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Deputado Dary, o Freitas está 
com o... O microfone do Freitas está aberto, o 
microfone dele! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – (Inaudível). 
O deputado Gandini se prevaleceu do 

prazo regimental para relatar a matéria na 
sessão ordinária híbrida, virtual e presencial, do 
dia 15/03/2021. Prazo até o dia de hoje, dia 
22/03. 

Convoco o deputado Gandini, se ele está 
apto a relatar a matéria. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Estou apto, sim. Eu 
vou convocar novamente a Comissão de Justiça.  

Os deputados me ouvem bem? (Pausa) 
Ok.  
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A matéria, também do deputado Luiz 
Durão, estabelece o direito de restituição do 
consumidor no caso de pagamento em 
duplicidade, e ele cita como isso vai se proceder. 
A Procuradoria da Casa entendeu corretamente, 
até porque o art. 24 da Constituição fala de 
matéria concorrente da União com o Estado, 
que é matéria de Direito do Consumidor. E a 
Procuradoria deu pela constitucionalidade, 
legalidade, juridicidade e boa técnica legislativa. 

Ainda estabelece o projeto que essa 
devolução deverá ser feita no prazo máximo de 
cinco dias. Acredito até o motivo pelo que o 
deputado tenha feito isso, porque geralmente 
isso demora muito realmente. E identificar um 
pagamento em duplicidade é algo simples e 
deveria ser algo simples em âmbito de qualquer 
administração pública. Então, ele dá o prazo de 
cinco dias úteis para que esse consumidor que 
fez um pagamento equivocado, ele tenha de 
volta esse pagamento restituído no prazo de 
cinco dias. 

A matéria, então, é pela 
constitucionalidade, legalidade, juridicidade e 
boa técnica legislativa. Assim que é o meu voto. 
E eu passo a matéria para ser discutida. (Pausa) 

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

Deputado Vandinho Leite? 
 

O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 

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

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 

Voto com o relatório. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Deputada Janete 
de Sá? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Também 

voto com o relatório. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia? 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – O deputado Marcelo 
Santos se ausentou. Deputado Dr. Rafael 
Favatto? 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Voto com o relatório também do 
deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Deputado 
Alexandre Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Então, aprovado 
na Comissão de Justiça. 

Senhor presidente, eu vou devolver à 
Mesa, para que tramite nas demais comissões. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Obrigado, deputado Fabrício Gandini. 
Convoco a Comissão de Defesa do 

Consumidor. Deputado Vandinho Leite com a 
palavra. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Presidente, pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 

PSB) – Pela ordem! 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – O deputado Sergio 
Majeski vai falar antes da comissão? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Eu pedi 

pela ordem antes da comissão. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(VANDINHO LEITE – PSDB) – Fique à vontade! 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Olha só, 

Deputado Dary, uma sugestão. Quando a gente 
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estava (Inaudível) virtuais, híbrida, tornava um 
pouco mais fácil essa questão das comissões. Eu 
gostaria de sugerir se não poderia fazer 
comissões conjuntas, como foi feito nas sessões 
híbridas, esses projetos (Inaudível) para as 
comissões relatarem isso de forma conjunta, 
porque está tendo problema com o som. O som 
do deputado Dary não está bom. Então, ia ser 
de forma que se agilizasse esses projetos, 
pudesse fazer em comissões conjuntas. 

Obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Deputado Sergio Majeski, eu concordo 
plenamente com V. Ex.ª. O problema é se a 
Comissão de Justiça for pela 
inconstitucionalidade. 

Mas eu concordo com V. Ex.ª e quero 
consultar o deputado Freitas, se podemos fazer 
em conjunto nas Comissões de Defesa do 
Consumidor e na Comissão de Finanças, nesse 
Projeto de Lei  n.º 61/2021, do deputado Luiz 
Durão. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - A Comissão de 
Finanças concorda, senhor presidente. 

 

O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 
PSB) - Então, passamos a palavra para o 
deputado Vandinho Leite, para presidir de 
forma conjunta na Comissão de Defesa do 
Consumidor e na Comissão de Finanças. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Deputado Dary 
Pagung, eu queria dar aqui uma dica ao 
deputado Marcos Garcia. O microfone dele está 
ligado, acho que está dando microfonia. 

Eu vou pedir ajuda e a colaboração do 
deputado Freitas no momento que for... 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – O 

do Freitas também está ligado e o som está 
muito ruim aqui, deputado. Quase que não está 
ouvindo! 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Então, eu gostaria de pedir ao deputado 
Freitas, o deputado Marcos Garcia já desligou, 
(Inaudível) porque eu não tenho como 

controlar! Deputado Freitas! Obrigado, 
deputado. 

Com a palavra o deputado Vandinho 
Leite. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - É isso! 
Aí, deputado Dary, eu preciso só da 

ajuda dos membros na Comissão de Finanças. 
Na Comissão de Defesa do Consumidor eu 
conheço os membros de cabeça. 

Faz assim, o deputado Gandini já deixou 
claro (Inaudível) dessa forma na Comissão de 
Justiça. Essa é uma matéria que é, no meu 
entender, Direito do Consumidor, então a 
constitucionalidade é clara e no mérito também 
de extrema importância. 

Então, sem mais demora, eu vou relatar 
a matéria pela sua aprovação, e coloco em 
discussão na reunião conjunta das Comissões de 
Direito do Consumidor e de Finanças. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação na Comissão de Defesa do Consumidor. 

Como vota o deputado e Delegado 
Danilo Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE - 

(Sem partido) - Voto com V. Ex.ª. Parabéns pelo 
relatório! 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Obrigado deputado 
Danilo! 

Como vota o deputado Carlos Von?  

 
O SR. CARLOS VON - (AVANTE) - Voto 

com o relator. 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Então, aprovado por 
unanimidade na Comissão de Defesa do 
Consumidor. 

E, deputado Dary Pagung, me ajuda aí na 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DARY PAGUNG - 

PSB) - Deputado Freitas! 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado 

Vandinho, se você me permite, eu vou coletar 
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os votos na Comissão de Finanças, colaborando 
com V. Ex.ª. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 

(VANDINHO LEITE - PSDB) - Então, concedo a 
palavra a V. Ex.ª. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado 

Marcelo Santos? (Pausa) 
Deputado Marcelo Santos, eu acredito 

que está ausente. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado José 

Rocha Esmeraldo? (Pausa) 
Deputado Adilson Espindula, como vota? 
 
O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) - Voto 

com o relator, senhor presidente. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado 

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

Acompanho o relator. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Dary 

Pagung está presidindo. 
Deputado Marcos Madureira?  
 

O SR. MARCOS MADUREIRA - 
(PATRIOTA) - Acompanho o relator. 

 

O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Emílio 
Mameri? (Pausa) 

Deputado Emílio? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) - 
Voto com o relator. 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado Rafael 

Favatto? 
 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO - 

(PATRIOTA) - Voto com o relator. 
 
O SR. FREITAS - (PSB) - Deputado José 

Rocha Esmeraldo?  
 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO - 

Eu voto com V. Ex.ª, brilhante relator. 

O SR. FREITAS - (PSB) - Brilhante 
relatório foi do deputado Vandinho Leite. 

Devolvo a palavra ao presidente, 
Vandinho Leite. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Eu voto com o 
relator. Você confundiu aí? 

 
O SR. FREITAS - (PSB) - Por que V. Ex.ª 

precisa concluir e devolver à Mesa. (Inaudível) 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES - 
(VANDINHO LEITE - PSDB) - Ah, então tá bom! 

Ok! Então, deputado Dary Pagung, 
aprovado por unanimidade na reunião das 
Comissões de Defesa do Consumidor e de 
Finanças. 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª.   
 

O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, em 
votação.  
 (Inaudível) 
 Aprovado o projeto. 
 À Secretaria para extração dos 
autógrafos. 
 Item 4. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 339/2019. 
(Pausa) 
 Não está me ouvindo, Majeski? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Seu 
áudio está picotado. 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Dary Pagung, seu áudio 
está muito ruim.  

Quero fazer uma sugestão aqui, se todos 
os nobres colegas quiserem, eu sigo a sessão 
daqui.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Deputado Rafael Favatto. 
 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Pode falar.  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Eu passo a Presidência para V. Ex.ª. 
Estamos no item 04.  
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 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Vou seguir aqui, 
deputado Dary, para facilitar. O áudio de V. Ex.ª 
está dando um probleminha aí.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DARY PAGUNG – 
PSB) – Sem problemas. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Dary. 
 Item 04. Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 339/2019, da 
deputada Janete de Sá, que dispõe sobre a 
prioridade da oferta de cirurgia plástica 
reparadora, no âmbito dos serviços públicos de 
saúde do Estado, às mulheres vítimas de 
agressão física devido ao gênero. Publicado no 
Ales Digital do dia 13 de maio de 2019. Na 
Comissão de Justiça o relator, 
deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária híbrida – virtual e presencial – do dia 
15 de março de 2021; prazo até o dia de hoje, 
22 de março. Existem emendas anexadas ao 
projeto sugeridas pela Procuradoria para serem 
analisadas pelas comissões. 
 Convoco a Comissão de Justiça. 
Deputado Fabrício Gandini para oferecer 
parecer oral à matéria e à emenda.  
 Deputado Gandini com a palavra.  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Vou convocar 
novamente a Comissão de Justiça.  
 Esse projeto recebeu inicialmente um 
despacho denegatório da Mesa Diretora, que foi 
vencido em Plenário da comissão; ele voltou 
para ser analisado. A Procuradoria deu parecer 
pela constitucionalidade, legalidade, 
juridicidade e boa técnica legislativa, mas 
apresentou nesse caso, para que isso fosse 
possível, duas emendas: uma delas suprime o 
art.2.º, que trata especificamente de dotações 
orçamentárias para execução do projeto. Então, 
ele deixa a cargo do próprio Estado definir a 
questão orçamentária do projeto; e também 
impõe um prazo de quarenta e cinco dias para 
que o projeto possa ser implementado. Então, 

ele dá um prazo, após a publicação, de quarenta 
e cinco dias.  

Foram essas duas emendas, o que 
tornou o projeto constitucional possível e 
passível de tramitar. Nesse caso, vou acatar o 
entendimento da Procuradoria, com as 
emendas, com as duas emendas apresentadas e 
dar pela legalidade, aprovação e 
constitucionalidade do mesmo. 
 Nós estamos votando em conjunto as 
comissões, presidente? Acabei falando pela 
aprovação, mas fiquei na dúvida aqui.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Gandini, eu 
não coloquei conjunta não, na realidade, porque 
é mais fácil cada presidente fazer a presença da 
sua comissão, porque talvez você não tenha a 
lista de todas para fazer.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 Então, vamos relatar pela 
constitucionalidade da matéria e colocar a 
matéria em discussão. (Pausa) 
 Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça.  
 Com o vota o deputado Vandinho Leite? 
 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Acompanho o relatório de V. Ex.ª. 
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dr. Emílio 
Mameri? 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Acompanho o relatório.  
 

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada autora 
Janete de Sá.  
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relatório e agradeço.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok.  
 Deputado Marcos Garcia. 
 
 O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator.  
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 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Marcelo 
Santos não voltou ainda. Deputado Dr. Rafael 
Favatto está presidindo.  
 Deputado Alexandre Xambinho. 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – E deputado Dary 
Pagung.  
 

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

 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Agora o áudio está 
funcionando bem.  
 Matéria aprovada na Comissão de 
Justiça.  
 Devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Gandini!  
 Convoco a Comissão de Cidadania, 
deputado Vandinho, para oferecer parecer oral 
à matéria.  
 

 O SR. VANDINHO LEITE – (PSDB) – 
Cidadania não sou eu não, deputado Favatto.  
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Opa! Quem está na 
Cidadania? 
 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – É o 
deputado Luciano Machado, presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Luciano 
Machado, então, com a palavra.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Fico com o relato 
da Comissão de Justiça e peço aos meus colegas 
de comissão para me acompanharem.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Tem que fazer a 

votação, Luciano, com chamada de cada 
deputado.  
 
 O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Bruno Lamas acompanha o relator, 
senhor presidente.  
 
 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Acompanho o relator também.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Deputada 
Janete...  
 Deputado Xambinho?  
 
 O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Também acompanho o relator.  
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Deputada 
Iriny acompanha o relator.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(LUCIANO MACHADO – PV) – Deputada Iriny 
Lopes acompanha o relator.  
 Então, aprovado por unanimidade na 
Comissão de Cidadania e dos Direitos Humanos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Luciano Machado!  
 Convoco a Comissão de Saúde para 
oferecer parecer oral à matéria. 

Deputado Doutor Hércules.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Senhor 
presidente, recebo o projeto na nossa comissão 
e convoco os membros da nossa comissão: 
deputado Dr. Emílio Mameri, nosso vice-
presidente, e deputado Luciano Machado. 
 Peço ao deputado Dr. Emílio que possa 
relatar a matéria, por gentileza.  

 
 O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Matéria de interesse social importante! 
Parabenizo a nossa deputada Janete pelo 
projeto. 

O meu voto é favorável, com as emendas 
anexadas pela Procuradoria da Assembleia.  
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  O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Vou colocar em 
discussão o relato do deputado Dr. Emílio. 
(Pausa) 
 Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  
 Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – A 
favor do relatório.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(DOUTOR HÉRCULES – MDB) – Acompanho o 
relato do deputado Dr. Emílio e o voto, também, 
do deputado Luciano Machado. 

Parabenizo a deputada Janete de Sá por 
esse projeto tão importante e, naturalmente, 
vota a favor.  
 Aprovado na Comissão de Saúde.  
 Devolvo à Mesa, senhor presidente.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Hércules! 
 Convoco, agora, a Comissão de Finanças, 
deputado Freitas, para oferecer parecer oral à 
matéria e à emenda.  
 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Convoco a Comissão de 
Finanças, senhor presidente. 

Observo que há quorum. 
Avoco a matéria para relatar, e relato 

pela sua aprovação, uma vez que acolhidas as 
duas emendas da Procuradoria, no projeto ele 
elimina, por ora, a obrigação financeira e a 
obrigação de análise neste momento de 
impacto financeiro. Portanto, ele torna... 
(Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Desligou seu áudio 
novamente, Freitas. 

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS – PSB) – Incluídas as duas emendas 
por parte da Procuradoria, elimina a 
possiblidade de financeiro no projeto, elimina a 

possibilidade de análise de impacto e 
descentraliza para que o Governo do Estado 
possa analisar a possiblidade de colocar em 
prática, num tempo de quarenta e cinco dias, o 
projeto. Foi o entendimento da Procuradoria e 
foi a análise da Comissão de Constituição e 
Justiça que tornou o projeto constitucional, 
legal, e com boa técnica legislativa.  
 Portanto, parabenizo a deputada. Muito 
interessante e importante o projeto dela. E 
relato, na Comissão de Finanças, pela sua 
aprovação.  
 Passo a colher os votos.  
 Como vota o deputado José Rocha 
Esmeraldo? 
 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Senhor presidente, poderia repetir? Porque o 
áudio aqui está muito ruim. Dá para repetir? 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS - PSB) – É pela aprovação, deputado 
José Esmeraldo, na Comissão de Finanças. 
Quero saber como V. Ex.ª vota. 

 
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Voto com V. Ex.ª, sempre! V. Ex.ª sabe disso. V. 
Ex.ª é um grande parceiro.  

 
 O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(FREITAS - PSB) – Obrigado! Minha continência 
para V. Ex.ª, deputado. 
 Como vota o deputado Adilson 
Espindula? 

 
 O SR. ADILSON ESPINDULA - (PTB) – 
Voto com o relator, senhor presidente. 

  
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Como vota o deputado 
Alexandre Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 

Com V. Ex.ª, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Deputado Dary Pagung? Não, 
o deputado Dary Pagung está ausente.  
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O SR. DARY PAGUNG - (PSB) – Não, 
senhor presidente! Estou presente, presidente! 
Voto favorável! 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Muito obrigado, deputado. É 
porque tenho buscado V. Ex.ª na tela e não 
estou verificando. Liga a câmera.  

Deputado Dary Pagung (Inaudível) 
Deputado (Inaudível) (Pausa)  
Deputado Marcos Madureira? 

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Com o relator. 
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Muito obrigado, deputado 
Marcos Madureira. 

Deputado Rafael Favatto? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) – Estou presidindo a 
sessão, deputado Freitas. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Por favor, podia repetir, 
deputado? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) – Estou presidindo a 
sessão agora. Pode passar para o próximo. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Ok. Muito obrigado!  
Deputado Emílio Mameri? (Pausa)  
Deputado Emílio? (Pausa)  
Deputado Emílio? 

 
O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 

Vou votar com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(FREITAS - PSB) – Obrigado, deputado Emílio. 
Devolvo o projeto ao presidente 

deputado Rafael Favatto. 
Aprovado por unanimidade dos 

membros da Comissão de Finanças, com as duas 
emendas. 

O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Freitas. 

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

votação.  
Os deputados que a aprovam 

permaneçam como estão, os contrários se 
manifestem. (Pausa)  

Aprovado o projeto. 
À Comissão de Justiça para a redação 

final. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – 
Deputado Rafael, quero justificar o meu voto, 
depois do relatório final da Comissão de Justiça. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Joia, deputada Janete. 

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

Deputado Gandini com a palavra.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Senhor presidente, 
tenho até dúvida da necessidade, porque, como 
foi acatado na Comissão de Justiça, não sei se 
precisaria. Talvez, se fosse em outra Comissão... 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Precisaria! Está no 
roteiro. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Tenho dúvida. Vou 
verificar com o Casa Grande. 

Está no roteiro? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 

FAVATTO - PATRIOTA) – Está no roteiro, 
deputado. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Então... 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Porque já 

foi relatado com as emendas.  
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – É que eu relatei com 
as emendas. Mas, tudo bem!  
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Vou, então, avocar a matéria, dar pela 
aprovação da redação final e colocar a matéria 
em discussão. (Pausa)  

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

Deputado Vandinho Leite? (Pausa)  
Como vota o deputado Vandinho Leite? 

(Pausa)  
Deputado Dr. Emílio Mameri?  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI - (PSDB) – 
Meu voto é com o parecer do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Ok.  

Deputada Janete de Sá? 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ - (PMN) – Também 
com o parecer do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Marcos 
Garcia? 

 

O SR. MARCOS GARCIA - (PV) – 
Presidente, voto com o parecer do relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO - (PL) – 
Acompanho o relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 

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

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(GANDINI - CIDADANIA) – Deputado Hudson 
Leal? (Pausa)  

Deputado Freitas? Que já está com o 
áudio aberto mesmo. 

 

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

 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI - CIDADANIA) – Ok. Então, aprovada 
a redação final. 

Devolvo à Mesa. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR.  RAFAEL 
FAVATTO - PATRIOTA) – Vou colocar agora em 
votação a redação final ao Projeto de Lei n.º 
35/2021. 

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

Aprovado.  
À Secretaria para a extração de 

autógrafos.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Rafael, quero justificar o voto. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Janete de 
Sá. 

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Para não 
atrapalhar e dar celeridade, procurei não 
interferir no momento em que a matéria estava 
sendo relatada nas mais diversas comissões. 
Mas é importante ressaltar... Primeiro, meu 
agradecimento à Procuradoria por ter arrumado 
um caminho para poder tornar a matéria 
constitucional; aos colegas que foram relatores 
nas suas referidas comissões, mas, 
especialmente, a todos os colegas por 
compreenderem o problema que as mulheres 
passam, de violência em nosso país e em nosso 
estado, e o significado dessa matéria.  

Mas, para vocês terem ideia, 
aproximadamente nove por cento das mulheres 
acima de dezesseis anos já sofreram violência 
física. E se nós somarmos a violência verbal em 
que as mulheres estão submetidas todos os 
dias, as mulheres brasileiras somam vinte e 
nove por cento, as que já sofreram violência 
verbal somada à física. 

Isso quer dizer que é inconcebível que 
uma mulher, e somos muitas, que sofreu 
violência física fique com essas marcas da 
violência para o resto da vida no seu corpo. Elas 
vão ter isso na mente! Mas, carregar as marcas 
de uma violência no corpo é muito doloroso. É 
uma arcada dentária que, muitas vezes, tem que 
ser reconstituída; é o rosto que fica deformado; 
é o maxilar afundado; é a face afundada; ou 
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seja, cortes por toda a face... Quando a gente 
faz uma proposta como essa, de que é preciso 
que a cirurgia reparadora para o caso das 
mulheres vítimas de violência de gênero seja 
antecipada, é para que a gente consiga diminuir 
esse sofrimento, essas marcas que ficam tanto 
no inconsciente da mulher quanto na questão 
psicológica da mulher, mas, principalmente, 
estampada na face, em seu corpo. 
 Por isso que quero agradecer a todos 
meus colegas pela compreensão, porque é 
muito doloroso para uma mulher passar pela 
violência e ter que carregar para o resto da vida 
ou por muito tempo as marcas dela. Então, esse 
projeto veio no sentido de a gente minimizar 
esse sofrimento que tem sido muito grande em 
nosso estado e que, felizmente, tem do nosso 
Plenário a compreensão, dos nossos trinta 
colegas. 
 Muito obrigada a todos, em nome das 
mulheres do Espírito Santo! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputada 
Janete! 
 Não havendo mais nenhum deputado 
para justificar voto, vamos passar, agora, para o 
item n.º 06 da pauta. 

Discussão única, em regime de 
urgência, do Projeto de Lei n.º 54/2021, do 
deputado Luiz Durão. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – É o 

cinco, senhor presidente! 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – É o cinco? 
 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Isso. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – É o 

cinco, presidente! Presidente, pela ordem! 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – É o 

cinco, que é meu também. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – As 

comissões conjuntas... Está havendo muito 
problema no som, está havendo muito 

problema na transmissão, então, assim, se 
pudesse agilizar fazendo... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Foi legal. Não foi 
conjunta, mas passou por todas as comissões de 
maneira célere, deputado Majeski. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Olha só, 

lá na sessão que a gente estava fazendo, que 
tinha a maior parte dos deputados na 
Assembleia, estava fazendo comissão conjunta o 
tempo inteiro. Hoje está havendo muito 
problema. Está caindo toda hora; as pessoas 
que estão assistindo a sessão não estão 
entendendo muitas vezes porque continua 
havendo problema de som... Por exemplo, o 
problema do Freitas; quase que o que o Freitas 
falou não deu para ninguém entender. 

Assim... É uma forma de acelerar e acho 
que não tem problema. Se lá a gente fazia isso, 
por que não fazer agora? São projetos 
relativamente simples. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Também não vejo 
problema não. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Rafael, me permita? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Janete, só 
perguntar, novamente, aos deputados, para não 
ficar... Porque realmente está tendo problema 
de som com o Freitas e com o Dary. Os outros 
estão bacanas. Mas, vamos perguntar a todos. 

Os deputados que desejam fazer a 
comissão conjunta deem um joinha só para a 
gente ver todo mundo. 

(Pausa) 
Ok. Vamos fazer comissão conjunta. 
Quinto projeto da pauta. Discussão 

única, em regime de urgência, do Projeto de Lei 
n.º 550/2019, da deputada Janete de Sá, que 
dispõe sobre a implantação de medidas 
informativas e protetivas à gestante e à 
parturiente contra quaisquer tipos de atos 
caracterizados como violência obstétrica 
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praticados no Estado do Espírito Santo. Na 
sessão do dia 15 de março, o deputado Gandini 
se prevaleceu do prazo, que é até hoje. 

Convoco então as comissões conjuntas, 
deputado Gandini para presidir as comissões 
conjuntas a partir de agora. Deputado Gandini 
com a palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, eu vou, 
senhor presidente, avocar a matéria. Eu tinha 
me preparado para a Comissão de Justiça. Se 
tiver algum deputado que queira dar uma 
contribuição em relação ao mérito depois, fique 
à vontade. Mas em relação à Comissão de 
Justiça, nós verificamos o projeto, o parecer da 
Procuradoria da nossa Casa foi pela 
constitucionalidade e indicou duas emendas ao 
projeto.  

A emenda, deixa eu verificar aqui. Uma 
das emendas trata de uma aplicação de uma 
multa ao infrator de quinhentos VRTs e aplicada 
em dobro caso tenha reincidência dessa 
violência. E ela propõe também uma emenda 
dando quarenta e cinco dias após a publicação 
para a lei entrar em vigor. Foram as duas 
emendas propostas pela Procuradoria desta 
Casa. 

Então, a matéria, ela, no entendimento 
da Procuradoria, e a gente vai acompanhar o 
entendimento da Procuradoria, é pela 
constitucionalidade e legalidade. No entanto 
como tenho ainda para votar de forma 
conjunta, em relação ao mérito também sou a 
favor que a gente tenha a diminuição da 
violência obstétrica. Então, vou concordar com a 
deputada Janete de Sá, que já vem há algum 
tempo tratando desse assunto aqui na Casa, 
deputado Dr. Rafael Favatto também. Eu não sei 
se passa pela Comissão de Finanças, senhor 
presidente. A matéria passa? É, não tem 
impacto também, do ponto de vista do Estado, 
não precisa se criar nenhuma estrutura para... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Justiça, Cidadania, 
Saúde e Finanças. 
 

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

preciso... Pelo mérito, Cidadania e Saúde já falei. 
Em relação a Finanças, como não tem impacto 
nenhum em relação a criar nenhuma estrutura, 
é apenas baseado em denúncia... Já existem 
canais de denúncias no estado do Espírito Santo. 
A única coisa que acrescenta é a multa à pessoa 
que pratica violência. Então, nós somos pela 
constitucionalidade e aprovação do projeto nas 
comissões. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 

Não tendo quem queira discutir, vou 
colocar... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Presidente, só para 
ajudar aí. 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Eu mandei no seu 
WhatsApp a lista de todas as comissões, de 
todos os membros. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok, eu vou verificar 
aqui. Então, vamos lá. Inicialmente a Comissão 
de Justiça. Deputado Vandinho Leite como vota? 
(Pausa) 

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Voto com o parecer do relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Janete de 
Sá? Deputada Janete é autora. Se quiser se 
manifestar, é importante, deputada. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – O 
som dela está desligado. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
parecer do relator. Com o parecer do relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Marcos Garcia? 
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O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Senhor 
presidente, voto com o relator. 
 

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

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

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

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Freitas, na 
Comissão de Justiça? 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Com o eminente 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vamos então à 
Comissão de Defesa da Cidadania e dos Direitos 
Humanos. 

Como vota o deputado Luciano 
Machado? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – De 
acordo com o relato de V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Deputado Bruno 
Lamas? 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputada Iriny 
Lopes? (Pausa) 

E novamente a deputada Janete de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 

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

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Na Comissão de 
Direitos Humanos, também foi aprovado. 
Vamos à Comissão de Saúde. Deputado 
presidente Doutor Hércules? 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu 
vou... alô, alô! 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Estamos ouvindo. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Estou tentando ativar meu som aqui. Ativou o 
som? 
 

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

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Está me ouvindo? 
 

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

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Presidente, está me ouvindo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Estamos ouvindo, 
deputado Hércules. Pode falar. 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Eu 
voto naturalmente com o relator. E aproveito e 
parabenizo a deputada Janete de Sá por este 
projeto de lei. Eu queria também, depois da fala 
do outro parteiro, que é o Dr. Rafael, porque 
somos dois parteiros aqui na Assembleia. E além 
do mais, devo lembrar que a Frente Parlamentar 
Contra a Violência Obstétrica, uma frente que 
sou presidente há muitos anos, cheguei a fazer 
seminários aqui, deputada Janete, já teve várias 
autoridades, vários obstetras, a Sociedade de 
Obstetrícia. Quero aproveitar e pedir ao 
deputado Dr. Rafael também, que é outro 
parteiro, para falar alguma coisa sobre isso. 

Parabéns à deputada Janete. 
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O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. 

Vou colher o voto agora do deputado Dr. 
Emílio Mameri.  
 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Meu voto é com o parecer do relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Luciano 
Machado, na Comissão de Saúde? 
 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Voto 
com o relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Vamos então 
para a última comissão. 

Comissão de Finanças, como vota o 
presidente da Comissão, deputado Freitas?  
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Voto pela 
aprovação, assim como na Comissão de 
Constituição e Justiça, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok. Vamos aos 
efetivos da comissão, tendo em vista que o vice-
presidente não está presente. 

Deputado Marcos Madureira.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 
Deputado Engenheiro José Esmeraldo?  

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Com o relator. 
 

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

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

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

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

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

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho o relator. 
 

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

Deputado Alexandre Xambinho?  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Bruno 
Lamas?  

 
O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 

relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado nas 
comissões pertinentes. 

Eu devolvo à Mesa para prosseguir a 
matéria. 

Deputado Dr. Rafael Favatto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Gandini. 

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

votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Eu 
quero, deputado, justificar meu voto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Combinado, deputada 
Janete. 

Aprovado o projeto. 
Convoco a Comissão de Justiça para 

oferecer parecer oral à redação final. 
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O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Vou avocar a matéria 
com as emendas que foram já apresentadas 
desde a Comissão de Justiça, propostas pela 
Procuradoria, aprovando a redação final. 

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

vota o deputado Vandinho Leite? (Pausa) 
Deputado Dr. Emílio Mameri? (Pausa) 
Deputada Janete de Sá?  

 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Com o 
relator. 
 

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Emílio também, com 
o relator. 

Deputado Marcos Garcia?  
 

O SR. MARCOS GARCIA – (PV) – Com o 
relator. 
 

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho e deputado Dary Pagung?  
 

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

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

O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Devolvo à Mesa, com 
a redação final aprovada na Comissão de 
Justiça. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Em votação a Redação 
final do Projeto de Lei n.º 35/2021. 

Os deputados que aprovam permaneçam 
como estão. (Pausa) 

Aprovada. 
À Secretaria para extração de autógrafos. 
Deputada Janete de Sá para justificar o 

voto. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Para 
agilizar que faço a justificativa, para evitar 
atrapalhar a votação do projeto. 

Mas, primeiramente, quero agradecer 
aos colegas deputados, em especial ao 
deputado Hércules Silveira e ao deputado Rafael 
Favatto, que são obstetras, e que tratam com 
muito carinho suas clientes. Então, este caso 
aqui, ele não chega até vocês porque a gente 
sabe do comportamento que vocês possuem 
com relação às pessoas que vocês têm a 
felicidade de estar sendo assistidas por vocês 
dois, tanto pelo deputado Rafael Favatto, como 
pelo deputado Hércules Silveira. 

Mas quero dizer que esta violência que 
nós estamos tratando aqui é todo ato praticado 
por profissional habilitado, pela equipe 
hospitalar e, também, por familiar ou 
acompanhante, tanto da gestante, como da 
mulher em trabalho de parto, como da mulher 
no puerpério. Falei até uma bobagem no meu 
projeto anterior sobre a questão de manter em 
home office a mulher no puerpério. O puerpério 
é um período, então não se adequa, é só a 
mulher gestante mesmo, quero aqui aproveitar 
e fazer a correção. 

Mas neste caso aqui, esta violência, ela 
acontece nessas fases, tanto da mulher gestante 
acompanhada, como ela no trabalho de parto 
propriamente dito, como ela no puerpério, que 
é o período do resguardo que a gente fala, e até 
um pouco mais, quando a mulher volta a ter a 
sua atividade reprodutiva normalizada. 

Neste caso, a gente tem tido muitas 
reclamações de mulheres que denunciam esses 
maus-tratos, a violência, tanto física como 
verbal, nas maternidades. Especialmente nas 
maternidades públicas, mas também nas 
particulares e nas unidades de saúde. Nos mais 
diversos lugares do nosso estado e no país nós 
também temos muitas denúncias nesse sentido. 

E foi, exatamente, essa questão que 
motivou essa discussão e a apresentação desse 
projeto para que a gente possa estar mostrando 
à mulher que ela tem direitos e que ela não 
pode ser maltratada num momento tão 
delicado como esse, que é o momento em que 
ela está gestante, está fragilizada, que é o 
momento do parto, e que é o momento do pós-
parto e o puerpério. São períodos onde a 
mulher está muito frágil do ponto de vista físico 
e psicológico. 
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E a gente sabe que tem, sim, 
brincadeiras, tem algumas brincadeiras 
maliciosas sobre a obesidade da mulher, sobre... 
E até mesmo fazer procedimentos que, hoje, 
não são recomendados. Mas se for, é o médico 
que vai estar fazendo por recomendação, que é 
o caso da episiotomia que, hoje, não existem 
grandes indicações. 

Na época em que eu estudei tinha 
indicação de episiotomia e o médico vai fazer 
assim, se julgar necessário, o obstetra, naquele 
momento em que está fazendo o parto. Mas se 
julgar que não há necessidade, que não vai 
haver um rompimento do períneo, porque ele já 
observou, analisou toda a situação, ele não fará. 
E se a mulher, também, não quiser, se ela não 
desejar, mesmo que haja esse rompimento, 
depois ela tem como reconstituir. 

A gente sabe que tem várias cirurgias, 
chamada cirurgia do períneo, que é uma 
musculatura, o assoalho que fica abaixo da 
pelve da mulher como forma de proteger todas 
as estruturas internas. 

Então, eu quero agradecer aos meus 
colegas por esse gesto grandioso de a gente estar 
aprovando mais um projeto nesta Casa, que vai ao 
encontro das necessidades, dos interesses, e que 
faz com que haja uma redução de violência contra 
as mulheres, nas mais diversas esferas, através da 
legislação também. 

Eu acredito muito no processo educativo, 
mas a legislação vem complementar um processo 
educativo que se faz necessário no estado do 
Espírito Santo, para a gente romper com essa 
cultura de violência nas mais diversas áreas a que 
a mulher ainda está submetida. 

Então, meus agradecimentos aos colegas 
por essa compreensão bacana e pela votação. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputada. 
 

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

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pela ordem, deputado 
Dary Pagung. 
 

O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, só para registrar, hoje o governador 

Renato Casagrande entregou nas mãos do nosso 
presidente, deputado Erick Musso, dois projetos 
importantes: o Projeto n. º 95 e o Projeto n. º 
96. Um cria o Fundo de Proteção ao Emprego, e 
o outro introduz algumas medidas na Lei n.º 
7.000, que é a lei do ICMS. 

Nós já protocolamos hoje o pedido de 
regime de urgência. Então, eu já gostaria de dar 
ciência aos deputados e às deputadas, para que 
nós possamos, amanhã, votar o regime de 
urgência. Só para dar essa informação. 

Algumas pessoas da imprensa me 
pediram informação, eu gostaria já de informar 
em primeira mão aos deputados e às deputadas 
que nós já protocolamos o regime de urgência 
para que possamos votar no dia de amanhã. 

Obrigado, senhor presidente. 
 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Dary. Informação importante para o Estado. 

Informação, também, deputado Dary, 
que hoje eu participei do Dia da Água lá. Hoje é 
comemoração do Dia da Água. Chegando, 
também, dois projetos importantes do Governo 
do Estado referentes a água, projeto que cria 
uma reserva para implementação de políticas 
públicas neste tema da água, que vai chegar um 
auxílio para os municípios que plantam a água, e 
das barragens também, que vai chegar aqui na 
Casa de Leis o projeto, também, da Secretaria 
de Meio Ambiente. Projetos importantes que eu 
gostaria até de pedir ao deputado Dary Pagung 
que, também, solicitasse urgência nesses 
projetos. Obrigado, deputado Dary. 

6. Discussão única, em regime de 
urgência do Projeto Lei n. º 54/2021, do 
deputado Luiz Durão, que estabelece critérios 
no Estado para a cobrança de dívidas dos 
consumidores, na forma que especifica. 
Publicado no Ales Digital no dia 22/02/2021. Na 
Comissão de Justiça, o relator, deputado 
Gandini, se prevaleceu do prazo regimental para 
relatar a matéria na sessão ordinária híbrida do 
dia 16/03/2021. Prazo final até amanhã. 

Pergunto ao deputado Gandini, para 
fazer as comissões conjuntas, se ele poderia ser 
o relator de todas e se está apto para relatar na 
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sessão de hoje ou se vai permanecer o prazo 
regimental até a sessão de amanhã. 

Deputado Gandini com a palavra. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Posso relatar sim, 
senhor presidente. Só os demais deputados 
concordarem. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Com a palavra o 
deputado Gandini. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Quais são as demais 
comissões, senhor presidente? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Comissão de Justiça, 
Defesa do Consumidor e de Finanças. 
 

O SR. FREITAS – (PSB) – Finanças pode 
ser relatado, deputado Gandini. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – E Consumidor, que 
eu não sei quem é. É o deputado Vandinho? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – É o deputado 
Vandinho Leite. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Quem é o vice? Eu 
acho que ele não está presente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Na realidade, 
deputado Gandini, nós aprovamos que já serão 
conjuntas de agora para frente. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Vice, Danilo Bahiense. Concordo 
plenamente. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Porque parece que 
tem que ter a anuência do presidente, deputado 
Dr. Rafael Favatto. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Mas foi votado em 
Plenário. 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Só para a gente não 
ter ilegalidade. 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Gandini, na ausência do 
presidente, eu sou favorável. 
 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Então, temos a 
anuência dos dois presidentes. 

O projeto é do deputado Luiz Durão. Ele 
estabelece uma série de critérios para que a 
pessoa possa receber uma cobrança de forma 
mais detalhada. Por vezes, na cobrança vem um 
número total e não fala que tem custas, que 
tem honorários, que tem uma série de 
questões. Então, ele coloca isso claro no 
projeto, ele estabelece uma regra para que 
essas cobranças sejam feitas, e, também, cria 
critérios para cobranças telefônicas, que devem 
ser gravadas, e cria uma série de proteções ao 
consumidor, para depois não dizer: Ah, não 
comunicamos... Enfim, essas dificuldades que a 
gente sabe que acontecem. As pessoas, às 
vezes, não fazem o contato, já registra a pessoa 
no SPC, enfim, uma série de dificuldades. Ele 
coloca, estabelece isso tudo.  

O parecer da nossa Procuradoria foi pela 
constitucionalidade e legalidade. A matéria é de 
fato uma matéria do direito do consumidor, ela 
é uma matéria concorrente do Governo Federal, 
com o Governo Estadual, especificamente, está 
colocado isso na nossa constituição, então, não 
vejo motivo nenhum em relação a 
constitucionalidade para o projeto ser 
interrompido na Comissão de Justiça. 

E, em relação à Comissão de Defesa do 
Consumidor, acredito que dá mais proteção ao 
consumidor, devido a essa transparência que 
aumenta bastante, apesar de criar uma 
condição mais complexa para as empresas que 
precisam receber. Mas não vi nada muito 
abusivo em relação a que cria muita dificuldade 
para a pessoa que está cobrando, não vi nada 
exagerado no projeto. Simplesmente o 
detalhamento, mais transparência. 

E em relação à Comissão de Finanças, 
não gera nenhum encargo para o Estado, até 
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porque trata de particulares. Enfim, então vou 
dar a matéria pela constitucionalidade e 
aprovação da mesma nas demais comissões. 

A matéria pode ser discutida no Plenário. 
(Pausa) 

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

Deputado Dr. Emílio Mameri? 
 

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

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – 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 Alexandre 
Xambinho? 
 

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

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

Deputado Freitas? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 

presidente, acompanho o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Dary, com o relator. 
Deputado Freitas, também com o 

relator? 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Eu voto com o 

relator, deputado Gandini. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado na 
Comissão de Justiça. Vou à Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte. 

Deputado Delegado Danilo Bahiense? 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Com o relator. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Carlos 
Von? (Pausa) 

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Carlos 
Von? 
(Pausa) 
 Tendo em vista não estar presente, 
deputado Dary Pagung? 

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

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

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

 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado na 
Comissão de Defesa do Consumidor, passamos à 
Comissão de Finanças. 
 Como vota o deputado presidente 
Freitas? (Pausa) 
 Está com dificuldade na internet o 
Freitas, vou passar ao deputado Marcos 
Madureira. Comissão de Finanças. 
 

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

 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 
‘ Deputado Dr. Emílio Mameri? 

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

 
‘ O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung, novamente? 
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O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Com o 
relator, presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula?  
 
‘ O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Acompanho o relator. 
 
‘ O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho?  
 
‘ O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Com o relator, senhor presidente. 
 
‘ O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Bruno 
Lamas? 
 
‘ O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 
relator. 
 
‘ O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Pr. Marcos 
Mansur? (Pausa) 
‘ Deputado Luciano Machado? 
‘ O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – De 
acordo com o relatório. 
 
 O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado nas 
comissões pertinentes. Devolvo à Mesa para 
prosseguir a matéria.  

 
‘ O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Vou colocar a matéria 
em discussão. (Pausa) 
‘ Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

 
‘ O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – 
Deputado Rafael Favatto, quero justificar o meu 
voto. 

‘ O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Bruno 
Lamas, só terminar de concluir a votação e já 
passo para V. Ex.ª. 
‘ Aprovado o projeto. 

À Secretaria para extração dos 
autógrafos.  
‘ Com a palavra, para justificar voto, o 
deputado Bruno Lamas. 
 

‘ O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Quero 
parabenizar aí a autoria e reforçar o nosso voto 
e a nossa contribuição aqui na presença do 
deputado Theodorico Ferraço, meu amigo que 
estou observando daqui. Neste momento, pedir 
que leve um abraço ao ex-senador Ricardo 
Ferraço. Muito feliz com a manifestação, com as 
últimas notícias. Foi nosso vice-governador e foi 
o melhor senador da República, no exercício do 
seu mandato, na minha opinião. Já deu enormes 
contribuições ao estado, talentoso. Fico muito 
feliz em vê-lo animado e retornando com todo o 
gás. Tem o meu respeito e a minha 
consideração. 
‘ Agradeço e devolvo a palavra à Mesa. 
 

‘ O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Obrigado, meu irmão, deputado Bruno Lamas.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Bruno e deputado Ferraço.  
‘ Sétimo projeto. Discussão única, em 
regime de urgência, do Projeto de Lei n.º 
46/2021, do deputado Dr. Emílio Mameri, que 
cria no estado do Espírito Santo a Rota do Frade 
e a Freira. Publicado no Ales Digital do dia 
18/02/2021. Na Comissão de Justiça o relator, 
Deputado Gandini, se prevaleceu do prazo 
regimental para relatar a matéria na sessão 
ordinária híbrida (virtual e presencial) do dia 
16/03/2021. (Prazo até o dia 23/03/2021).  
 Convoco a Comissão de Justiça e 
pergunto às demais comissões se pode ser 
reunião conjunta, Comissão de Turismo e 
Comissão de Finanças. 
‘ Deputado Gandini para ser relator das 
matérias nas comissões. 
‘ Na Comissão de Turismo, o presidente é 
o deputado Carlos Von. Estando ausente, 
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deputado Torino é o vice-presidente, não é isso 
deputado Torino? Pode ser conjunta a 
comissão? 

 
‘ O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Deputado Carlos Von estava na plenária virtual 
até agora. Gostaria de falar com o deputado 
Carlos Von se ele está aí. Deputado? (Pausa) 
‘ Gostaria de mais informações sobre essa 
rota do Frade e a Freira porque eu acho 
totalmente interessante, deputado Emílio 
Mameri. Vou tentar contato com o deputado 
Carlos Von para perguntar a ele. Não vamos 
fazer conjunta, não. Depois a gente faz a da 
Comissão de Turismo.  
  
‘ O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Comissão de Finanças, 
deputado Freitas, pode ser conjunta?  

 
‘ O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado, na 
Comissão de Turismo o deputado sugere que 
não faça. Então não será conjunta. Deputado 
Gandini, o que V. Ex.ª sugere? 

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

eu quero fazer uma indagação. 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Eu faço 

da forma que vocês decidirem, sem nenhum 
problema. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Pode ser conjunta, 
Finanças... 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Conjunta 

Comissão de Justiça e Comissão de Finanças. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Isso! Comissão de 
Justiça e Finanças. 

Deputada Iriny Lopes. 
 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Hoje é o 

último dia para votar esse projeto? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Não! Ele tem prazo até 

amanhã na Comissão de Justiça. Nas demais 
comissões ele pode... O deputado Torino pode 
pedir prazo lá. Não tem problema nenhum. 
Estamos adiantando as duas comissões. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Ok! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Gandini com 
a palavra para relatar pela Comissão de Justiça e 
Comissão de Finanças. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! Vou avocar a 
matéria convocando as comissões conjuntas.  

A matéria é simples, é de pertinência, 
cabe aos deputados darem algumas 
denominações e, no caso específico, além da 
denominação da rota, ela cria uma rota, que de 
fato já existe, mas no papel não existe ainda.  

A Procuradoria da nossa Casa deu pela 
constitucionalidade da criação. Ela não prevê 
em nenhum momento nenhuma despesa 
inicialmente, até porque é do ponto de vista da 
divulgação e cabe ao Governo do Estado 
estruturar essa rota, caso ache pertinente. 
Então, por isso não tem nenhum tipo de 
inconstitucionalidade.  

Eu vou dar pela constitucionalidade e 
aprovação, tendo em vista que a gente está 
votando também na Comissão de Finanças, só 
falta a comissão de mérito. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Pela 

ordem, presidente! Acabei de conversar com o 
deputado Carlos Von. Ele vai entrar na plenária 
virtual agora, vai dar o parecer. Mas, pelo o que 
V. Ex.ª acabou de citar do parecer da CCJ, eu 
acho altamente viável. Por mim já está 
aprovado. Mas deixa o presidente Carlos Von 
entrar que é melhor, né? Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Então, eu vou 
finalizando aqui o meu voto na Comissão de 
Justiça e também pela aprovação na Comissão 
de Finanças. 

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa) 
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Não tendo quem queira discutir, vou 
colher os votos na Comissão de Justiça. 

Como vota o deputado Dr. Emílio 
Mameri? 

 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – Eu 
voto pela aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Não sei se o 
deputado vice-presidente, Vandinho, entrou. Se 
entrou, favor se manifestar. 

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 Alexandre 
Xambinho? 

 

O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 
Voto com o relator, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho com o relator. 

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

relator, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Freitas? 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Com o relator, 

pela tramitação regular da matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Ok! Aprovado na 
Comissão de Justiça.  

Eu vou passar à Comissão de Finanças.  
Como vota o deputado Freitas, 

novamente, o nosso presidente?  
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Faço questão de 

votar duas vezes favorável a esta matéria. 
 
O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 

(GANDINI – CIDADANIA) – Com o relator. 

Deputado Marcos Madureira? 
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado 
Engenheiro José Esmeraldo? (Pausa) 

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

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Dary 
Pagung? 

 
O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Voto com 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Adilson 
Espindula? 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Alexandre 
Xambinho? 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

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

(GANDINI – CIDADANIA) – Deputado Bruno 
Lamas? 

 

O SR. BRUNO LAMAS – (PSB) – Com o 
relator. 

 

O SR. PRESIDENTE DAS COMISSÕES – 
(GANDINI – CIDADANIA) – Aprovado na 
Comissão de Finanças. Devolvo à Mesa com a 
aprovação das Comissões de Justiça e de 
Finanças, pela constitucionalidade e aprovação. 

 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Gandini. 
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Passo a palavra para o deputado Carlos 
Von, para relatar o projeto na Comissão de 
Turismo. 

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS VON – AVANTE) – Senhor presidente 
deputado Rafael Favatto, convoco a Comissão 
de Turismo e Desporto. Há quorum. 

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

passo a colher os votos. 
Como vota o deputado Torino Marques? 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) - Voto 

pela aprovação, meu presidente, parabenizando 
de antemão o meu amigo, deputado Dr. Emílio 
Mameri, morador do mesmo bairro que eu, e é 
uma pessoa que conheço há muito tempo, que 
zela sempre pelo bem-estar das pessoas. Então, 
é um projeto muito bom. Parabéns, deputado 
Emílio Mameri.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS VON - AVANTE) – Perdão, Torino 
Marques, me antecipei um pouco, mas meu 
relato é pela aprovação. Você já... 

O SR. TORINO MARQUES – (PSL) - 
Desculpe-me. Eu me antecipei.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS VON - AVANTE) - Não, fui eu que 
perguntei antecipadamente.  

Meu relato é pela aprovação. Você 
também foi favorável à aprovação. 

Nesta comissão, presidente Rafael 
Favatto, hoje nós só temos dois membros 
titulares. Se você puder me ajudar para que a 
gente possa consultar mais um suplente... 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Iriny Lopes é 
suplente da comissão.  

 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS VON - AVANTE) - Deputada Iriny Lopes 
se encontra presente?  

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Encontro-

me.   

Acompanho o relator.  
 
O SR. PRESIDENTE DA COMISSÃO – 

(CARLOS VON - AVANTE) - Ok. Muito obrigado.  
Então, aprovado na Comissão de Turismo 

e Desporto.  
Devolvo à Mesa para prosseguimento.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Carlos Von.  

Vou colocar a matéria em discussão. 
(Pausa)  

Não havendo quem queira discutir, em 
votação.  

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

Aprovado à unanimidade.  
À Secretaria para extração dos 

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

Presidente, eu gostaria de justificar o voto. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) - Agora, com a palavra, 
para justificar, deputado Dr. Emílio Mameri, 
autor da matéria.   

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Eu também quero justificar o voto. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Logo depois, o 
deputado Ferraço.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Rafael, eu também quero justificar o voto.  

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

uma matéria que traz perspectivas de avanço na 
área de desenvolvimento, na área do turismo 
para um monumento maravilhoso que, graças a 
Deus, temos aqui, no estado do Espírito Santo, 
no Sul do estado. Então, aos moldes da Rota do 
Lagarto, por que não criar a Rota do Frade e a 
Freira?  
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No momento em que esse projeto de lei 
é aprovado, com o apoio de todos vocês, nós 
abriremos portas para que possamos, junto à 
Secretaria de Turismo e outras secretarias do 
Estado, que desenvolvem um trabalho nessa 
área, fazer com que essa região possa se 
desenvolver.  

É muito triste as pessoas pararem na 
Rodovia BR-101, para tirar fotografia do Frade e 
a Freira, um monumento reconhecido no Brasil 
inteiro, e não terem a oportunidade de subir 
para fazer uma visitação in loco. Isso porque 
tem uma estrada de quatro quilômetros e meio, 
que liga o distrito do Frade até o monumento, 
que quando chove, não sobe nem cabrito. 
Então, as pessoas querem visitar e não podem 
visitar. 

Então, nós temos que trabalhar por essa 
rota que inclui a melhoria logística, viária.  E, 
com certeza, dentro de um perfil, obedecendo 
todos os requisitos de preservação do nosso 
meio ambiente, nós podemos sim, transformar 
essa região numa região extremamente 
produtiva, do ponto de vista de geração de 
emprego e renda para a população que tanto 
necessita, dos quatro municípios, eu diria, 
Cachoeiro de Itapemirim, Vargem Alta, 
Itapemirim e Rio Novo do Sul. São os municípios 
que têm maior ligação, naturalmente de Vargem 
Alta a Itapemirim, que têm uma força maior, 
mas Cachoeiro, todo mundo conhece como a 
cidade além do Frade e a Freira, Rio Novo do 
Sul, a mesma coisa. Então, esses municípios, as 
pessoas que moram nessa região terão 
oportunidades e desenvolvimento.  

Então, mais uma vez, muito obrigado a 
todos vocês.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Próximo orador, 
deputado Theodorico Ferraço. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhor presidente, senhores e senhoras 
deputadas, gostaria de registrar a minha alegria 
pela apresentação do projeto, hoje aprovado, 
pelo ilustre deputado Emílio Mameri. Emílio 
Mameri nasceu ali em Rio Novo do Sul, ele 
conhece o problema, apresentou numa hora 

muito feliz, porque quem passa ali pela Rodovia 
BR-101 admira aqueles dois monumentos: de 
um lado, o Frade e do outro a Freira, que está 
faltando atenção dos Governos para que aquilo 
ali seja uma rota tipo a Rota do Lagarto, que 
tanto se fala. 
 Então, eu queria registrar a minha 
alegria, Emílio Mameri, por você ter 
apresentado o projeto, por ter conseguido esta 
vitória, que ela é muito importante para 
Itapemirim, para Rio Novo do Sul, para Vargem 
Alta e para Cachoeiro de Itapemirim. 
 O monumento é tão importante que 
quatro municípios disputam quem vai ficar com 
o frade e quem vai ficar com a freira. Nós vamos 
ficar com os dois. Confere, Emílio Mameri? 
 Parabéns pela grande vitória e que este 
projeto chegue ao coração do Governo para 
melhorar as estradas, fazer ali um parque. O 
terreno, quando a Norma foi prefeita, ela 
desapropriou uma grande área, em acordo com 
Rio Novo do Sul. Faltou o asfaltamento para dar 
acesso às duas integrações do parque. 
 Então, é uma oportunidade muito 
grande, Emílio, de nós unirmos os nossos 
esforços e dizer que o seu projeto não foi um 
projeto que vai ficar nas gavetas. É para ser 
usado, para ser reverenciado, para valorizar um 
dos maiores monumentos da história do Brasil, 
o Frade e a Freira. 
 Um grande abraço, Emílio Mameri. Que 
Deus esteja sempre presente com você e aquele 
querido pai e mãe que você tem. 
 
 O Sr. Dr. Emílio Mameri – (PSDB) – 
Obrigado, deputado. Um grande abraço! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Ferraço. 
 Com a palavra agora o deputado Doutor 
Hércules. 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Senhor presidente e prezados colegas, eu 
também quero parabenizar o deputado Dr. 
Emílio Mameri por um projeto tão importante. 
 Eu ia fazer essa pergunta ao Ferraço, mas 
ele já respondeu. Afinal de contas, o Frade e a 
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Freira é de Cachoeiro, é de Rio Novo, é de 
Itapemirim. Então, na verdade, é nosso, é do 
Espírito Santo. 
 Mas eu quero lembrar também, Ferraço 
– isso é do seu tempo, não é do meu tempo – 
sobre Amâncio Silva. Consta da história de 
Cachoeiro que foi um grande craque lá em 
Cachoeiro. Amâncio Silva tem até uma rua com 
o nome dele, lá em Cachoeiro. Ele ia subir na 
pedra – não vou falar qual é a pedra para não 
dar polêmica – mas dizem que o Frade derrubou 
o nosso querido e saudoso Amâncio Silva. Ele 
caiu lá de cima. Naturalmente, morreu, porque 
caiu de uma altura muito grande. A gente não 
pode, não é Ferraço, registrar essa história 
como eu gostaria de contar e você também. 
Mas nós, de Cachoeiro, conhecemos muito bem. 
 E Emílio também nasceu em Cachoeiro. É 
de Rio Novo, mas, na hora de nascer, teve que 
correr para a Santa Casa, e, com muita honra, 
também nasceu na Santa Casa de Cachoeiro. 
 
 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – É 
cachoeirense.  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Quero fazer esse registro e lembrar, Ferraço, 
mais uma vez... Depois nós vamos conversar 
com o Dr. Emílio sobre essa questão do Amâncio 
Silva, que a gente não pode falar publicamente. 
É impublicável. Mas parabéns ao nosso querido 
Dr. Emílio Mameri por este projeto tão 
importante. 
 

 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – 
Deputado Hércules, vamos fazer um projeto 
depois, assinado por mim, por você e pelo 
Mameri, estendendo esta rota para o Itabira, 
que também é muito importante, está ali 
encostado. Ok? 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Com certeza. 
 

 O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – Um 
abração ao Hércules. Felicidades! 
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Falou! Obrigado, Ferraço. Parabéns, mais uma 
vez, Dr. Emílio Mameri. 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Hércules, deputado Ferraço e deputado Emílio. 
 Não havendo mais quem queira justificar 
o voto, vou passar agora para a fase das 
Comunicações, porque ela não foi retirada, no 
momento da inversão da pauta. Ela foi mantida. 

Eu gostaria de perguntar aos nobres 
colegas, hoje, segunda-feira, primeira reunião 
híbrida, cem por cento híbrida, se nós podemos 
voltar àquele modelo que nós fizemos durante o 
ano passado, nas comissões híbridas, que era 
feita só uma fase de fala. Eu vou passar agora 
para a fase das Comunicações e depois tem os 
Oradores Inscritos, e pode estar repetindo. Se 
nós podemos passar o tempo de cinco minutos 
corrido para todos os deputados, nós vamos 
perguntando a todos os deputados, seguindo a 
fase das Comunicações, porque, aí, todos terão 
oportunidade de falar durante a sessão, e era o 
que nós usávamos durante as sessões não 
presenciais no ano passado. Posso fazer assim? 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado Rafael, me permita uma sugestão? 
 
 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Senhor 
presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Deputada Janete, para 
sugestão, e depois deputado Gandini. 
 

 A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Deputado, nós temos quarenta minutos ainda 
para podermos encerrar a nosso reunião. Então, 
nesse sentido, eu acredito que V. Ex.ª podia 
manter apenas a fase dos Oradores, porque não 
vai dar tempo de entrar na Lideranças 
Partidárias e nem nos Oradores Inscritos. Então, 
mantendo as Comunicações e, amanhã, se 
decide isso melhor. Mas hoje, de qualquer 
maneira, não vai se conseguir fazer as duas 
etapas. Então, minha sugestão, que hoje o 
senhor faça de cima para baixo a ordem das 
Comunicações, porque ela não foi retirada no 
início. Isso não foi previsto no início. 
 

 A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Eu concordo 
com a deputada Janete.  
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Presidente, eu gostaria de falar. Eu 
concordo com a deputada Janete desde que a 
ordem das inscrições obedeça à ordem que 
vinha sendo seguida até a reunião anterior. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – A sugestão foi 
justamente essa, deputada Iriny. Seguir a ordem 
que está aqui, porém, como todos vão falar, na 
realidade, a gente só precisava de uma fase de 
fala para todo mundo. 
 Deputado Gandini. 
 
 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – Só uma 
situação que está acontecendo há duas 
semanas, senhor presidente. Nós estamos com 
dificuldade de transmissão da TV e, por vezes, 
também do YouTube, e a nossa assessoria está 
meio perdida. Eu não sei se cabe, se seria 
possível eles entrarem na sala conosco, até 
porque eu fico com um monte de projeto que 
eu preciso relatar e eu estou tendo dificuldade. 
Às vezes, não consegue enviar o parecer para 
mim aqui. Enfim, se for possível eles 
participarem conosco aqui na sala virtual, pelo 
menos um assessor, nos ajudaria, porque eles 
ficam com esse problema de quando a internet 
está funcionando, de quando a TV está 
funcionando, e nós estamos tendo dificuldade. 
Hoje eu tive bastante dificuldade. Não está 
passando na TV. 
 Mas concordo com a ordem única dos 
oradores. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! Hércules. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pela ordem,  Doutor 
Hércules. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Concordo com o deputado Gandini desde que 
seja usada máscara, tanto ele, quanto os que 
estiverem junto com ele na sala, ok? 
 

 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
(Inaudível)  
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Na sala virtual. 

 O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – A sala 
que estou falando é virtual, deputado. Não é 
aqui comigo, não. É na sala mesmo virtual, ok? 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
(Inaudível) 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Se 
tiver alguém com você, eu recomendo a 
máscara para todos, ok? 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Ferraço e deputado Hércules.  

Eu vou sugerir aqui ao Luciano, que faz 
parte do plenário lá, está no painel eletrônico, 
aqui no link, que veja com a assessoria da Casa, 
o Casa Grande e os demais membros, porque eu 
não sei se a sala aqui comporta talvez todos os 
assessores. 
 Mas, então, vou conceder a palavra ao 
deputado Doutor Hércules, que é o primeiro 
orador inscrito aqui na sessão. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Então, na verdade, deputado, presidente Dr. 
Rafael, interessante também não esquecer de 
que, neste acordo, o deputado vai falar uma vez 
só por sessão. Se ele falar os cinco minutos, ele 
não terá direito de falar outra vez. Concorda? É 
isso? Todo mundo concordou. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) –  Justamente. É isso 
mesmo. 
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Beleza. Então, eu quero... 
 

 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
Deputado Hércules. Pela ordem, deputado 
Doutor Hércules! Somente explicando 
novamente, porque eu peguei, falhou muito, e 
eu não consegui entender. O deputado vai ter 
direito a uma fala? 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
(Inaudível)  
 

 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Vai 
ter direito a uma fala. 
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 Eu peço que desconte do meu tempo, 
por gentileza, porque está se esclarecendo essa 
questão dos oradores.  
 Então, deputado, presidente Dr. Rafael, 
que explique no tempo dele e depois retorne a 
minha fala. Pode ser? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Pode ser, deputado 
Hércules. 
 Só para concluir aqui a nossa fala, cada 
deputado, na lista aqui da fase das 
Comunicações terá cinco minutos e nós vamos 
até o final da sessão de hoje, às 18h. 
 Ficou um pedido da deputada Janete e 
da deputada Iriny, que nós vamos pensar hoje e, 
a partir de amanhã, nós vamos decidir o modelo 
que será realizado na sessão on-line de amanhã 
em diante. Se será uma vez só que será falado, 
se serão duas vezes, se serão três vezes, se 
manterão todas as fases, igual na sessão 
presencial, como nós começamos a fazer nas 
sessões híbridas. 
 Então... 
 O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – 
(Inaudível)  
 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – De 
acordo. O deputado Sergio Majeski está se 
manifestando de alguma forma. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Eu não ouvi. O 
microfone do deputado Majeski não estava 
funcionando. Ele estava falando realmente, mas 
a gente não estava escutando o deputado 
Majeski falar. 
 
 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 
Continuar, dar continuidade. Já foi decidido. 
Continua (Inaudível)  

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) - Mas o deputado Torino 
teve uma dúvida, deputado Majeski, e a gente 
tem que esclarecer. 
 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) - As 
pessoas têm que prestar atenção na sessão, 

porque as coisas foram faladas. Aí toda hora 
tem que voltar. Continua (Inaudível) 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) - A pessoa pode ter um 
problema de comunicação, igual o senhor teve, 
que o senhor falou e ninguém te ouviu. 

Mas obrigado, deputado Majeski!  
Deputado Torino. 

 
A SR.ª IRINY LOPES – (PT) - O som está 

muito ruim. Muito ruim. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) - Realmente está muito 
ruim o som de todos. Tem que corrigir isso aí 
também na Assembleia. 

Com a palavra, Doutor Hércules, pelo 
prazo de cinco minutos. 
 

O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) - 
Muito bem, muito obrigado! 

Antes de mais nada, quero mais uma vez, 
voltar ao projeto da deputada Janete de Sá, 
sobre violência obstétrica. O deputado 
Xambinho ligou para mim, naturalmente falou 
comigo fora da sessão, fora do ar, porque ele 
nasceu comigo e nem ele e nem a mãe dele teve 
nenhuma reclamação com relação à violência 
obstétrica. Só que o Xambinho vai ter que me 
pagar esse parto ainda, porque não recebi. 
 Muito bem. Quero dizer da nossa tristeza 
hoje que está passando o Espírito Santo, está 
passando o país. Na verdade, é difícil a gente 
entender o que está acontecendo, tanta morte, 
tanta gente que morre, e essa vacina, quanto 
tempo custa, que demora. Pelo amor de Deus! A 
gente não aguenta mais esperar isso. Que 
lentidão! 

Na verdade, historicamente, as vacinas 
no mundo foram desenvolvida em cerca de 
quatro anos, a primeira vacina, tem notícia que 
seria isso. Mas, com o avanço da tecnologia, 
estamos vendo a vacina sendo desenvolvida 
com menos de um ano. Isso é um ganho muito 
grande para a nossa população mundial. 
 Mesmo assim, a lentidão dessa vacina, 
para chegar até a pessoa que vai ser vacinada, 
está demorando muito. A gente sabe que 
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quanto mais a vacina demora, mais gente vai 
morrer. Estamos vendo aí, todo dia, na grande 
imprensa, duas mil pessoas morrem por dia. Isso 
não é possível de acontecer. Não é possível! 

Quanta gente chorando, quanta gente na 
porta do cemitério, na porta dos hospitais, 
esperando os corpos dos seus parentes, dos 
seus entes queridos. Puxa vida! Temos que fazer 
alguma coisa a mais do que estamos fazendo. 
 Então máscara é indispensável. A 
máscara te protege e me protege. O 
afastamento também é importante. A 
higienização. Sempre que puder, lavar as mãos 
ou então usar álcool em gel, isso é importante. 
Temos que fazer isso, mesmo depois que você 
for vacinado, você tem que continuar com esses 
cuidados. Você pensa que, porque foi vacinado, 
não poderá ter? Ninguém sabe se terá a doença 
outra vez. 

Eu já tive a doença, em dezembro. 
Felizmente, como vivo aqui o tempo todo 
falando, em todas as sessões, vinha falando: se 
tiver falta de ar, fadiga, tosse seca, cansaço, dor 
na garganta, diarreia, dor de cabeça, perda do 
paladar ou do gosto, do sabor, perda do olfato 
ou do cheiro, dificuldade para respirar, tudo 
isso, você corra logo para a unidade de saúde. 

Aconteceu isso comigo. Comecei a 
sentir os sintomas, muita dor no corpo, muita 
náusea, eu mesmo corri no mesmo dia, fiz o 
exame, saiu o resultado. Comecei o 
tratamento, em dezembro. Não tive nenhuma 
complicação, não cheguei a ficar internado. 

A minha vitamina D, que é importante 
ter a vitamina D alta, está em torno de 
sessenta. É muito bom ter a vitamina D. O 
próprio sol a gente recomenda, na parte da 
manhã. E também que não vá para a praia, 
igual vi ontem em Vila Velha, muita gente nas 
praias. Praia de Itaparica, Praia do Barrão, na 
Barra do Jucu, Praia do Recife, em Vila Velha. 
Praia de Itaparica, de Itapuã e Praia da Costa. 

Infelizmente isso é muito desagradável, 
ver que tem muitas pessoas que não estão 
acreditando nessa doença. Só quando chega na 
casa dele e mata um ente querido que ele 
(Inaudível) Então nós temos que ter realmente 
muito cuidado. 

 Eu quero dizer também, registrar que 
hoje é o Dia Mundial da Água. O Dia Mundial da 
Água foi criado com o objetivo de alertar a 
população internacional sobre a importância da 
preservação da água para a sobrevivência de 
todo o ecossistema do planeta. Participo e apoio 
a descida ecológica do rio Jucu, importante 
evento que acontece há mais de trinta anos em 
Vila Velha. 

Responsável pelo abastecimento de 
sessenta por cento da Grande Vitória, o rio Jucu 
vem sofrendo com a poluição, assoreamento e a 
baixa vazão. Também o rio Santa Maria que 
cada dia fica mais assoreado. Esses dois rios 
abastecem a Grande Vitória e grande parte do 
estado, então é preciso que a gente tenha a 
consciência de preservar esses rios.  

Lembrar também, deputado Dr. Rafael, 
presidente da Comissão de Meio Ambiente, que 
ano passado não fizemos a descida do rio Jucu 
porque não tivemos apoio da Prefeitura de Vila 
Vela. O prefeito não deu o número de guarda-
vidas de que a gente precisava para fazer a 
descida. Este ano estava programado para o dia 
29, o próximo domingo, e também não sei se 
nós faremos essa descida. Acho que neste 
momento é temerário fazer a descida. 

Não posso deixar de registrar que Beto 
Pêgo, lá em Vila Velha, ajuda a organizar, mas 
quem começou foi o Eduardo Pignaton, que fez 
um trabalho bom e vem fazendo a defesa do rio 
Jucu e eu sempre participei e sempre ajudei. 
Então no dia Mundial da Água a gente não tem 
muita coisa a comemorar, não, porque cada dia 
jogam sofá, colchão, geladeira, fogão, tudo 
dentro do rio.  

E Rafael conhece bem o rio Marinho, que 
não é um rio Marinho, aquilo é um canal que foi 
aberto no braço dos escravos e ainda tem um 
pedacinho de rio Marinho, um pedaço muito 
pequeno. Eu tenho acompanhado isso e a 
Barragem de Caçaroca eu venho acompanhando 
o que está acontecendo. Infelizmente a Cesan 
há muito tempo botou vários sacos de areia na 
frente do rio, no leito do rio. Quando o rio está 
muito cheio, a água sai para a esquerda e para a 
direita. Para a esquerda, se você olhar no 
sentido do Oceano Atlântico, na esquerda tem a 
barragem do dique estrada que foi feita há 
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muitos anos ali. Na direita não tem, então 
inunda. Inunda toda a Itapuera da Barra, a 
Região Cinco está sofrendo muito, aquela região 
de Caçaroca também está sofrendo muito por 
isso aí. 

Acho que meu tempo já deve estar 
terminando, não é, presidente?  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Já encerrou tem dois 
minutos.  

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Ainda tenho dois minutos?  
Então vou dizer mais uma vez. Venho 

falando isso aqui desde o início da pandemia. 
 
O Sr. Theodorico Ferraço – (DEM) – Está 

somando o tempo dos dois!  
 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – Tá 

bom, meu tio. Obrigado, meu tio!  
Então se você tiver febre alta, fadiga, 

tosse seca, cansaço, diarreia, dor na garganta, 
dor de cabeça, perda do paladar, perda do 
olfato – ou do cheiro –, dificuldade de respirar e 
se tiver falta de ar, corra para a unidade de 
saúde, corra para o seu médico.  

Quanto mais cedo você começar a tratar, 
você não terá nenhuma complicação, você não 
vai precisar de leito de UTI e você não vai ter 
nenhuma sequela depois, conforme eu estou 
aqui. Eu tive em dezembro e não tenho 
nenhuma sequela porque eu mesmo fiz o 
diagnóstico imediatamente e corri para o 
tratamento.  

Eu quero agradecer publicamente o 
doutor Tálib Moussallem, que foi quem me 
tratou.  

Muito obrigado e um abraço a todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Hércules.  

Próximo orador, deputado Doutor 
Hudson Leal. (Pausa) 

Não estando presente, deputado Dr. 
Emílio Mameri pelo prazo de cinco minutos 
também. 

O SR. DR. EMÍLIO MAMERI – (PSDB) – 
Quero saudar o nosso presidente em exercício, 
deputado Favatto, os deputados presentes e as 
deputadas, e quero, nesta oportunidade, fazer 
uma comunicação a respeito do mês de 
prevenção do câncer colorretal. 

Sabemos que o câncer do intestino 
grosso, o câncer colorretal, é uma das 
neoplasias que mais cresce no mundo e no 
Espírito Santo o crescimento é muito 
significativo. E nós sabemos que tudo dentro da 
ciência e da Medicina, nós temos medidas 
preventivas, e a descoberta precoce do câncer 
colorretal nos propicia uma cura total dessas 
neoplasias. 

Os pacientes, fazendo o diagnóstico 
precoce, têm a certeza que vão se tratar e vão 
ter uma cura total. Infelizmente, não é isso que 
acontece no nosso meio. 

Muitas vezes, por um problema de 
orientação, problemas de falta de uma 
assistência mais adequada, falta de 
conhecimento das pessoas, muitas vezes os 
pacientes chegam aos serviços, aos 
ambulatórios, já com uma perspectiva de um 
quadro mais grave, em que, no momento, aqui, 
nós perdemos aquele time de se fazer um 
diagnóstico precoce. 

Então, a mobilização está sendo feita, 
mais uma vez, e vamos receber na Comissão de 
Saúde, amanhã, a doutora Valéria Bicalho 
Ferreira Assis, que é uma médica. Ela é diretora 
do Iage, Instituto Avançado de 
Gastroenterologia e Endoscopia. E que vai falar, 
justamente, sobre a prevenção do colorretal. 

Eu convido a todos vocês que tiveram a 
oportunidade de participar da nossa Comissão 
de Saúde. O tema é extremamente importante. 
É um tema atual e que nós devemos estar 
atentos, porque a sua morbidade tem 
aumentado de uma maneira significativa. 

E se nós não fizermos o diagnóstico 
precoce, com certeza, a mortalidade também 
vai ser muito significativa. Podemos evitar o 
câncer colorretal é evitável. Precisamos de 
orientação adequada, seguindo os protocolos. 

Sabemos que todas as pessoas, entre 
quarenta e cinco a cinquenta anos, o protocolo 
era cinquenta anos, agora, é quarenta e cinco, 
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deve fazer um exame preventivo, através de 
uma colonoscopia, porque nós sabemos que os 
pólipos é que vão progredir para uma neoplasia 
no futuro. 

Se nós fazemos um exame preventivo e 
se nós conseguimos retirar os pólipos, que uma 
determinada pessoa possa ter, isso nos dá a 
certeza que aqueles pólipos que poderiam se 
transformar em neoplasias importantes, 
desaparecerão. Naturalmente, precisaremos 
fazer, dentro do protocolo, exames posteriores 
para que a gente possa continuar procurando 
esses pólipos. E, dessa maneira, dar uma 
orientação correta para todos os nossos 
pacientes. 

Então, meus amigos, pessoas que estão 
nos assistindo, eu quero, mais uma vez, reforçar 
o convite para que possam participar dessa 
importante reunião da Comissão de Saúde, no 
dia de amanhã, em que a doutora Roseane, que 
é uma expert no assunto, extremamente 
estudiosa, uma pessoa que tem uma referência 
a nível nacional na prevenção do colo de reto, 
do câncer colorretal, melhor dizendo, vai estar 
conosco falando, fazendo uma palestra e 
mostrando, de uma maneira prática, para a 
população, aquilo que é realmente importante 
se nós queremos, sim, fazer a prevenção dessa 
importante doença. 

Então, senhor presidente, estou 
devolvendo a palavra à Mesa. Muito obrigado. 
Era esse recado que eu queria passar para toda 
a população. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Dr. Emílio Mameri, cumprindo rigorosamente o 
tempo. 

O próximo orador inscrito, sou eu. Não 
vou fazer o uso completo da palavra, mas 
gostaria de deixar registrado, aqui. Na realidade, 
hoje, é o Dia da Água.  

Dia da Água e o governador fez duas 
menções importantes. Inaugurou quatro 
barragens, mesmo, que virtualmente. Está 
fazendo a barragem do rio Jucu, deputado 
Doutor Hércules, que é, para nós, aqui, da 
grande Vitória, a nossa grande reserva de água, 
em Domingos Martins, que vai ser a nossa 

grande reserva de água, aqui, para a grande 
Vitória. 

E, também, assinou alguns decretos para 
a recuperação de florestas. Além de um projeto 
que vai vir para facilitar aqui, tanto o meio 
empresarial, quanto o meio das reservas da 
Mata Atlântica, a sua recuperação. 

Então, é muito importante a gente deixar 
registrado isso aqui, hoje. 

O próximo orador inscrito, o deputado 
doutor Engenheiro José Rocha Esmeraldo 
Santos. 

 
O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 

Senhor presidente, nosso amigo, Dr. Rafael 
Favatto, que preside essa sessão com muita 
habilidade e com muita competência.  

Quero saudar aqui todos os amigos que 
vejo aqui, na tela do meu computador: o Doutor 
Hércules, o nosso querido amigo Theodorico 
Ferraço. Capitão Assumção - vou arrumar uma 
máscara para você, Capitão! Você é o cara! É 
isso aí -, nosso amigo Freitas. É o que estou 
vendo aqui na tela. 
 Eu vou me reportar a um assunto que eu 
acho de extrema importância para...  

Quero saudar também o meu querido 
amigo Adilson Espindula, que apareceu aqui 
também, grande deputado estadual. 

Eu quero me reportar, senhor 
presidente, a um assunto que a mim foi trazido 
pelo prefeito de Laranja da Terra.  

No dia 08 de março, segunda-feira, 
recebi em meu escritório em Bento Ferreira o 
prefeito de Laranja da Terra, Josafá Storch, junto 
com o vereador Gildásio Seibel, filho do ex-
deputado Waldemiro Seibel, um grande 
representante do município de Laranja da Terra, 
além da presença do nosso amigo Leonardo, 
que é controlador da prefeitura, e do meu 
amigo Guilherme, da Paulista, que é uma pessoa 
atuante no município. Foi um prazer muito 
grande recebê-los aqui no meu escritório, em 
Bento Ferreira, nessa data. 

Na ocasião, eles me trouxeram uma 
solicitação muito importante, que diz respeito a 
um pedido antigo, de mais de vinte anos, que a 
população de Laranja da Terra faz, que é 
exatamente a construção de um contorno de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, Documento assinado 

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



Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 Diário do Poder Legislativo - 75 

aproximadamente oitocentos metros, para o 
desvio de veículos de grande porte que passam 
dentro do centro da cidade, causando aos 
moradores diversos transtornos, tendo a 
danificação dos seus imóveis diante do fluxo de 
veículos constante, como carreta de pedra e 
demais transportes de cargas, que 
comprometem a qualidade de vida de 
comerciantes, das famílias, da população em 
geral, da região tão importante de Laranja da 
Terra. 

Fui informado pelo prefeito Josafá Storch 
que já existe um projeto no Governo do Estado, 
feito no ano de 2013. Tomei a liberdade de, no 
dia seguinte, dia 09, ir até o governador Renato 
Casagrande para fazer esse pedido 
pessoalmente. 

E aqui nós temos o Renato, Davi Diniz, 
que é o secretário-chefe da Casa Civil – brilhante 
secretário –, Luizinho e o deputado estadual Zé 
Esmeraldo. Um dia após a vinda do Josafá, 
prefeito de Laranja da Terra aqui no meu 
gabinete. E nesse dia, no gabinete do Renato 
Casagrande, na presença do secretário e do 
amigo Luizinho, o governador Renato 
Casagrande me informou que o projeto se 
encontra no DER e que fará uma reunião com o 
diretor presidente do DER, Maretto, para tratar 
desse assunto, a nosso pedido. 

Esse contorno é uma obra 
importantíssima para os moradores de Laranja 
da Terra, e o deputado José Esmeraldo, com 
certeza, vai trabalhar em prol desse município 
que merece todo o meu respeito e 
consideração. Vamos trabalhar na prática, não 
vamos trabalhar na teoria. Vamos trabalhar para 
resolver o problema, ou seja, esse projeto. 

Sou engenheiro de carreira da Prefeitura 
de Vitória e entendo o que é projeto. Esse 
projeto que está lá no DER dormindo – o projeto 
está lá dormindo! – desde 2013. Então, a partir 
do momento que o Josafá veio aqui e no outro 
dia eu já fui ao Renato,  já ouve um andamento 
salutar, um andamento importantíssimo para 
toda aquela comunidade de Laranja da Terra, 
que espera, há mais de trinta anos, que os 
carros, principalmente os caminhões pesados, 
não passem por dentro da cidade de Laranja da 
Terra. 

 É isso que nós vamos trabalhar, para 
esse asfalto de aproximadamente oitocentos 
metros, para que a população de Laranja da 
Terra, através dos seus munícipes, eles tenham 
uma qualidade de vida melhor do que hoje. 
Porque hoje nós vemos que o transporte pesado 
passa ali dentro de Laranja da Terra, trazendo 
transtorno a todas as famílias. 
 Podem ter certeza, moradores de 
Laranja da Terra, nós já estamos trabalhando e 
vamos, com certeza, pedir atualização do 
orçamento desse projeto, que foi feito em 2013. 
Por quê? Porque o valor de 2013 não é igual ao 
valor de agora. Agora o valor já é outro, mas o 
projeto é o mesmo. 
 E quando eu levei esse pedido 
diretamente ao Renato Casagrande e ao Davi 
Diniz, o governador se mostrou interessado, e 
muito interessado! Porque eu falei: Isso aí é 
uma reivindicação antiga dos moradores que 
querem que o transporte pesado não passem 
dentro dessa região, desse bairro, desse 
município tão importante como Laranja da 
Terra. 
 Pegamos essa luta, e quando pegamos, 
nós não pegamos para brincar, não. Nós 
pegamos para resolver. E, como engenheiro de 
carreira da Prefeitura de Vitória, vou botar os 
meus conhecimentos e também a minha linha 
de ação para que nós possamos atualizar o 
projeto que retira esses carros, esses caminhões 
de pedra e outros pesos a mais, de dentro de 
Laranja da Terra.  

Eles não merecem isso. Que façam o 
contorno! Esse contorno é de aproximadamente 
oitocentos metros, e o governador teve ciência 
um dia após a vinda do prefeito Josafá aqui no 
meu escritório, em Bento Ferreira. 
 Não tenho dúvida nenhuma que vai ter a 
solução do problema. Entramos, não foi para 
brincar, entramos para ganhar. E, com certeza, 
vamos alcançar o objetivo, que não é o objetivo 
do deputado estadual José Esmeraldo, é o 
objetivo de toda a comunidade de Laranja da 
Terra. Um objetivo prático, coisa que, na 
verdade, faz diferença. Um pedido de mais de 
trinta anos, que a população vem pedindo e que 
até então não teve nenhuma solução. 
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 Eu não tenho dúvida nenhuma, 
deputado Favatto, V. Ex.ª que é um homem que 
faz um trabalho brilhante também nesta Casa 
de Leis, vamos, com certeza, levar para aqueles 
trabalhadores, para aqueles homens que 
trabalham na agricultura, na lavoura, no 
comércio, que residem também lá em Laranja 
da Terra, uma qualidade de vida. E a qualidade 
de vida é dar condições melhores para que a 
população possa ficar sem que seja 
importunada.  
 Então, eu não tenho dúvida nenhuma 
que, a partir do momento que estivemos com o 
governador, um dia antes, a presença do 
prefeito Josafá aqui, juntamente com o 
vereador filho do grande deputado estadual 
Mira Seibel, Gildásio Seibel, e outras 
celebridades também da região, nós demos um 
tiro certeiro. O tiro certeiro é fazer com que o 
contorno seja resolvido. Eu não tenho dúvida 
nenhuma. 
 Acabou o meu tempo, meu amigo? 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Acabou o tempo, 
deputado José Esmeraldo. 
 

O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Quero agradecer a V. Ex.ª pela sua tranquilidade 
e pelo respeito com este orador. Muito 
obrigado e um grande abraço. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
José Esmeraldo.  

Próximo orador inscrito, deputado 
Gandini. 

Não! Deputado Freitas. Pulou aqui, 
deputado Freitas está presente. (Pausa) 

Está mudo o seu microfone, Freitas. 
 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deu certo? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deu. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

Rafael, quero, antes de começar a contar o 
tempo, ver se o Luciano, nosso servidor aí que 

alimenta as imagens no painel, se ele consegue 
projetar a imagem que passei para ele aí no 
painel. 

Você podia consultar, por favor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Ele está te ouvindo 
também. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Gostaria de 

consultar a assessoria do plenário, o técnico 
Luciano, que projeta as imagens no painel, para 
saber se pode projetar, se está fácil de ele 
projetar as imagens que passei para ele aí no 
painel. (Pausa) 

Tem alguma informação? (Pausa) 
Tem como ter informação, Rafael? 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Estou tentando ligar 
para ele aqui agora. Só um instantinho. (Pausa) 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Deputado 

presidente, acho que ele vai conseguir. 
Enquanto ele consegue aí, quero 

parabenizar o deputado Hércules. Fiquei muito 
atento a todas as falas hoje, gostei da fala do 
deputado Hércules cobrando um parto atrasado 
aí, do deputado Xambinho. Fiquei até 
impressionado. Será que o deputado Hércules 
vai querer cobrar o parto que fez de Theodorico 
Ferraço? Porque uma vez tendo cobrado o do 
Xambinho, vai que resolve fazer uma cobrança 
do Theodorico Ferraço. Fiquei imaginando que 
os juros e as correções nesse parto ficariam 
muito caras.  

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Deputado Freitas, o deputado Hércules tem que 
botar a mãozinha no bolso e no sábado 
presentear o aniversariante do dia. Como ele fez 
o parto, ele também tem que dar o presente 
todo ano também no dia do aniversário, o dia 
em que ele fez o parto. Foi o parto mais especial 
que ele já fez na vida dele. A não ser o da filha 
dele e o do filho dele. 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Minha mãe... (Inaudível) 
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O SR. FREITAS – (PSB) – Precisa ligar o 
microfone, deputado Theodorico. (Pausa) 

Deputado Theodorico? 

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Está ligado. Eu disse... Está ouvindo não? 
(Pausa) Eu disse que V. Ex.ª pode dizer ao 
deputado Xambinho que ele não tem nada que 
pagar o parto ao Doutor Hércules porque ele fez 
o da minha mãe e eu não paguei nada a ele até 
hoje. Foi de graça. Não tem nada a cobrar. 

 
O SR. FREITAS – (PSB) – Mas, deputado 

Rafael Favatto, nosso presidente, quero 
agradecer ao Luciano, que conseguiu projetar 
pelo menos a imagem. Gostaria que conseguisse 
passar essas imagens, que fossem passadas. São 
imagens de uma ponte que está sendo 
reconstituída, reformada, e inúmeros 
parlamentares fizeram menção aí no plenário da 
Assembleia a respeito dessa ponte.  

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Essa ponte está na divisa de dois 

municípios importantes aqui, no Norte do 
estado do Espírito Santo, município de Vila 
Valério e o município de Jaguaré. Está 
rigorosamente na divisa dos dois municípios, e, 
em função das fortes chuvas do mês de janeiro 
e fevereiro, essa ponte cedeu, parte da 
cabeceira. E inúmeros parlamentares sugeriram 
ao Governo do Estado, fizeram cobrança de que 
se a gente pudesse, no menor tempo possível, 
devolver essa ponte em reais condições de 
trafegabilidade para aqueles dois municípios, 
dada a importância dessa ponte na ligação dos 
dois municípios, os dois municípios maiores 
produtores de café conilon do nosso estado. 
Essa região aí, o Córrego do Tesouro lá, no 
município de Vila Valério, de Fátima, no 
município de Jaguaré, é uma região muito forte 
da produção do conilon. E realmente essa ponte 
não podia demorar a ser devolvida para as 
comunidades do entorno. 
 E o Governo do Estado, através da 
Rodocon – Rodocon, a empresa contratada de 
manutenção da Superintendência Regional, do 

DER –, e a empresa de manutenção foi 
determinada que fizesse a recuperação dessa 
ponte. Então, foi a forma mais rápida, foi a 
forma mais ágil de dar respostas para as 
comunidades do entorno, para o município de 
Vila Valério, para o município de Jaguaré. 
 E eu quero parabenizar o nosso 
superintendente do DER do Norte do estado do 
Espírito Santo, o Eduardo. O Eduardo é um 
engenheiro, um engenheiro abnegado, 
vocacionado, que gosta do que faz e que tem 
dado respostas em um tempo muito rápido para 
a Região Norte do estado do Espírito Santo. 
Parabéns ao Eduardo, parabéns ao Luiz Cesar 
Maretto, nosso diretor do DER, e parabéns ao 
governador Renato Casagrande. A região está 
contemplada, os dois distritos da comunidade 
do Córrego do Tesouro, distrito de Fátima, estão 
altamente contemplados. 

Nessa região tem um movimento, uma 
iniciativa popular que se fez em função da 
pavimentação asfáltica da ES-230, que é a que 
liga Vila Valério até o distrito de Fátima, que faz 
um movimento de reivindicação muito justo, 
muito pertinente, muito ordeiro. E essa 
iniciativa popular queria rapidez na entrega 
dessa ponte. Está aí, a ponte já sendo 
contemplada e muito brevemente será entregue 
para aquelas comunidades. Uma ponte que 
inicialmente se imaginou três, quatro meses, 
nós estamos entregando com aproximadamente 
trinta dias. Com quarenta e cinco dias, essa 
ponte estará entregue para as comunidades.  

Então, fica aqui o nosso reconhecimento 
do excelente trabalho pela empresa Rodocon, 
pelo superintendente Eduardo e pelo diretor do 
DER, Luiz Cesar Maretto.  

Mas nós endossamos e ratificamos que é 
importante que o Governo do Estado, no menor 
tempo possível, possa publicar o edital de 
licitação da obra de pavimentação asfáltica da 
ES-230, de Jaguaré até o distrito de Fátima, em 
Jaguaré, porque essa região precisa, e precisa 
muito desse asfalto para poder escoar toda a 
produção da região, que é uma produção que 
deixa fortes recursos no cofre do Tesouro 
estadual. 

É essa a nossa colocação, agradecido a 
todos pela compreensão e por essa obra 
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extraordinária. Muito obrigado, senhor 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Freitas, 
obrigado pelo uso da palavra no tempo correto. 

E agora são 18h na realidade. 
Nada mais havendo a tratar, vou encerrar 

a presente sessão. Antes, porém, convoco as 
senhoras e os senhores deputados para a 
próxima, que será ordinária, virtual, amanhã, às 
15h, para a qual designo: 

 
EXPEDIENTE:  
O que ocorrer. 

 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas de hoje. 
Está encerrada a sessão.  
Boa noite a todos e a todas. 

(Comunicamos que a pauta da 
próxima sessão ordinária virtual é a 
seguinte: Discussão prévia do 
Projeto de Lei n.º 626/2019) 

 
Encerra-se a sessão às dezoito 

horas. 
   

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

 
_______________________________________ 
 

DÉCIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
REALIZADA EM 23 DE MARÇO DE 2021. 

 
(O senhor deputado Delegado 

Danilo Bahiense profere Efésios 2: 8-9)  

 
  O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Amém!  

Fica dispensada a leitura da ata da 
sessão anterior.  

Pergunto se tem alguém que quer fazer 
solicitação de um minuto de silêncio.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

O deputado Ferraço gostaria de fazer.  
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – O deputado Ferraço com a 
palavra.  

 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Senhoras e senhores deputados, a Covid-19 tem 
trazido realmente grandes tristezas para todos 
nós, são milhares de pessoas morrendo.  

Mas acaba de morrer, em Cachoeiro 
Itapemirim, Valter Secchin, grande liderança 
(Inaudível) Um dos maçons mais queridos de 
Cachoeiro. (Inaudível) sua esposa, suas filhas, 
Maira e Mariana. Deus esteja, hoje, recebendo 
esse grande companheiro, amigo, que 
trabalhamos juntos por mais de vinte anos.  

Eu posso escrever, aqui, com tinta 
nanquim: eu perdi um verdadeiro amigo.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Mais algum deputado?  
 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pois não! Deputado 
Marcos Madureira.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Eu queria fazer um voto de pesar 
à família do senhor Ilmar Kiefer, o Nena, de 
Domingos Martins e Marechal Floriano, 
construtor velho, passou pela minha mão 
quando fui diretor do DER. (Inaudível) Ele foi em 
Marechal Floriano e Domingos Martins. Ele 
faleceu ontem e vai ser enterrado hoje. Eu 
queria fazer voto de pesar a sua esposa, Flávia 
Kiefer, e a seus filhos, Délio e Célia Kiefer. 

Só isso, senhor presidente.  

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está feito o registro.  
Mais algum deputado? 
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O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, deputado Danilo 
Bahiense.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Pois não, deputado 
Danilo.  

 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Gostaria de me somar ao 
deputado Marcos Madureira. O Nena foi um 
grande amigo. Trabalhamos juntos durante 
muito tempo, ainda antes de eu entrar na 
Polícia Civil, na década de 70, no comecinho da 
década de 80. Ele, como construtor, prestou 
muito serviço para a empresa que a gente 
trabalhava. 

E eu gostaria também, presidente, de 
solicitar um minuto de silêncio pelo falecimento 
do meu primo Robson de Souza Ferreira, 
cinquenta e um anos, filho do meu primo Davi e 
neto da minha tia Mariana, uma senhora 
distinta ali de São Torquato. Esse rapaz estava 
doente há algum tempo. Semana passada, nós 
conseguimos auxiliar na internação dele, mas, 
ontem à noite, acabou vindo a óbito. Que Deus 
conforte toda a família, o pai, a mãe e os 
irmãos.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Mais algum deputado? 
(Pausa)  

Um minuto de silêncio, por solicitação do 
deputado Theodorico Ferraço, do deputado 
Marcos Madureira e do deputado Delegado 
Danilo Bahiense.  

Um minuto de silêncio. (Pausa) 
 

(A Casa presta a homenagem) 
 
Primeira parte do Expediente, para 

simples despacho.  
 

1. Mensagem n.º 214/2020, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 587/2020, que "Institui o Programa 
de Geração de Energias Renováveis do Espírito 
Santo - GERAR." 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 

http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=102047&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/102047-
105031167408122020-assinado.pdf#P102047 
 

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

 
2. Mensagem n.º 030/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 095/2021, que cria o Fundo de 
Proteção ao Emprego, destinado a prover 
recursos para garantir o acesso facilitado ao 
crédito, por meio de financiamentos para 
empresas afetadas pela crise econômica 
decorrente da pandemia do novo Coronavírus 
(Covid-19). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105880&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105880-
202103221250010611-assinado.pdf#P105880 
 

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

3. Mensagem n.º 031/2021, do 
governador do Estado, encaminhando Projeto 
de Lei n.º 096/2021, que introduz alterações na 
Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro de 2001, 
visando internalizar os Convênios ICMS n.º 
77/19 e 141/11, celebrados no âmbito do 
Conselho Nacional de Política Fazendária - 
Confaz. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105881&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105881-
202103221250368737-assinado.pdf#P105881 

 
Junte-se aos Projetos de Lei n.os 844 e 

167/2020.  

 
4. Mensagem n.º 032/2021, do 

governador do Estado, encaminhando Projeto 
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de Lei n.º 097/2021, que "Cria o Programa 
Estadual de Sustentabilidade Ambiental e 
Apoio aos Municípios - PROESAM, o Ranque 
PROESAM de Políticas de Sustentabilidade 
Ambiental; altera a Lei Complementar n.º 513, 
de 11 de dezembro de 2009 e Lei 
Complementar n.º 9.866, de 26 de junho de 
2012, e dá outras providências". 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105897&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105897-
202103221758218830-assinado.pdf#P105897 
 

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

5. Projeto de Lei n.º 092/2021, do 
deputado Capitão Assumção, que suspende a 
aplicação de multas administrativas estaduais 
ao comércio, enquanto perdurar o estado de 
calamidade pública em decorrência da 
pandemia do Covid-19, no âmbito do Estado. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105675&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105675-
202103151439488092-assinado.pdf#P105675 

 
Junte-se ao Projeto de Lei n.º 319/2020.  
 
6. Projeto de Lei n.º 093/2021, do 

deputado Alexandre Xambinho, que determina 
as empresas concessionárias de serviço de água 
e energia elétrica suspendam a cobrança e o 
corte do fornecimento dos serviços durante o 
período de calamidade publica declarada pelo 
Governo do Estado do Espírito Santo e dá 
outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105877&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105877-
202103221147163339-assinado.pdf#P105877 
 

Junte-se ao Projeto de Lei n.º 184/2020.  

7. Projeto de Lei n.º 094/2021, da Mesa 
Diretora, que acrescenta item ao Anexo II da 
Lei n.º 10.975, de 14 de janeiro de 2019, 
conferindo à “Rota do Lagarto”, estrada que 
liga o km 88 da BR 262 à Rodovia ES 164, a 
denominação de Rota do Lagarto - Erling Sven 
Lorentzen. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105874&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105874-
202103221122369243-assinado.pdf#P105874 
 

À Comissão de Justiça, na forma do art. 
276 do Regimento Interno.  
 

8. Projeto de Lei n.º 098/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, que reconhece a 
prática de atividades e exercícios físicos como 
essenciais para a população do Espírito Santo 
em estabelecimentos prestadores de serviços 
destinados a essa finalidade, bem como em 
espaços públicos em tempos de crises 
ocasionadas por moléstias contagiosas ou 
catástrofes naturais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105901&arquivo=Arqui
vo/Documents/PL/105901-
202103221940052403-assinado.pdf#P105901 
 

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

9. Projeto de Decreto Legislativo n.º 
008/2021, do deputado Capitão Assumção, que 
susta os efeitos do Decreto de n.º 4838-R, de 
17 de março de 2021, bem como do Decreto de 
n.º 4842-R, 20 de março de 2021, que dispõe 
sobre medidas qualificadas extraordinárias 
pelo prazo de 14 (quatorze) dias para o 
enfrentamento da emergência de saúde 
pública decorrente do novo Coronavírus 
(Covid-19) em todos os Municípios do Estado 
do Espírito Santo, e dá outras providências. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105892&arquivo=Arqui
vo/Documents/PDL/105892-
202103221526098789-assinado.pdf#P105892 

 
Após o cumprimento do art. 120 do 

Regimento Interno, às Comissões de Justiça, de 
Saúde e de Finanças.  

 
10. Requerimento de Informação n.º 

033/2021, do deputado Carlos Von ao 
secretário de Estado de Mobilidade e 
Infraestrutura, solicitando cópia integral do 
processo 2020-0XGBL, que trata sobre a 
contratação integrada de empresa ou 
consórcio especializado para Elaboração de 
Projeto Básico e Executivo de Engenharia e 
Execução das obras de contenção da erosão e 
restauração da região costeira de Meaípe. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105873&arquivo=Arqui
vo/Documents/RQI/105873-
202103220950059902-assinado.pdf#P105873 
 

Oficie-se. 
 

Segunda parte do Expediente, sujeita a 
deliberação. 

Requerimento de Urgência... 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Presidente! Presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Pois não. 
 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Pela ordem, presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Xambinho, 
depois vou dar a palavra ao deputado Majeski. 

 
O SR. ALEXANDRE XAMBINHO – (PL) – 

Presidente, eu solicito a V. Ex.ª a retirada do 
Requerimento de Urgência 031/2021, projeto 
de minha autoria. 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – É regimental, tendo em 
vista que S. Ex.ª é o autor da proposta. 

Está retirado, então, da pauta o item 11.  
Deputado Majeski.  
 

(11. Requerimento de Urgência 
n.º 031/2021) 
 

A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Depois 
eu quero... (Inaudível) 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Está bom. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Senhor 

presidente (Inaudível) se o senhor pediu para 
apensar o Projeto n.º 096/2021 ao projeto de 
nossa autoria com o mesmo teor.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – De qual item, desculpa? 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – O item 

03. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – O item 03 eu apensei o 
Projeto n.º 844/2019 e 167. Acredito que seja o 
de V. Ex.ª e o do Deputado Dary Pagung. 

Não é isso, Casa Grande? 
 
O SR. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA – 

(CARLOS EDUARDO CASA GRANDE) – São do 
deputado Majeski sim, presidente, os dois.  
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Então todos dois estão 
apensados ao projeto do deputado Majeski, não 
é isso que eu autorizei hoje? 

 

O SR. SECRETÁRIO-GERAL DA MESA – 
(CARLOS EDUARDO CASA GRANDE) – Isso. Isso, 
isso, presidente.  

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Já está feito, deputado 
Majeski.  

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Ok. 
Obrigado.  
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A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 
Presidente! 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Deputada Raquel Lessa. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – 

(Inaudível) leitura do item 14 do Expediente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Quer retirar?  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – É. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está feito o pedido.  
Qual o outro item? Caiu a sua internet. 
 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Não, só 

o item 14 do Expediente. 
 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 

REPUBLICANOS 10) – Está bom. Está retirado, 
então, à solicitação da autora, o Requerimento 
de Urgência n.º 034, da deputada Raquel Lessa. 

 
(14. Requerimento de Urgência 

n.º 034/2021)  

 
12. Requerimento de Urgência n.º 

032/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo ao Projeto de Lei n.º 95/2021, de 
autoria do Governo do Estado, que cria o 
Fundo de Proteção ao Emprego, destinado a 
prover recursos para garantir o acesso 
facilitado ao crédito, por meio de 
financiamentos para empresas afetadas pela 
crise econômica decorrente da pandemia do 
novo Coronavírus (Covid-19). 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105886&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105886-
202103221430138714-assinado.pdf#P105886 

 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 

Aprovado o Requerimento de Urgência 
032/2021. 

 
13. Requerimento de Urgência n.º 

033/2021, deputado Dary Pagung, líder do 
Governo ao Projeto de Lei n.º 096/2021, de 
autoria do Governo do Estado, que introduz 
alterações na Lei n.º 7.000, de 27 de dezembro 
de 2001, visando internalizar os Convênios 
ICMS n.º 77/19 e 141/11, celebrados no âmbito 
do Conselho Nacional de Política Fazendária – 
Confaz. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok) 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105887&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105887-
202103221432492780-assinado.pdf#P105887 

 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado o Requerimento de Urgência 

033/2021. 
 
Item 14 a deputada Raquel retirou. 
 
Item 15. Requerimento de Urgência nº 

035/2021. 

 
15. Requerimento de Urgência n.º 

035/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo ao Projeto de Lei n.º 97/2021, de 
autoria do Governo do Estado, que "Cria o 
Programa Estadual de Sustentabilidade 
Ambiental e Apoio aos Municípios - PROESAM, 
o Ranque PROESAM de Políticas de 
Sustentabilidade Ambiental; altera a Lei 
Complementar n.º 513, de 11 de dezembro de 
2009, e Lei Complementar n.º 9.866, de 26 de 
junho de 2012, e dá outras providências." 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105908&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105908-
202103222030430128-assinado.pdf#P105908 

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

Aprovado o Requerimento de Urgência 
035/2021. 

 

16. Requerimento de Urgência n.º 
036/2021, do deputado Dary Pagung, líder do 
Governo ao Projeto de Lei n.º 587/2020, de 
autoria do governador do Estado, Mensagem 
n.º 214/2020, que "Institui o Programa de 
Geração de Energias Renováveis do Espírito 
Santo - GERAR." 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105910&arquivo=Arqui
vo/Documents/RU/105910-
202103222035260134-assinado.pdf#P105910 
 

Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado o Requerimento de Urgência 

036/2021, do deputado Dary Pagung. 
 
Do item 17 ao item 38, todos indicações.  

 

17. Indicação n.º 661/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para adotar medidas concretas nas 
proximidades da Rodovia do Sol, no bairro 
Jockey de Itaparica, município de Vila Velha 
onde recentemente se fez a edificação de uma 
nova Faculdade de Ensino Superior. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105875&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105875-
202103221142596771-assinado.pdf#P105875 
 

18. Indicação n.º 662/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para considerar a Advocacia como 
atividade essencial em todo o 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=105876&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105876-
202103221144499742-assinado.pdf#P105876 

19. Indicação n.º 664/2021, do 
deputado Alexandre Quintino, ao governador 
do Estado, para reabilitação da Rodovia ES 289, 
no trecho que liga a sede do município de Atílio 
Vivacqua/ES ao trevo de acesso a BR 101. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105879&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105879-
202103221200240544-assinado.pdf#P105879 
 

20. Indicação n.º 665/2021, do 
deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para celebrar convênios com 
Laboratórios Privados em todo o Estado do 
Espírito Santo, para realizarem a coleta de 
materiais, a testagem do Covid-19 e 
fornecerem aos pacientes o resultado do 
exame, no mesmo dia. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105882&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105882-
202103221355203980-assinado.pdf#P105882 

 
21. Indicação n.º 666/2021, do 

deputado Adilson Espindula, ao governador do 
Estado, para incluir ao Decreto 4838-R, de 
17/03/2021, o funcionamento das ÓTICAS, 
tornando-as atividade essencial e liberando as 
atividades comerciais desse ramo, em todo o 
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=105883&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105883-
202103221356385544-assinado.pdf#P105883 

 
22. Indicação n.º 667/2021, do 

deputado Pr. Marcos Mansur, ao governador 
do Estado, para implementação do Programa 
Caminhos do Campo na Estrada que liga a 
localidade de Cachoeira Alta a Alto Gironda, 
município de Cachoeiro de Itapemirim. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
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http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105884&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105884-
202103221408536498-assinado.pdf#P105884 
  

23. Indicação n.º 668/2021, do 
deputado Fabrício Gandini, ao governador do 
Estado, para recuperação do asfalto da Rod. ES 
181, que liga os municípios de Muniz Freire a 
Alegre/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=105888&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105888-
202103221458588753-assinado.pdf#P105888 
  

24. Indicação n.º 669/2021, do 
deputado Carlos Von, ao governador do 
Estado, para garantir como atividade essencial 
o funcionamento dos estabelecimentos 
comerciais regulares de produtos ligados ao 
mercado ótico no Espírito Santo, durante o 
período de quarentena. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105889&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105889-
202103221504195791-assinado.pdf#P105889 
  

25. Indicação n.º 670/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para reforma e modernização da 
Quadra Poliesportiva do distrito de Praça Rica, 
no município de Vila Pavão/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=105890&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105890-
202103221511129551-assinado.pdf#P105890 
  

26. Indicação n.º 671/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo o remanejamento dos 
servidores públicos da Delegacia de Alegre – 
que será fechada – para a Delegacia de Guaçuí 
– 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=105900&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105900-
202103221906179076-assinado.pdf#P105900 
  

27. Indicação n.º 672/2021, do 
deputado Bruno Lamas, ao governador do 
Estado, requerendo a aquisição de viaturas 
(caminhonetes) para a Delegacia de Polícia Civil 
no município de Guaçuí/ES, como forma de 
atender às necessidades de abordagem policial 
e alcance da criminalidade locais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105899&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105899-
202103221903282823-assinado.pdf#P105899 
  

28. Indicação n.º 673/2021, da 
deputada Raquel Lessa, ao governador do 
Estado, para instalação de lombadas físicas 
(quebra-molas) ou redutores eletrônicos de 
velocidade em frente ao Loteamento Milbratz, 
na ES-137, localizado no município de São 
Gabriel da Palha/ES. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105906&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105906-
202103222005262281-assinado.pdf#P105906 
  

29. Indicação n.º 674/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para inserir no “Anexo V – das 
Entidades Autorizadas a Receberem 
Transferências a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e Auxílios da Lei n.º 
11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2021 e dá 
outras providências”, a APAE de MUQUI,CNPJ: 
28.402931/0001-35 afim disponibilizar recursos 
para o atendimento de suas demandas 
decorrentes dos programas sociais e 
educacionais. 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
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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=105902&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105902-
202103221953528359-assinado.pdf#P105902 

 
30. Indicação n.º 675/2021, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para inserir no Anexo V – das Entidades 
Autorizadas a Receberem Transferências a 
Título de Subvenções Sociais, Contribuições 
Correntes e Auxílios da Lei n.º 11.168/2020, 
que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2021 e dá outras 
providências”, para APAE de SERRA, CNPJ: 
27.564.699/000-79, afim disponibilizar recursos 
para o atendimento de suas demandas 
decorrentes dos programas sociais e 
educacionais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105903&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105903-
202103221955386955-assinado.pdf#P105903 

 
31. Indicação n.º 676/2021, do 

deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para inserir no “Anexo V – das 
Entidades Autorizadas a Receberem 
Transferências a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e Auxílios da Lei n.º 
11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2021 e dá 
outras providências”, a entidade, APAE de 
CARIACICA, CNPJ: 36.046.068/0001-59, afim 
disponibilizar recursos para o atendimento de 
suas demandas decorrentes dos programas 
sociais e educacionais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105904&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105904-
202103221958356334-assinado.pdf#P105904 

 32. Indicação n.º 677/2021, do deputado Dr. 
Rafael Favatto, ao governador do Estado, para 
inserir no “Anexo V – das Entidades 
Autorizadas a Receberem Transferências a 
Título de Subvenções Sociais, Contribuições 
Correntes e Auxílios da Lei n.º 11.168/2020, 
que dispõe sobre as diretrizes para a 
elaboração e execução da Lei Orçamentária 
para o exercício de 2021 e dá outras 
providências”, a Associação de Pestalozzi de 
FUNDÃO, CNPJ:32.404.030/0001-50, afim 
disponibilizar recursos para o atendimento de 
suas demandas decorrentes dos programas 
sociais e educacionais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105905&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105905-
202103222000084930-assinado.pdf#P105905 
  

33. Indicação n.º 678/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para inserir no “Anexo V – das 
Entidades Autorizadas a Receberem 
Transferências a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e Auxílios da Lei n.º 
11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes 
para a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2021 e dá 
outras providências”, entidade APAE de 
GUARAPARI, CNPJ: 02.325.057-0001/96, afim 
disponibilizar recursos para o atendimento de 
suas demandas decorrentes dos programas 
sociais e educacionais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105909&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105909-
202103222034430602-assinado.pdf#P105909 
  

34. Indicação n.º 679/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para inserir no “Anexo V – das 
Entidades Autorizadas a Receberem 
Transferências a Título de Subvenções Sociais, 
Contribuições Correntes e Auxílios da Lei n.º 
11.168/2020, que dispõe sobre as diretrizes 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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 a elaboração e execução da Lei 
Orçamentária para o exercício de 2021 e dá 
outras providências”, a entidade, APAE de Vila 
Velha, CNPJ: 05.768.16/0001-20, afim 
disponibilizar recursos para o atendimento de 
suas demandas e programas sociais e 
educacionais. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105911&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105911-
202103222035540759-assinado.pdf#P105911 
  

35. Indicação n.º 680/2021, do 
deputado Dr. Rafael Favatto, ao governador do 
Estado, para viabilização de medidas cabíveis, 
para a aquisição de um trator estreito 
equipado com pulverizador, a fim de ser doado 
ao município de Ponto Belo, para que possa 
atender a Associação de Pequenos Produtores 
Rurais Assentados CATULE - APAC, a fim de 
somar recursos necessários para a 
modernização da produção cafeeira e 
consequentemente, a melhoria da qualidade 
de vida dos munícipes. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105912&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105912-
202103222118038160-assinado.pdf#P105912 
  

36. Indicação n.º 681/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para que o Governo do Estado, através 
das Secretarias competentes, faça 
constantemente a qualificação e capacitação 
dos Conselheiros Tutelares de todo o Espírito 
Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105913&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105913-
202103230935201026-assinado.pdf#P105913 
  

37. Indicação n.º 682/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 

Estado, para que o Governo do Estado, através 
das Secretarias competentes, faça o 
levantamento da condição de trabalho de 
todos os Conselhos Tutelares do Espírito Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105914&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105914-
202103230936240715-assinado.pdf#P105914 
  

38. Indicação n.º 683/2021, do 
deputado Luciano Machado, ao governador do 
Estado, para que seja feito um estudo de um 
piso salarial mais digno para todos os 
Conselheiros Tutelares do Estado do Espírito 
Santo. 
Documento na íntegra localizado no endereço 
abaixo (utilize Ctrl +clique+ok): 
http://www3.al.es.gov.br/Sistema/Protocolo/Pr
ocesso2/Digital.aspx?id=105915&arquivo=Arqui
vo/Documents/IND/105915-
202103230937148685-assinado.pdf#P105915 
 

*EXPEDIENTE PUBLICADO 
CONFORME DOCUMENTOS 
DISPONIBILIZADOS NO SIALES 

 
Em votação. 
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovadas todas as indicações dos 

deputados e deputadas (Inaudível). 
Vamos justificar.  
Deputado Marcelo Santos. 
 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Senhor presidente, na verdade votamos 
favorável às indicações entendendo que elas são 
muito pertinentes, cumprimentando todos os 
colegas deputados que apresentaram, mas eu 
gostaria de fazer um registro até porque hoje eu 
fiz esse contato com o próprio governador 
Renato Casagrande, levando para ele que o 
decreto que restringe o funcionamento das 
diversas atividades comerciais e que permitiu 
que os supermercados, por entender que é 
serviço essencial, pudessem funcionar, o mesmo 
decreto impede que ele comercialize produtos 
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que já vinha comercializando, como, por 
exemplo, eletrodomésticos e tantas outras 
questões lá. 

E eu sugeri ao governador que fizesse 
uma reavaliação com o seu grupo interno de 
trabalho para que permitisse o supermercado a 
comercializar tudo aquilo que anteriormente ele 
vinha comercializando, uma vez que a 
população solicita e necessita que esses itens 
comercializados, bloqueados pelo decreto, 
atendam à demanda deles. 

Vou citar, como por exemplo, um 
comerciante da área de restaurantes, que agora 
está fazendo a entrega por delivery, a tela do 
computador dele, onde ele solicita a cozinha, 
por touch screen, queimou, e ele foi ao 
supermercado fazer a compra desse material, e 
lá estava proibida a comercialização por conta 
do decreto. 

Ou seja, são equipamentos importantes 
e que ninguém está vendendo agora por conta 
da pandemia. Já comercializavam! 

Então, esse é um dado importante que 
eu passei para ele, pedindo a ele a sensibilidade 
que tem, junto com a sua equipe que faz a 
análise dos efeitos colaterais desse decreto, 
para que possa rever esse ato.  

Outro ato importante, inclusive já foi 
citado até por um colega deputado, acredito 
que tenha sido o deputado Sergio Majeski, eu 
disse para ele a questão dos restaurantes 
estarem entregando delivery, mas que eles 
também podiam permitir que o cidadão 
pudesse buscar esse atendimento no 
restaurante, observado o critério de 
distanciamento e aglomeração. 

Então, eu gostaria de fazer esse registro. 
Encaminhei isso para o governador pedindo a 
ele que possa fazer uma reavaliação, e que nós 
possamos ter o supermercado comercializando 
tudo aquilo que antes ele comercializava sem 
nenhuma restrição. 

Muito obrigado, senhor presidente. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Luciano 
Machado. 

 

O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Senhor presidente Erick, demais colegas 

deputados, deputadas, todos que nos assistem, 
nós colocamos em votação algumas 
proposições, eu agradeço a todos os deputados 
que votaram favoravelmente, todas foram 
aprovadas por unanimidade, e todos os colegas 
também que apresentaram proposições 
importantes para o desenvolvimento do Espírito 
Santo. 

Eu destaco algumas das nossas 
proposições, uma delas é o item 18, Indicação 
n.º 662, para que o Governo do Estado 
considere a advocacia uma atividade essencial 
em todo o Espírito Santo. A área de direito, ela 
não pode deixar de ser essencial nunca. Até 
porque, a qualquer momento, com pandemia 
ou sem pandemia, há a necessidade de 
julgamentos virtuais, de acompanhamento de 
processos, e, em todos os aspectos, cumprindo 
também a função, além de jurídica, social. É 
muito importante que seja considerada 
oficialmente essencial. Então, é uma proposição 
ao Governo do Estado.  

Também, na proposição com foco nos 
conselhos tutelares, as Indicações de n.os 681, 
682 e 683, uma delas é que o Governo do 
Estado, através das secretarias competentes, 
faça constantemente qualificação e capacitação 
dos conselheiros. Por quê? Os conselheiros 
tutelares, eles ganham..., a maioria, 
logicamente, são qualificados e têm um perfil 
pertinente à área que vão trabalhar, mas isso 
não é uma regra, não é uma determinação na 
hora do edital. O que vale mesmo é quem tem 
mais voto para ganhar a eleição de conselheiro, 
e isso faz com que seja preciso, através da 
Setades, da Secretaria de Direitos Humanos, 
enfim, de todas as secretarias pertinentes, que 
o Governo procure qualificar a cada dia, 
capacitar esses conselheiros, porque o trabalho 
do conselheiro tutelar é muito relevante, faz 
muita diferença na vida da sociedade. Então, 
essa qualificação é extremamente importante. 

A outra, de n.º 682, é que, através da 
Secretarias de Governo, ele faça o levantamento 
da condição de trabalho dos conselheiros 
tutelares do Espírito Santo. Muitos conselhos 
tutelares estão bem equipados, existe município 
que tem mais condição, existe município que 
prioriza, e outros que não conseguiram priorizar 
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ou não tiveram condições econômicas. Então, é 
preciso que haja uma parceria entre o Governo 
Estadual e municípios para que sejam mais bem 
equipados com veículos, com sede, com 
estrutura de escritório para que possa ter o 
serviço de qualidade, para que a sociedade, as 
pessoas que precisam dessa proteção estejam 
mais bem amparadas, atendidas por 
profissionais também com mais condições de 
trabalho. 

A questão do piso salarial é um debate 
nacional também para os conselheiros tutelares. 
É uma demanda que não depende só do 
Governo do Estado, mas que todos os 
segmentos, as esferas, possam priorizar isso, e o 
Governo do Estado para liderar um movimento 
desse, porque os conselheiros, realmente, têm 
um trabalho de alta relevância, precisam ser 
mais considerados, e os municípios precisam 
saber que estão trabalhando com um grupo de 
pessoas que desenvolve um trabalho que é 
completamente importante e relevante para 
toda a sociedade capixaba e brasileira. 

Obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Mais algum deputado 
para justificar o voto? 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Pela ordem, senhor presidente! 
Capitão Assumção. 

 

O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 
Pela ordem, senhor presidente! 

 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Capitão 
Assumção; logo na sequência, deputado Adilson 
Espindula. 

 

O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 
(PATRIOTA) – Presidente, na verdade, não é 
para justificar. Eu estou querendo que seja 
retirada uma indicação minha que já foi 
apresentada por outro parlamentar. Então, eu 
solicito a retirada da Indicação n.º 595/2021, 
por gentileza.  

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) – Está feito o pedido.  

Eu peço ao Marcus Fardin e ao Casa 
Grande que façam a retirada por solicitação do 
autor. 

 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO - 

REPUBLICANOS 10) – Deputado Adilson 
Espindula. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Cumprimentando V. Ex.ª, presidente, deputado 
Erick Musso, cumprimento todos os demais 
colegas deputados e todas as pessoas que estão 
nos assistindo pelas redes sociais. 
 Hoje, nós fizemos ao Governo do Estado, 
e que foram aprovados pelos nobres colegas, 
duas importantes indicações. A primeira delas é 
uma solicitação para que as óticas também 
sejam incluídas no decreto como serviço 
essencial, como vários deputados já o fizeram.  

Sabemos que uma grande parcela da 
população, de todas as faixas etárias, usa óculos 
para correção visual. Imagine se precisamos de 
algum reparo nos óculos, nesse período de 
quarentena, e não tivermos as óticas abertas 
para realizar esses serviços. Seria um transtorno 
muito grande para a maioria da população. Por 
isso solicitamos que as óticas sejam incluídas no 
rol de atividades que não podem parar durante 
essa pandemia. 
 Na outra Indicação, de n.º 665, pedimos 
que o Governo do Estado possa celebrar 
convênios em laboratórios privados, em todo o 
estado do Espírito Santo, para realizar coletas 
de materiais, a testagem da Covid-19, e 
forneçam aos pacientes o resultado do exame 
no mesmo dia. 
 Vale ressaltar, ainda, que os laboratórios 
cobram valores muito altos, e que a maioria dos 
cidadãos não tem condições financeiras de 
arcar. Com a realização do convênio, mais 
pessoas poderão realizar o exame, que será um 
grande benefício para toda a coletividade. 
 Essas duas indicações são de grande 
importância para a população capixaba neste 
momento delicado da pandemia. 
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 Para terminar, senhor presidente, quero 
parabenizar a fala do ilustre deputado Marcelo 
Santos. Concordo plenamente com ele em 
relação aos supermercados, para que possam 
continuar comercializando aquilo que eles já 
comercializaram. Acho até um absurdo o 
supermercado estar aberto e não poder mais 
comercializar. 
 Ontem mesmo, um cidadão de Santa 
Maria de Jetibá me questionou isso. Ele sempre 
comprava chinelo no supermercado, e, desta 
vez, ele foi até o supermercado para comprar 
um chinelo e não conseguiu comprar. Então, 
não consigo compreender muito bem isso, uma 
vez que os supermercados estão abertos e estão 
em atividades essenciais. Então, parabenizo o 
nobre deputado Marcelo Santos, e que o nosso 
governador possa rever essa situação o mais 
rápido possível.  
 Muito obrigado, senhor presidente. 

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

 
 O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Dary Pagung. 

 
 O SR. DARY PAGUNG – (PSB) – Senhor 
presidente, primeiro cumprimentar V. Ex.ª, 
cumprimentar todos os deputados e as 
deputadas, e quem também está nos 
acompanhando pelas redes sociais, pela TV 
Assembleia.  

Agradecer aos deputados pela aprovação 
de vários regimes de urgência de projetos de lei 
do governador, que é importante, na pandemia, 
para a população. E agradecer, também, ao 
deputado Alexandre Xambinho, à deputada 
Raquel Lessa por terem compreendido e 
retirado de pauta o requerimento de urgência 
de sua autoria. 

E dizer, presidente, que não é difícil 
compreender o decreto do governador do 
Estado, quando ele está proibindo vender 
eletrodoméstico e outros utilitários em 
supermercado. É simplesmente para tirar as 
pessoas da rua. Simplesmente isso. Nós 
precisamos, neste período de pandemia, tirar e 

conscientizar as pessoas. Quem puder que fique 
em casa.  
 Hoje, recebi vários pedidos de pessoas 
da região, principalmente da nossa Região 
Noroeste, pedindo UTI, e, infelizmente, está 
tendo muita dificuldade. Então, acredito que as 
lideranças, hoje, do Estado, vamos incluir, aqui, 
nós, os deputados desta Casa, para que 
possamos compreender este momento de 
dificuldade, de falta de UTI no estado. 
Chegamos, esta semana, a noventa e três por 
cento. Então, esses decretos são justamente 
para tirar a população de casa neste momento 
difícil. 
 Senhor presidente, tenho um 
questionamento, antes de encerrar. Gostaria de 
pedir a V. Ex.ª a inversão da pauta, mas como V. 
Ex.ª vai trabalhar nesse sentido? Nós vamos ter 
a fase das Comunicações e também a fase dos 
Oradores ou só uma fase? Quando estávamos 
em sessão só virtual, V. Ex.ª consultou o 
Plenário, o Plenário decidiu fazer só uma fase. 
Eu gostaria de fazer essa solicitação a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Até hoje nós estamos no 
rito normal. Na outra vez, em que nós ficamos 
só em sessão virtual, como é que nós fazíamos? 
Nós fazíamos o Expediente; depois do 
Expediente, a gente entrava na Ordem do Dia; e, 
depois da Ordem do Dia, a gente concedia cinco 
minutos para cada um, em ordem alfabética. 
Então, se a gente quiser criar um critério aqui, 
fica a cargo nosso. Criar um critério de cinco 
minutos para cada um, seis pessoas, por ordem 
alfabética, por dia? Invertendo a fase da Ordem 
do Dia com as Comunicações? Então, eu estou 
aberto a qualquer decisão que seja do Plenário. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Senhor presidente! 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Deputado Favatto! 

 
O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 

(PATRIOTA) – Ontem até foi motivo da questão, 
na sessão de ontem, que eu estava presidindo, e 
a sugestão que nós acolhemos ontem, a maioria 
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dos deputados que eu ouvi e conversei depois, 
foi de não, foi limitar a seis pessoas, não! Foi a 
de deixar realmente... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Até acabar o horário! 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Até acabar o horário, até acabar a 
sessão. Aí daria a oportunidade a todos os 
deputados que quisessem se pronunciar e 
estivessem até o final. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Olhe só, hoje nós estamos 
aqui com as Comunicações iniciando pelo 
deputado Gandini, ok? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Isso aí! Seguiria nessa ordem. 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Então, a gente começa 
hoje pelo Gandini, a gente vai até acabar e, 
onde acabar hoje, inicia-se amanhã pelo 
próximo nome, durante cinco minutos cada 
orador; e a gente inverte a fase das 
Comunicações sempre com a Ordem do Dia. 
Então, a gente faz Expediente, Ordem do Dia e 
fase de falas. Ok? 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Isso! Sem Lideranças Partidárias e 
sem... 
 

O SR. PRESIDENTE – (ERICK MUSSO – 
REPUBLICANOS 10) – Sem Lideranças 
Partidárias e sem nada! Cinco minutos livres 
para cada um falar, a partir da ordem alfabética, 
tendo claro hoje que hoje a gente começa com 
o deputado Gandini. Sendo assim, então, vou 
para a Ordem do Dia. 

Discussão prévia do Projeto de Lei n.º 
626. 

 
(1.Discussão prévia do Projeto de 

Lei n.º 626/2019) 

 
Em discussão.  

Não há deputado inscrito. 
Em votação.  
Os deputados que aprovam permaneçam 

como estão. (Pausa) 
Aprovado. 
Ao Arquivo-Geral. 
 
Com a palavra, então, o primeiro orador 

do dia, pelo tempo de cinco minutos, deputado 
Fabrício Gandini. 

 
O SR. GANDINI – (CIDADANIA) – 

Deputados, deputadas, boa tarde! Pessoas que 
nos acompanham também, pela Assembleia!  

Ontem foi um dia importante, o Dia 
Mundial da Água, e eu esperei para ver se eu 
conseguia fazer a fala ontem, não consegui, o 
deputado Freitas falou um pouquinho a mais do 
que o tempo dele, mas sem problema! E hoje eu 
queria falar um pouquinho sobre essa questão. 

Nós estamos aqui, na Assembleia, 
fazendo um trabalho sobre a questão do 
saneamento muito forte, temos a frente 
parlamentar, já fizemos mais de dezessete 
reuniões dessa frente e, infelizmente, a gente, 
não só no Brasil, mas também no Espírito Santo 
não tem muito a comemorar na área do 
saneamento e da questão da água! Infelizmente 
nós temos aqui, no Espírito Santo, 1,7 milhões 
de pessoas que não têm acesso ao tratamento 
de esgoto, o que é algo básico, como se fala: 
saneamento básico. 1,7 milhões pessoas não 
têm tratamento de esgoto, e setecentas e 
quarenta e cinco mil não têm água encanada. 
Então, quer dizer, imagine a quantidade de 
pessoas! 

E a gente está falando, às vezes, para as 
pessoas lavarem as suas mãos! Imagine, não 
chega água encanada em casa, e a pessoa 
precisa lavar as mãos e ela não tem essa 
condição.  

Vivemos agora uma pandemia gravíssima 
e sabemos que isso é por falta de questões 
sanitárias no mundo, e que chegou aqui, mas o 
Espírito Santo precisa avançar!  

Nós temos cinquenta e três municípios 
onde a Cesan é a empresa que faz o trabalho de 
saneamento e de água no estado do Espírito 
Santo; temos vinte e quatro municípios que são 
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SAAE; e temos o município de Cachoeiro, que é 
uma empresa privada – que é o modelo que o 
novo marco regulatório do saneamento traz 
como solução. Inclusive, na semana passada, 
nós tivemos uma manutenção de um veto que 
proíbe o poder público de fazer, renovar as 
concessões sem que haja licitação, privilegiando 
que as empresas privadas possam participar. Vi 
muita gente comemorando essa solução, mas 
até o momento, a gente não viu um avanço 
muito claro nessa legislação. O Governo do 
Estado tem até julho para encaminhar os blocos 
de concessão. 

É muito preocupante, gente, nos 
municípios onde a gente tem SAAE, a gente vê 
que não tem perspectiva - a grande maioria, eu 
não vou falar todos -, mas não tem nenhuma 
perspectiva de investimentos. Os municípios 
que têm SAAE, funcionam praticamente sem 
nenhuma condição de fazer o plano de 
investimentos que todos os municípios têm que 
ter. Todos os municípios hoje, no nosso país, 
têm um prazo, um plano municipal de 
saneamento, onde ele bota todos os 
investimentos em esgoto e em água que devem 
ser feitos nos municípios. Os municípios que 
têm SAAE, dificilmente conseguirão fazer isso, 
principalmente os menores, porque eles não 
têm nem a capacidade para pegar o 
financiamento. Os municípios Cesan, os 
cinquenta e três municípios Cesan, têm sim, 
uma condição melhor de fazer o saneamento.  

Mas, a minha pergunta é: imagina bem, 
o novo marco regulatório, ele prevê essa 
questão dos blocos, mas imagina bem um 
município pequeno que não tem viabilidade 
econômica, qual é a empresa que vai querer 
assumir esse município? Então, essa é a 
questão! A gente sabe o quanto é importante a 
gente ter novas soluções para o saneamento, 
mas nesses municípios pequenos... Inclusive, 
fiquei até bastante assustado com vários 
municípios que não queriam a Cesan, não 
queriam a Cesan; queriam fazer uma concessão 
própria e eu fiquei pensando: como fazer uma 
concessão própria? Só se o morador da cidade 
vai ter que pagar um valor absurdo para se 
cumprir um plano de saneamento, com grandes 
investimentos. 

Municípios como Cachoeiro, como 
Vitória, como Cariacica têm viabilidade 
econômica, uma empresa quer. Mas, se o 
Estado não fizer com que esses blocos sejam 
blocos eficientes - se você pega um município 
que tem viabilidade econômica e um que não 
tem, nós teremos dificuldade. Isso ocorrerá até 
julho agora - é o prazo que o Governo do Estado 
tem para fazer isso. E nós precisamos entender 
como é que vão ser montados esses blocos, e o 
município pode se negar a participar do bloco.  

Então, assim, eu não vi no marco 
regulatório do saneamento, a comemoração 
que foi feita, que agora as empresas vão poder 
assumir, eu não vi clareza de que isso vai 
resolver a curto prazo, a médio prazo, vamos 
dizer, até porque, investimento em saneamento 
não é algo simples; vá resolver o nosso 
problema ambiental em relação ao saneamento. 

Então, essa é a fala que eu queria fazer 
hoje, com preocupação, eu coloco preocupação, 
mas temos até julho para enviar a formação 
desses blocos; os municípios precisam dar 
anuência, se não, nós vamos ter muita 
dificuldade em resolver o saneamento no 
Espírito Santo; e a gente vai continuar vendo 
esgoto nas praias, esgoto nos rios. E, 
infelizmente, as soluções não são adotadas. 

Só para concluir, deputado Marcelo, que 
assumiu, pelo o que eu vi, a presidência, nós 
precisamos de uma modelagem como foi feita 
na Serra, por exemplo. Foi feita uma concessão, 
nós temos a Cesan operando, mas eles recebem 
por metro cúbico tratado de esgoto. Então, a 
empresa tem o interesse em tratar o esgoto, 
porque ela precisa, ela precisa passar todo o 
sistema para que ela possa ganhar, auferir o seu 
lucro, vamos dizer assim. Mas ela recebe por 
metro cúbico tratado. 

Acho que a gente pode ser mais eficiente 
ainda, deputado Marcelo, que está presidindo 
agora a sessão dos deputados, a gente pode ser 
mais eficiente, colocando metas de 
balneabilidade, por exemplo! Por que a gente 
não pode ter metas de balneabilidade nas 
praias, nos rios? A gente pode entregar, 
conceder uma situação dessa, por exemplo, 
como foi feita, acredito até que foi o nosso 
deputado Theodorico Ferraço que fez uma 
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concessão, a única do Espírito Santo que 
funciona, que está levando o saneamento para 
Cachoeiro, muito mais do que fosse o SAAE, 
tenho certeza disso; e a meta que eles poderiam 
ter e acho que isso é mais moderna, é claro e 
natural que a gente vá avançando, mas a meta 
de balneabilidade dos córregos da região, a 
balneabilidade da praia de Camburi, isso pode 
estar no contrato da empresa, como está sendo 
com as rodovias agora. Você ganha por… e tem 
as reclamações. 

Então, uma sugestão que eu faço, que a 
gente possa incorporar esse tipo de medida nas 
nossas próximas concessões, que é função do 
município.  

Obrigado a todos e boa tarde! 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Muito obrigado, Fabrício Gandini 

Concedo a palavra agora, a ela, ministra 
e deputada estadual Iriny Lopes, pelo tempo de 
cinco minutos.  

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

presidente Marcelo. Boa tarde a todas e a todos 
os colegas de trabalho. Boa tarde a quem nos 
assiste. Boa tarde a todos os servidores da 
Assembleia! 

Eu gostaria hoje de falar sobre o tema do 
feminicídio. Nós temos muito tornado público, 
mostrado a nossa indignação, feito denúncias. 
Agora, não está surtindo efeito esse movimento 
individual, onde cada um e cada uma, 
especialmente, coloca a sua opinião sobre essa 
barbaridade que está acontecendo com as 
mulheres brasileiras.  

Neste mês de março, nós temos 
praticamente nada a comemorar, porque todo 
ano nós temos uma ou duas questões que são 
avanços, ou uma legislação nova ou um 
programa novo, mas este ano nós não temos 
absolutamente nada. 

O Governo Federal promove um 
desmonte total de políticas, que nós mulheres, 
militantes, feministas, que estamos nos 
movimentos, demoramos décadas para 
conseguir através da baixíssima representação 
feminina nas diversas Casas de Lei, tanto a nível 
federal quanto a nível dos estados e a nível 

municipal. Em todos os entes da Federação a 
presença das mulheres é muito baixa, e nós, 
mesmo assim havíamos uma outra coisa a ser 
comemorado. 

Muitos estão dizendo que reduziu o 
número de homicídios. Eu afirmo, sem medo de 
errar, que o que nós temos é subnotificação. A 
subnotificação motivada pelas diversas 
quarentenas que viemos tendo ao longo do 
tempo. Então, quarentenas oficiais, podemos 
dizer temos duas, mas as famílias vêm buscando 
fazer esse afastamento social e o agressor está o 
tempo todo ao lado de sua vítima. Então, ela 
não vai ao telefone, ela não vai à delegacia. 
Então, nós temos muito pouca coisa. Nós não 
temos nada, pelo contrário. Nós temos que 
gritar com a voz bem alta de que o feminicídio 
aumentou.  

Então, diante de tamanho descalabro, 
tamanha barbaridade, milhares de mulheres 
brasileiras decidiram sair da zona de conforto ou 
apenas do seu lugar de fala de denúncia para 
construir um grande movimento chamado: 
Levante Feminista. E, no dia 25 do mês de 
março, nós faremos pelas redes uma 
movimentação muito grande, denunciando o 
feminicídio. E a nossa frase é: Nem tente me 
matar. Essa é a frase com a qual nós queremos 
despertar corações e mentes para uma luta em 
favor da vida, da vida das mulheres.  

Nós não podemos achar que é normal. 
Não é normal o número de homicídios contra 
mulheres, os feminicídios e os homicídios de 
uma forma geral. Porque eu também tenho uma 
curiosidade – abrirei esse diálogo, a partir da 
Procuradoria, com a Secretaria de Segurança 
Pública –: mulheres que morrem por causa do 
tráfico. Eu quero entender os pormenores dessa 
questão, porque eu acho que chegaremos ao 
feminicídio também nessa área... 

 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Vinte segundos, ministra. 

 

A SR.ª IRINY LOPES – (PT) – Então, 
concluo convocando as mulheres capixabas a 
participarem do 25 de março. Nosso símbolo é o 
girassol, então, a nossa camisa é da cor do 
girassol. Nem tente me matar.  

Muito obrigado, senhor presidente! 
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O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Nós que agradecemos. 

Passo a palavra agora, neste momento, à 
deputada Janete de Sá. 
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Bom dia, 
deputado Marcelo, deputadas e deputados que 
se encontram junto comigo no plenário virtual. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Sem querer a senhora desligou o 
áudio de novo aí, Janete. Só apertar lá. (Pausa) 

Agora liberou.  
 

A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 
Obrigada, deputado Marcelo! 

Fazendo essas considerações iniciais, eu 
também quero falar sobre a questão da água, 
das ameaças que são graves para a humanidade 
que é o problema do aquecimento global e o 
problema da água. O aquecimento se traduz em 
secas, inundações, acidificação dos oceanos, 
elevação do nível do mar e mudança climática. E 
na crise da água nós temos esse aspecto 
climático um fator importantíssimo, porque o 
aquecimento global acaba contribuindo para 
que haja um escasseamento também da água, 
esse aquecimento que é provocado pelo efeito 
estufa. Juntando tudo isso, nós temos uma 
redução do suprimento de água doce – e isso é 
visível, quem trabalha na lavoura.  

As pessoas têm observado, também, que 
esse acesso acontece de maneira desigual, esse 
acesso à água. Nós temos um problema 
gravíssimo aqui em Bom Jesus do Norte, em 
Apiacá, onde um loteamento inteiro foi 
realizado e sequer se teve a preocupação com o 
fornecimento de água e com o tratamento de 
esgoto, um loteamento, inclusive, particular – 
Loteamento do Wadson, quero aqui dizer, fica 
em Apiacá. E agora nós estamos trabalhando, 
incansavelmente, junto ao Ministério Público, 
ao prefeito atual, Fabrício, para poder, junto, 
também, com o doutor Veraldo, que é o 
promotor de Justiça, para poder levar essa água 
tão necessária, potável, para a população desse 
loteamento que, infelizmente, não tem acesso à 
água potável por conta da irresponsabilidade de 
uma pessoa que era o proprietário do 

loteamento e, também, da legislação, do 
prefeito anterior que permitiu um crime desses.  

Seguindo nessa esteira de que até o 
fornecimento da água é desigual, nós temos que 
estar preocupados no tratamento dessa água. 
Que essa água que precisa ser produzida e que 
precisa ser preservada seja disponibilizada limpa 
para as pessoas, sem que seja despejado 
esgoto, como a gente vê aí, muitas pessoas 
ainda despejando o esgoto, muitas cidades, nos 
rios que passam pela cidade. É também preciso 
as pessoas terem acesso a ela porque ela é um 
bem essencial ao ser vivo. Sem água não há 
vida, e nós, humanos, precisamos de, pelo 
menos, cinquenta litros de água por dia para 
beber, para cozinhar e para realizar a nossa 
higiene pessoal. Ou seja, essa questão que os 
Governos já têm trabalhado muito e que precisa 
ser um trabalho educativo e uma determinação 
de todos nós, e aqui eu quero ressaltar o 
trabalho de nossos produtores rurais, da 
agricultura familiar, de todos os produtores 
rurais do Espírito Santo que, incansavelmente, 
trabalham no sentido de produzir água. 

No Brasil nós enfrentamos essa 
desigualdade, como eu já disse, da distribuição 
de água, são várias as áreas afetadas com esse 
problema. Nós tivemos aqui, passamos por uma 
seca prolongada em todo o nosso estado que 
trouxe prejuízos enormes para a nossa 
agricultura, que hoje tem um campo totalmente 
endividado devido às perdas que foram 
amargadas por essa seca, por esse 
escasseamento e por outras mazelas que 
acabam acontecendo no campo e também na 
cidade.  

Torna-se, então, necessário, o 
estabelecimento, no meu entendimento, de 
ações que envolvam os Governos Federal, 
Estadual e Municipal, a iniciativa privada, a 
sociedade civil organizada, na elaboração de 
políticas públicas no sentido de garantir a 
proteção das fontes de água para a distribuição 
equilibrada para todos.  

Como uma atitude também educacional, 
no meu entendimento, precisa ser realizado 
pelos nossos governos, para que essa 
consciência do desperdício de água e da 
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problemática do aquecimento global esteja na 
Ordem do Dia. 

Porque, finalizando, como diz o livro 
Apocalipse, no capítulo 21, versículo 6: A quem 
tem sede darei de graça a água da fonte. Deus 
nos deu de graça a água da fonte. Que a gente 
tenha o cuidado de preservar, de cuidar de 
nossas nascentes, de nossas florestas, de não 
desperdiçar, de não dispensar o esgoto nos 
nossos rios, para que a gente possa desfrutar da 
vida humana e de todos os seres que precisam 
de água no nosso planeta. 

Essa é a fala que a gente tem para o dia 
de hoje em homenagem ao Dia da Água, que 
precisa ter na cabeça de todos nós a consciência 
da necessidade dela para a existência humana e 
de todos que habitam conosco no nosso 
planeta. 
 

O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
- PODEMOS) – Obrigado, deputada Janete. 

Concedo a palavra ao deputado Luciano 
Machado. Cinco minutos. 
 

O SR. LUCIANO MACHADO - (PV) – 
Presidente Marcelo, eu quero fazer aqui uma 
dinâmica para ver se eu consigo exprimir o meu 
sentimento. 

22 de março, comemoramos o Dia 
Mundial da Água, e há uma frase muito batida 
que diz que água é fonte de vida. Apesar de 
estar cheia de razão, traz um peso muito maior 
com todo o simbolismo.  

Se pensarmos nas famílias do campo, 
representa o alimento para eles e para nós. Se 
pensarmos em levar para o contexto macro, 
talvez o maior gargalo que uma imensa parcela 
da sociedade enfrenta diariamente relacionado 
à água passa pelo saneamento básico – como 
citou aqui o nosso querido Gandini –, que 
representa saúde preventiva e qualidade de 
vida. 

Uma participação do nosso mandato 
relacionada ao tema água se dá através da atual 
Lei n.º 11070/2019, de minha autoria, que foi 
aprovada por todos os colegas, que institui a 
política estadual de incentivo à agricultura de 
precisão, visando maior eficiência na aplicação 
de recursos e insumos de produção, de forma a 

diminuir o desperdício dos insumos e da água, e 
aumentar a produtividade, a lucratividade e 
garantir a sustentabilidade ambiental. 
 Poderia ficar aqui elencando diversas 
situações que a água perpassa. 

Dentro dessa questão da agricultura de 
precisão, pensando na questão do 
abastecimento do lençol freático com 
construção de caixas secas, nós aprovamos 
também aqui uma proposição, de minha 
autoria, para que o Governo crie um programa 
nesse sentido. 

 E outra preocupação é cuidar das nossas 
bacias hidrográficas dos nossos afluentes, e, 
para isso, precisa de uma política com estudo de 
viabilidade, pensando na biodiversidade. E 
pensando nisso, o Governo do Estado hoje 
apresentou, nesta Casa, com pedido de 
urgência, aprovado por todos nós, o Projeto de 
Lei n.º 587/2020, que institui o programa de 
geração de energias renováveis do Espírito 
Santo. A leitura do projeto de requerimento 
para o tramite com urgência já foi realizado e 
nós já aprovamos. 

A proposta do Executivo prevê benefícios 
de sustentabilidade ambiental, redução da 
emissão de gases de efeito estufa na geração de 
energia elétrica, trazidos pela diversificação da 
matriz energética capixaba, com foco a 
estimular o desenvolvimento da cadeia 
produtiva e do mercado de energia solar 
fotovoltaica, bem como a geração de energia 
eólica, com uso de ventos do litoral e o 
aproveitamento econômico de insumos a partir 
da geração de energia elétrica por meio da 
biomassa. 

O Governo propõe a concessão de 
incentivos fiscais tributários às empresas que 
fabricam equipamentos geradores de energia 
renovável, desenvolvimento de pesquisas 
voltadas para o setor, entre outras medidas. 

Concluindo, o projeto fala também na 
isenção de ICM até 31 de dezembro de 2022, 
nas operações de fornecimento de energia pelas 
distribuidoras, às unidades consumidoras. 

Senhor presidente, colegas deputadas e 
deputados, a profundidade de um projeto 
desses da questão da sustentabilidade, da 
preservação da nossa biodiversidade, da 
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valorização das nossas fontes de água, da nossa 
possibilidade de ter uma energia renovável, 
energia fotovoltaica, é que nós vamos diminuir a 
necessidade de construção de hidrelétricas, de 
criar impactos ambientais, que são muito 
questionados sempre pelas pessoas que 
estudam o meio ambiente, que dão muito valor 
à vida humana, à vida da natureza, à vida 
animal. 
 Então, parabéns ao Governo. Quero 
antecipar o meu voto, o nosso querido Marcos 
Kneip, que foi secretário de Desenvolvimento, 
conversou comigo sobre isso, foi trabalhado isso 
na Sedes com muito estudo, com muita 
profundidade para que esse projeto chegasse a 
este momento. 
 Então, parabéns ao Governo do Estado e 
vamos em frente fazendo com que o nosso 
estado seja cada vez mais sustentável e a nossa 
população, ao vencer este momento tão trágico 
da história mundial da pandemia, nós possamos 
comemorar grandes saltos de consciência e de 
trabalho do Governo a favor da população. 
 Obrigado! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Obrigado! Parabéns, deputado 
Luciano Machado. 
 Concedo a palavra ao deputado Luiz 
Durão. (Pausa) 
 Tendo declinado, pergunto se o 
deputado Dary Pagung está na sala virtual? 
(Pausa) 
 Não estando, Coronel Alexandre 
Quintino. (Pausa) 
 Não estando, deputado Rafael Favatto. 
 
 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Deputado Marcelo? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – V. Ex.ª podia aparecer na tela 
para que eu possa transferir a presidência para 
que eu possa fazer uso da palavra. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Presidente, pela ordem! Presidente, antes, pela 
ordem, presidente, eu acho que foi invertida a 
sequência, não foi, não? Salvo melhor juízo. 

 O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Foi não, Hércules. Você falou 
ontem. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (MARCELO SANTOS 
– PODEMOS) – Gandini, Iriny, Janete, Luciano, 
Durão, que se absteve, e, agora, a minha vez. 
 Passo a presidência para o deputado 
Rafael Favatto para que eu possa usar o meu 
tempo. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Marcelo Santos.  
 Passo a palavra, agora, como orador 
inscrito, ao deputado Marcelo Santos, pelo 
prazo regimental de cinco minutos. 

 
 O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 
Orador inscrito. Está bom! Ok. 

 
 O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 
– Muito obrigado, deputado Rafael Favatto, 
nosso segundo vice-presidente, que, neste 
momento, assume a presidência, conduz os 
trabalhos desta sessão. Mais uma vez 
cumprimentando os meus colegas deputados. 
 Eu quero aqui, mais uma vez, fazer 
novamente o registro, levar ao conhecimento 
de todas as senhoras e senhores deputados, 
também a todo telespectador da TV Assembleia, 
aos internautas que nos assistem pelos canais e 
pela rede social da Assembleia Legislativa, da 
nossa ação junto ao governador Renato 
Casagrande pedindo a ele que pudesse fazer 
uma reanálise do decreto que impediu os 
supermercados de comercializarem produtos 
eletrônicos e outros itens, uma vez que já era 
comercializado nesses estabelecimentos. 
 Também dizer que é importante que o 
drive-thru, que foi impedido pelo decreto, 
apenas autorizando os restaurantes a 
comercialização dos seus alimentos através da 
entrega em domicílio, o delivery, pudesse 
também usar o drive-thru, que é o cidadão que 
compra ir buscar nesse estabelecimento, 
observados os critérios de distanciamento, 
aglomeração, que deve cumprir esse 
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estabelecimento, com penalidades, caso não 
cumpra. 
 É importante ressaltar isso, porque não 
estamos querendo aqui solicitar ao Governo que 
burle a quarentena para que tenha 
aglomeração. Não! Na verdade o supermercado 
está em pleno funcionamento, conforme o 
decreto prevê, por entender que é serviço 
essencial. E, com o fechamento de outros 
estabelecimentos comerciais, impediu que a 
população pudesse comprar, por exemplo, uma 
lâmpada. 
 A lâmpada, no decreto, é proibida a 
comercialização, assim como, por exemplo, uma 
tela de computador, um notebook, para aquele 
que precisa, por exemplo, para trabalhar 
inclusive em home office e tantos outros itens. 
 E o drive-thru eu acho que é importante, 
já que existe o delivery, ou seja, o 
estabelecimento pega lá alguém, através de 
motoboy por exemplo que vai levar, mas 
também dá o direito ao cidadão, usando 
máscara, distanciamento, ir lá na porta desse 
estabelecimento buscar o seu alimento, que 
talvez esteja a dez metros da sua casa; ou seja, é 
muito mais rápido. Isso não faria que nós 
tivéssemos mais aglomerações. 
 Então, assim, eu queria que o 
governador pudesse debruçar sobre esse tema, 
avaliar e, nessa avaliação, pudesse acabar com 
essa restrição dos supermercados, 
hipermercados, estabelecimentos que já 
comercializam esses produtos, além dos 
supermercados, que está autorizado o seu 
funcionamento. E a permissão do drive-thru. 
 Também acho que o serviço de ótica é 
essencial, até porque muita gente precisa 
utilizar esse sistema. Também fui cobrado para 
caramba disso. Assim como você faz qualquer 
outro tipo de exame, eu acabei de fazer um 
check-up, como vou ter que fazer exame 
cardiológico, também farei o reexame dos 
problemas que eu tenho oftalmológicos. E aí, 
naturalmente, é muito importante que o 
oftalmologista e as óticas tenham condição de 
funcionar, porque vão atender quem tem 
necessidade. Ninguém está usando óculos 
porque acha bonito. Eu uso pela necessidade de 

não conseguir, por exemplo, enxergar letras 
menores.  

Mas, enfim, era isso que eu gostaria de 
falar, respeitando o decreto instituído pelo 
governador. É ele, o Supremo deu autoridade 
aos Governos, né? Ao Executivo, tanto ao 
Governo Federal quanto ao Executivo Estadual e 
aos chefes de poder, dos municípios, aos 
prefeitos. Compete à Assembleia Legislativa 
autorizar, o que nós vamos avaliar a partir de 
amanhã, crédito para os cidadãos, crédito para 
essas empresas que estão aí fadadas à falência. 
E esse é o nosso papel.  

Agora, essa parte de adotar medidas 
compete ao presidente da República, aos 
governadores e aos prefeitos. Aí nós, com a 
nossa legitimidade, solicitando que seja 
fragilizado um pouco esse decreto para atender 
essa demanda que antes já era estabelecida. Era 
isso, presidente, deputado Rafael Favatto.  

Uma vez que já transferi para V. Ex.ª, que 
V. Ex.ª continue conduzindo os destinos desta 
Assembleia Legislativa que sei que está muito 
bem entregue nas mãos de V. Ex.ª.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Marcelo Santos. Só achar aqui agora o próximo 
orador inscrito. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Acabou, eu fui o último. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Na realidade, vai 
continuar, deputado Marcelo Santos. O 
presidente Erick determinou que fosse cinco 
minutos até o final, até voltar quase ao 
deputado Gandini, que foi o primeiro orador 
inscrito de hoje. 

 
O SR. MARCELO SANTOS – (PODEMOS) 

– Ok, isso mesmo, está certo. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Marcos Garcia. O 
próximo orador inscrito é o deputado Marcos 
Garcia. (Pausa)  
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Tendo declinado, próximo orador, 
deputado Marcos Madureira. (Pausa) Também, 
deputado Pr. Marcos Mansur. (Pausa) 

Eu estou vendo o deputado Marcos 
Madureira na tela. Se ele estiver on-line, se 
quiser falar, fazer uso da palavra. (Pausa) 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Rafael, 

aproveitando esse espaço, quero agradecê-lo o 
favor que me fez. Tá? Beijos. Seu filho é uma 
gracinha!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputada 
Janete. Deputado Marcos com a palavra.  

 
O SR. MARCOS MADUREIRA – 

(PATRIOTA) – Senhor presidente, eu declino. 
Marcos Madureira declina. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Marcos Madureira. Após, deputada Raquel 
Lessa, com a palavra pelo prazo de cinco 
minutos.  

 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – Boa 

tarde, presidente Rafael, boa tarde a todos os 
deputados e deputadas e todos que nos 
assistem nesta sessão virtual. Eu quero reforçar 
a fala dos meus colegas deputados e deputadas 
sobre a ótica como atividade essencial. Eu acho 
que a ótica é sim uma atividade essencial nas 
nossas vidas. A gente quando fala em ótica 
começa a pensar em óculos de sol, de verão, de 
moda, mas não. A ótica é muito essencial.  

Nós sabemos e podemos imaginar nessa 
pandemia que nós estamos vivendo, um 
médico, uma enfermeira, um técnico de 
enfermagem, qualquer agente da saúde sem 
óculos. Ou perdeu os óculos ou quebrou. 
Entendeu? Como que você vai pegar uma veia 
se você tem uma dificuldade, todos os 
procedimentos que são feitos na medicina. Um 
idoso dentro de casa. Tenho minha mãe com 
noventa e um anos. Imagine ela, já dentro de 
casa, com todo esse constrangimento, esse 
medo, essa angústia que nós estamos vivendo e 

ainda sem poder ler, sem poder ver uma 
televisão. Então, tudo isso é muito importante. 

Eu já fiz o pedido ao governador, ao 
Nésio, já fiz com a Secretaria de Saúde. Então, 
assim, a nossa fala, outros deputados também 
pediram, nosso pedido é que as óticas possam 
abrir e que possam atender essas pessoas que 
precisam realmente de usar a ótica como 
necessidade. 
 Eu quero também falar um pouquinho 
da nossa preocupação deste momento que nós 
estamos vivendo, a situação que nós estamos 
vivendo com esta pandemia. Acho que defender 
a vida, acho que é uma questão de urgência 
neste momento de crise que nós estamos 
vivendo com este coronavírus que se alastra no 
nosso estado, no Brasil e no mundo. 
 Ontem tivemos cinquenta e três mortes, 
gente, com este vírus! É desesperador, é 
desesperador a gente saber que cinquenta e 
três famílias ficaram sem seus entes queridos. E 
às vezes, até mais de uma pessoa na família. 
 Então, assim, é muito triste. Na minha 
família eu já perdi primos, eu já perdi um primo 
e ontem eu acabei de perder outro primo. Não 
tenho conta dos amigos que já nos deixaram, 
amigos queridos, pessoas que estão perdendo 
todos os dias um ente querido.  

É angustiante este momento que nós 
estamos vivendo, é angustiante as pessoas 
lutando por um leito de UTI e os hospitais estão 
lotados. Às vezes as pessoas não estão 
acreditando, os hospitais estão lotados, gente, 
precisamos nos conscientizar que este vírus 
mata e é muito triste o que nós estamos 
vivendo.  

O Governo tem feito todo o esforço, tem 
feito a sua parte para amenizar este sofrimento. 
Eu vou falar aqui um exemplo meu. Terça-feira 
eu fiz aquele exame de IgG e IgM, porque 
muitas pessoas estão achando que porque já 
teve o vírus estão imunizadas pra sempre. 
Então, assim, eu fui fazer terça-feira, eu estou 
completamente sem anticorpos, eu não tenho 
mais. Então eu posso pegar a qualquer 
momento, se eu não me cuidar. Então, eu vejo 
assim, ah, eu já tive, estou sem máscara, eu 
estou no meio da multidão, eu estou nas festas 
porque eu já tive e não pego. Pega, sim! 
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Nós vimos ontem também, outro tipo de 
linhagem, outro tipo de vírus que está 
acontecendo em Barra de São Francisco. Eu que 
moro aqui em São Gabriel da Palha, bem aqui 
pertinho, no Noroeste, perto de várias cidades, 
de Barra de São Francisco, nós vimos também 
Piúma. Então, assim, esse vírus, esse novo, essa 
nova linhagem que eles falam, ele é muito mais 
agressivo e isso é muito preocupante, muito 
preocupante mesmo. 

Então, assim, já está enjoado de tanto a 
gente falar: temos que usar máscara! Gente, 
temos que usar máscara! Máscara salva vidas! 
Então a gente precisa acreditar que o uso da 
máscara é essencial. Nós estamos falando de 
um vírus que morre na mão com álcool em gel, 
com água e sabão, então precisamos lavar 
nossas mãos toda hora, passar álcool em gel e 
manter o distanciamento. Aqueles que podem 
ficar mais reservados, que fiquem, porque não é 
brincadeira o momento que nós estamos 
vivendo. As pessoas estão angustiadas, nós 
estamos, todo mundo, com muito medo, e é um 
momento de muita tristeza, muita tristeza. Só 
quem está perdendo, a gente que está 
assistindo, vendo... 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Ainda tem vinte e cinco 
segundos para concluir. 

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

Deus, eu estou aqui, mas assim, quantos que já 
foram? Quantos? E na família, a gente está 
sentindo, está sentindo os amigos, todas as 
famílias do Brasil, do estado do Espírito Santo e do 
mundo estão sofrendo. 

Muito obrigada, presidente. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – De nada, deputada 
Raquel Lessa. Ficou bem de óculos aí, para já 
reforçar. Nós que usamos óculos, né? Aqui estou 
vendo, eu, Hércules, Raquel, Adilson, Zé, 
deputado José Esmeraldo, deputado Sergio 
Majeski, que abriu a câmera, deputada Janete e 
deputado Ferraço, todos usamos óculos. 

 
A SR.ª RAQUEL LESSA – (PROS) – E 

sabemos a importância que tem, né, deputado? 

O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – A importância que tem 
ainda mais depois dos quarenta anos. O 
deputado Sergio Majeski agora está precisando 
muito pra ler de perto, ele tinha reforçado essa 
fala. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Rafael, você que é médico sabe que 
todos os que passam dos quarenta, vai havendo 
endurecimento do nervo ótico e isso daí é 
natural que as pessoas usem óculos. Por isso 
que tem muita ótica no país. Um bom negócio. 

 
O SR. PRESIDENTE - (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Praticamente oitenta 
por cento da população após quarenta anos tem 
que usar óculos, né? Deputado Danilo chegou 
aqui também, justamente com óculos. 

Deputada Raquel Lessa, agora deputado 
Renzo Vasconcelos pelo prazo de cinco minutos. 

 
O SR. RENZO VASCONCELOS – (PP) – 

Presidente, declino. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Deputado Renzo 
declina da palavra.  

Deputado Sergio Majeski, agora, pelo 
prazo regimental de cinco minutos – ele, que 
está aqui pronto para falar.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Obrigado. 
Eu, na verdade, uso óculos desde os 

vinte anos. Na verdade, muito antes de 
completar quarenta anos, já usava óculos. 

 
A Sr.ª Janete de Sá – (PMN) – Sergio, me 

permite um segundinho? Todos que estão na 
tela estão de óculos. Todos deputados na tela, 
tudo de óculos.  

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – 

Deputado Rafael e demais deputados, meu boa-
tarde! Aqueles que nos assistem pela TV 
Assembleia, boa tarde, funcionários da nossa 
Assembleia. 
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Eu reforço aquilo que o Marcelo Santos 
falou. Desde a semana passada eu estou 
pedindo ao Governo, principalmente, essa 
questão dos restaurantes, para as pessoas 
pegarem comida no restaurante. Eu mandei 
uma mensagem para o governador e para o 
secretário da Casa Civil na quinta-feira. Ficaram 
de me dar um retorno, até agora não me 
retornaram sobre isso. Fizemos uma indicação 
também nesse sentido.  É porque não tem a 
menor lógica imaginar que as pessoas não 
possam ir à porta do restaurante para buscar a 
comida.  

Muitas pessoas aqui já se reportaram 
sobre a questão da água. Eu tinha me preparado 
para falar ontem, mas infelizmente não deu. É 
um assunto que ao longo de toda minha vida eu 
debato, como geógrafo, como professor de 
geografia. Assim, todos nós devemos lembrar, 
quando estudamos, que setenta por cento do 
planeta Terra é coberto por água. Só que 
noventa e sete por cento dessa água é salgada, 
ou seja, ela não está disponível ao homem. Dos 
três por cento que são de água doce, dos três 
por cento que são de água doce, quase setenta 
por cento estão em forma de geleira, nas 
calotas polares. E cerca de dois por cento, cerca 
de vinte e nove por cento desse total, em águas 
subterrâneas, como aquíferos e coisas assim. E 
apenas 0,3%, na verdade apenas 0,3% do total 
dessa água é que está disponível mesmo ao 
homem, em forma de rios e lagos. Mas mesmo 
assim muito mal distribuída. 

Ultimamente se fala muito em produção 
de água, mas produzir água é uma forma de 
dizer sobre a necessidade de revitalizar os rios, 
as florestas como forma de aumentar a 
capacidade. Porque não há, efetivamente, no 
planeta, produção de água. A água que existe no 
planeta é a mesma de um milhão de anos atrás.  

 A água obedece um ciclo hidrológico. Ou 
seja, evapora, precipita, infiltra e, assim, 
sucessivamente. Então, a água do planeta é 
sempre a mesma. Por isso nos meios 
geográficos, nos meios que estudam a questão 
de hidrologia, muitas vezes, dizem que a água 
que nós bebemos hoje, tomamos banho é o xixi 
dos nossos antepassados. Isso tem uma razão 

de ser, porque a água é sempre a mesma. É que 
ela passa pelo ciclo hidrológico.  

 Mas por que então a água está 
acabando? Por que a diminuição da água? 
Porque o processo de devastação de rios e lagos 
e o consumo desenfreado é tamanho, que o 
ciclo hidrológico, o ciclo natural da água não dá 
conta disso, somado, obviamente, a outros 
problemas de ordem climática. 

Então, por isso, é tão fundamental, hoje, 
quando a gente fala sobre a questão hídrica, da 
gente pensar a recuperação de nascentes, o 
reflorestamento das matas ciliares, o 
reflorestamento das áreas de nascentes. Isso é 
tudo fundamental.  

Mas mais do que isso, também, ou tão 
importante quanto isso, Doutor Hércules, é a 
gente pensar outras questões, porque, às vezes, 
as pessoas: Olha, a gente tem que economizar 
água na nossa casa na forma de lavar roupa e 
de tomar banho. Claro que isso é importante, 
mas o consumo doméstico direto representa um 
consumo muito pequeno da água, menos de dez 
por cento na verdade. Então, o grande consumo 
da água se dá através da irrigação da agricultura 
e depois da indústria. 

Enfim, então, é fundamental repensar a 
questão do consumismo, porque, para 
economizar água e preservar a água, eu tenho 
que pensar a questão do consumismo. Por 
exemplo, estatísticas demonstram que para 
produzir um quilo de carne bovina gasta-se, 
aproximadamente, quinze mil litros de água. 
Para produzir uma calça jeans, são necessários, 
pelo menos, cinco mil e cem litros d’água. Uma 
xícara de café, até ela ser transformada em 
xícara de café, são necessários cento e quarenta 
litros d’água. Para produzir uma folha de papel, 
aproximadamente, dez litros d’água. E assim 
sucessivamente. Por isso, a questão do 
consumismo, a questão de como nós 
consumimos, se isso não for repensado, a gente 
não consegue salvar, absolutamente, nada, nem 
floresta, nem solo, nem água, nem 
absolutamente nada. A gente pode até 
amenizar um pouquinho com essas práticas tão 
divulgadas, mas a questão passa, 
essencialmente, pelo consumismo.  
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 E, quando a gente fala da recuperação 
dos rios e que isso é fundamental, dos 
mananciais... Aí, puxando a questão para o 
Espírito Santo, quando a gente fala em termos 
geográficos, as bacias geográficas podem ser 
classificadas em primárias e secundárias, ou 
seja, as grandes bacias e as pequenas bacias. O 
Espírito Santo não é banhado e nem irrigado por 
nenhuma das grandes bacias hidrográficas do 
Brasil, como Amazonas, Paraná, Uruguai, 
Tocatins, São Francisco. Enfim, o maior rio 
capixaba é Rio Doce, que é um rio secundário 
também. Daí, depois a gente tem o Benevente, 
o Cricaré, o Itabapoana, o Itapemirim, o Rio 
Santa Maria, o Rio Jucu, mas, todas bacias 
secundárias, pequenas bacias, na verdade.  

E, sem exceção, todas as bacias do 
Espírito Santo estão com problemas, porque 
todas passam pelo problema da degradação, do 
desmatamento, excesso de consumo, despejo 
de lixo, esgoto e por aí vai.  

Por exemplo, o Doutor Hércules fala 
muito do Rio Jucu e conhece muito, porque o 
Rio Jucu deságua ali em Vila Velha. O Rio Santa 
Maria e o Jucu, juntos, abastecem mais de 
cinquenta por cento da população capixaba, ou 
seja, eles são responsáveis pelo abastecimento 
de mais de dois milhões de pessoas e por toda a 
Grande Vitória, à exceção de Guarapari e 
Fundão. 
 Então, o Rio Santa Maria, por exemplo, 
que é um rio que eu conheço desde que eu 
nasci, eu nasci praticamente na cabeceira do 
Santa Maria, o Rio Santa Maria está altamente 
degradado. Existem áreas do Rio Santa Maria 
que, quando eu era criança, havia risco de 
afogamento pela profundidade, em que um 
homem da minha altura, uma pessoa da minha 
altura, eu tenho quase um metro e noventa, 
uma pessoa da minha altura para atravessar de 
uma margem a outra, ela atravessava com água 
quase batendo nos peitos. Hoje, nessas mesmas 
áreas, na maior parte do tempo, você pode 
atravessar com a água que não bate na cintura. 
Às vezes, bate no joelho. Áreas em que de uma 
margem até outra do Rio Santa Maria, quando 
eu era criança, tinha seis, oito, dez metros, hoje 
tem três, quatro, dois e meio.  

Fora que os pequenos rios... Eu morei 
muito tempo em Garrafão, onde passei minha 
infância e tal, ali tinha muitos riachos, que a 
gente pescava de peneira. Quem é da roça sabe 
o que é isso, pescar piaba de peneira, pegar 
traíra, pegar cascudo de peneira. E hoje esses 
riachos não existem mais. No leito deles é 
plantado verdura, é plantado alguma coisa ou, 
então, foram aterrados. 
 Então, nos últimos tempos, nós criamos 
legislações específicas sobre a água, como o 
Código Florestal, que fala sobre essa questão, as 
leis hidrográficas do país, os comitês 
hidrográficos que foram criados, mas tudo 
funciona mal, tudo funciona muito mal. Por 
exemplo, se a gente pensar, o Doutor Hércules 
que conhece bem, qual é um projeto que a 
gente pode dizer que foi implantado no Rio 
Jucu, um grande projeto de revitalização nos 
últimos dez anos, de reflorestamento das 
margens dos rios tributários? Não foi feito, 
muito pouca coisa, são atitudes pontuais. No Rio 
Santa Maria, no Itapemirim, no Benevente, no 
Cricaré, é tudo a mesma coisa.  

Então, nós temos uma legislação farta, 
nós criamos os comitês hidrográficos, que 
poderiam ter um papel fundamental nessa 
parte. A maioria está desestruturado. Alguns 
nem foram estruturados e, onde foram, eles 
têm pouca margem de manobra ali, para atuar 
de fato. 

Então, nós precisamos (Inaudível)... 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – (Inaudível), deputado 
Sergio. 

 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – A todas 
essas questões legais de recuperação e também 
de tratamento de esgoto, (Inaudível) mas isso 
precisa ser colocado em prática. 

Voltando àquilo que falei no começo, a 
gente tem que rever o processo também do 
consumismo existente, sem o qual, nós nunca 
vamos dar conta, na verdade, de salvar 
absolutamente nada. 
 Então, é isso aí! Muito obrigado, 
deputado Rafael. Obrigado a todos. Uma boa 
tarde. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Sergio Majeski, sempre contribuindo muito aqui 
com esclarecimentos – professor de geografia e 
conhecedor da matéria das águas também. 
 Agora, com muita honra, ouvir o 
deputado Theodorico de Assis Ferraço, um 
importante baluarte da nossa política capixaba, 
sempre acrescentando muito em nossas vidas. 
Obrigado, deputado Ferraço. Com a palavra pelo 
prazo de cinco minutos.  
 Tem que ligar o som, deputado Ferraço. 
O senhor está sem o som. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Obrigado, Rafael!  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Agora, sim, está saindo 
som. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Um abraço carinhoso para você e todos os 
senhores e senhoras deputados.  
 Eu estou ouvindo atentamente o 
discurso de todos os deputados. É pena que o 
povo todo do Espírito Santo não tem como 
alcançar o que pensa um deputado. O deputado 
é a voz do povo. É muito natural que os 
deputados façam suas reivindicações. Quem 
entra no supermercado pode comprar isso e 
não pode comprar aquilo. Você machuca a vista, 
o médico receita óculos e não pode comprar os 
óculos. Nós vivemos realmente numa situação 
muito difícil.  

O Alan agora, vice-prefeito de Vargem 
Alta, me liga. Uma verdadeira revolução lá em 
Vargem Alta porque o supermercado está 
aberto e os comerciantes que estão próximos 
não podem vender seu arroz, não podem 
vender o seu feijão porque não podem 
funcionar.  

Vem outra notícia agora, uma grande 
passeata em Cachoeiro de Itapemirim, sob o 
comando de um ilustre vereador, mostrando a 
insatisfação da população.  

Recebo paralelamente a notícia de que o 
ministro Marco Aurélio negou a liminar que o 
presidente da República entrou com direito 

contra governadores, achando que estão se 
excedendo nas exigências e nas locomoções dos 
brasileiros.  

Veja que situação complicada! O 
governador tem essa atribuição, ele tem essa 
responsabilidade. Ele é o governador, ele que dê 
satisfação à população. Ele que assuma 
realmente a responsabilidade, como está 
assumindo.  

Mas os parlamentares têm o seu direito 
de invocar, de pedir. O pessoal da academia, o 
pessoal revoltado porque estão seguindo o 
protocolo, estão limitando e não conseguem 
abrir a academia.  

Enquanto isso, a prefeita Ana Izabel 
Malacarne liga agora para a Norma pedindo, 
pelo amor de Deus, para arranjar pelo menos 
cinco respiradores para seu pronto atendimento 
em São Domingos porque não tem mais como 
mandar para Colatina, não tem como mandar 
para Linhares, nem mandar doentes para São 
Mateus.  

E olha que nós estamos na fila e havia 
um compromisso da administração do Pazuello 
de entregar ainda essa semana vinte 
respiradores para Linhares e mais dez para São 
Mateus, mas o problema foi o seguinte: acabou 
o respirador. Não tem para entregar. O novo 
ministro, que assumiu agora, uma hora atrás, 
numa reunião reservada com o presidente da 
República, já estamos na porta dele. A Norma 
mandou a sua chefe de gabinete já para pedir 
preferência porque o Espírito Santo está 
agonizando. Já existe uma fila imensa.  
 É muito triste, Rafael, você que é 
médico, o deputado Hércules, o deputado 
Mameri, todos os deputados, todos nós, saber 
que um amigo seu pode morrer. Pode acontecer 
com a gente que tem plano de saúde, que tem 
dinheiro, mas a Covid-19 é uma desgraça.  

Tem que haver certa compreensão, certo 
sacrifício nesse momento. Não me importa que 
eu não seja lado do governador, que o 
governador não seja do meu lado, não importa 
se o deputado é da oposição do Governo, mas 
veja que situação: você não consegue agradar a 
ninguém. A situação é difícil. O Covid-19 é uma 
desgraça que caiu no nosso território, no Brasil, 
no mundo inteiro. 
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 Eu vejo aqui, na última sexta-feira, 19, 
um artigo muito interessante do doutor 
Leonardo Lessa, presidente da Associação 
Médica. Sabe quantos médicos nós já 
perdemos? Trinta e três médicos trabalhando. 
Mais de duzentos profissionais, enfermeiros, 
auxiliares, pessoas que lidam com a limpeza, 
pessoas que lidam com o hospital. Olha a que 
situação nós chegamos! 

E há poucos dias eu falei: Nós temos que 
dizer assim: eu acredito que isso vai passar. 
Vamos segurar na mão de Deus porque nós 
estamos precisando de Deus.  
 Hoje eu perdi o maior amigo meu: Valter 
Sechim. Amigo e irmão de vinte anos 
trabalhando junto comigo no mármore e 
granito. Nunca vi uma pessoa melhor na minha 
vida! Sucumbiu hoje no Hospital Unimed, um 
dos melhores hospitais do Brasil. Não teve jeito! 
Um rapaz com sessenta e quatro anos. Deixa a 
Angela; a Maira e a Mariana, suas filhas; e toda 
a Maçonaria de Cacheiro chorando com 
lágrimas a perda irreparável. Se juntando a ele, 
quantos morrem a todo o momento, quantos?! 
Quer dizer, nós estamos vivendo dias muitos 
difíceis, momentos muito perigosos. 

 É preciso que a gente examine uma 
coisa. Eu vejo os três médicos da Assembleia 
sempre falando: Obedeçam aos protocolos, 
obedeçam aos cientistas. Enfim, nós precisamos 
olhar, por exemplo, a notícia de hoje, no Reino 
Unido, como baixou pelas medidas severas que 
o ministro tomou. E olha que o primeiro 
ministro, quando falaram em lockdown, em 
fechar indústria, o comércio, foi contra, mas ele 
voltou atrás, ele teve essa humildade. Ele voltou 
atrás porque ele também teve Covid. E hoje 
estão morrendo dezenove, vinte pessoas no 
Reino Unido.  

Então realmente nós estamos 
atravessando uma situação difícil, muito difícil. 
Morreram aqui no Espírito Santo nas últimas 
vinte e quatro horas setenta e duas pessoas, 
quer dizer, dobrou o número de mortes aqui no 
Espírito Santo. Setenta e duas pessoas! A Norma 
me trouxe agora a notícia. Olha que situação 
que nós estamos. 
 O deputado está cumprindo com a sua 
obrigação, vai votar em regime de urgência os 

projetos que forem sempre favoráveis à defesa 
da vida.  

Agora, eu recomendo, pega a Tribuna 
Livre, o artigo do doutor Leonardo Lessa, que 
fala sobre O saldo devastador de um ano de 
pandemia para a classe médica. Hoje, nós 
estamos vendo, tem vaga para médicos, tem 
vaga para enfermeiros, tem vaga para auxiliar.  

Gente, a vacina é realmente a única 
salvação! E a salvação está começando a entrar 
no Brasil, depois que a Anvisa aprovou, depois 
que os organismos internacionais aprovaram. E 
os governadores e os prefeitos querem dar 
satisfação a sua população. Nós queremos 
comprar a vacina! Mas comprar aonde? Onde é 
que tem vacina? 

O Governo Federal está fazendo apelo 
veemente aos Estados Unidos, à China, Índia. 
Butantan está trabalhando vinte e quatro horas! 
A Fiocruz está trabalhando vinte e quatro horas! 

Gente, nós temos que apelar para a fé 
para que isso passe logo, para que essa onda 
passe, porque ela está muito difícil para nós. Eu, 
por exemplo, acredito muito no milagre do 
Padre Olívio, que fez milagres fantásticos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Só para avisar que 
falta um minuto, deputado. 

 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

(Inaudível) para ele fazendo um santuário em 
Jaciguá. Não pude nem inaugurar esse santuário 
ainda porque não pode ter aglomeração. Mas 
eu ainda confio no milagre, eu confio que Deus 
vai nos permitir que o povo mundial, que já 
ofereceu tantas vidas, tantas famílias enlutadas, 
tantos companheiros, que chegue a hora de nós 
pararmos e pensarmos que só a fé nesse 
momento salva a vida de todos nós. 

Que Deus nos ajude! Que a gente 
compreenda nesse momento as medidas que 
têm que ser tomadas, os sacrifícios que estão 
sendo feitos, mas que haja uma compreensão, 
mas que se tenha fé. Eu só acredito na fé, 
acredito em Deus. E todos nós vamos nesse 
momento dar as mãos e pedir a proteção divina. 

Obrigado, meus irmãos. 
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O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Ferraço, pelas palavras. A gente viu que o 
senhor fica até emocionado porque precisamos 
mesmo ter essa noção da proteção. 

Hoje, eu botei no grupo de deputados 
agora: setenta e duas mortes de irmãos 
capixabas mortos no Estado do Espírito Santo 
nas últimas vinte e quatro horas. Não tem 
ninguém brincando, não tem mais vagas em 
hospitais da rede particular, praticamente. É 
importante a gente salientar, e a fala do 
deputado Ferraço está corretíssima. Cabe a cada 
um de nós a nossa proteção. Cada um de nós se 
protegendo, você vai proteger o irmão que está 
ao seu lado. 

Com a palavra Torino Marques pelo 
prazo regimental. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Torino, você está sem som! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Está sem som, 
deputado Torino. 

 
O SR. TORINO MARQUES – (PSL) – Muito 

obrigado, deputado Rafael, falando com 
experiência. És médico, e isso é muito 
importante. Nós temos hoje quatro médicos 
aqui: Hudson Leal, Rafael Favatto, Doutor 
Hércules e também Dr. Emílio Mameri. Muito 
bom! Temos um Parlamento que olha sempre 
para a população. Como as palavras do 
deputado Theodorico Ferraço, por quem tenho 
uma grande estima, uma pessoa com 
experiência ímpar na política do Espírito Santo e 
também de todo o Brasil, falou e se emocionou. 

Agora, quero desejar boa tarde a todos 
os nossos telespectadores, às pessoas que nos 
assistem nos nossos canais e, claro, a você que 
está passando por este momento tão triste. 

Sou deputado estadual, estou na função 
de deputado estadual, sempre pronto, claro, e à 
disposição para trabalhar em favor da nossa 
população. 

Nós estamos vivendo o aumento de 
muitas restrições por conta da pandemia, mas, 
respeitando o protocolo, sigo trabalhando como 

posso, queridos amigos e queridos 
telespectadores e deputados agora. 

Os governadores se uniram, claro, e 
fizeram o Carnaval. Vamos voltar lá, no ano do 
Carnaval, antes da pandemia, chamando turistas 
para a nossa região. A mídia desprezou a 
preocupação do Governo, desprezou. Logo em 
seguida, nós tivemos aí o golpe pior que veio do 
Supremo Tribunal Federal, que destituiu o 
presidente da República do seu papel 
constitucional de liderar essa crise, entregando-
a aos govenadores e prefeitos, sem uma 
coordenação nacional - ao presidente coube 
apenas aquele momento de pague as contas -, 
acusando-o o tempo todo de ter sido o causador 
desse problema que está acontecendo no Brasil 
hoje, que são as mortes pela Covid. 

Agora, vamos falar aqui de nós. Só com a 
pandemia, neste um ano de crise, o Governo 
Federal despejou aqui dezesseis bilhões e cem 
milhões reais para o Espírito Santo. Por mais 
que haja controvérsias, dentro do estado estão 
dizendo agora, saiu até na mídia, que foram dois 
bilhões. Que prove. Que prove. É simples. Por 
mais que se conteste, esse valor oficial foi 
repassado para o nosso Estado.  

Quantos e qual o percentual de novos 
leitos de UTI o Governo Estadual criou para 
atender especificamente os pacientes da Covid, 
já que nunca houve leito suficiente, mesmo 
antes da pandemia? Não existiam leitos de 
sobra. Você já viu a prestação de contas nesse 
sentido? Eu não vi até hoje. Mesmo hospitais de 
campanha construídos especificamente para o 
tratamento da doença, desde o começo, 
também não tivemos. Tivemos algum hospital 
ou prédio público adaptado, ainda 
provisoriamente, para esse tipo de problema no 
estado? Também não. 

Só para lembrar algumas opções, temos 
um bom prédio, feito para o sistema de saúde, 
pronto e entregue desde o ano de 2016, na 
região serrana, que fica a oitenta e dois 
quilômetros daqui de Vitória. Jamais foi usado. 

Tem mais aqui também. Será que a 
desapropriação e adaptação bem feita não 
produziria, no prédio do antigo Hotel Porto do 
Sol, que agora tornou-se Canto do Sol quando 
ele veio ao fechamento total? Qualquer hospital 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, Documento assinado 

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



104 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 

de referência ali poderia ter sido construído, 
sem estrangular o sistema de saúde que hoje 
nós vemos. 

E que tal utilizar também as 
dependências do antigo PA de Itacibá, ali em 
Cariacica, para atendimento emergencial? Ou, 
quem sabe, o local do Parque de Exposições de 
Carapina? São sugestões. 

Dinheiro, sabemos que não faltou. 
Doentes também não faltaram. Por acaso o 
cidadão viu alguma vez o Governo do Estado 
dizer quando o Governo Federal entregou o 
valor no combate à pandemia, o que o Governo 
Federal mandou para o Espírito Santo? Você 
ficou sabendo por quanto o Estado comprou 
respiradores, leitos e demais equipamentos 
necessários, medicamentos, sim, e até mesmo 
vacinas, já que, como disseram, o Governo 
Federal vacinou e não comprou? Onde tem 
vacina para vender?  

Ainda, se o governador do Estado, com o 
dinheiro na mão, subestimou a doença e não 
tomou as providências cabíveis, não assume a 
responsabilidade. Por quê? Por quê? Até 
quando vai empurrar a culpa para os outros? 

Eu e um grupo de deputados cumprimos 
um dever constitucional de um deputado, 
fomos a um hospital fiscalizar o uso dos recursos 
e o atendimento aos pacientes da Covid-19. Isso 
aconteceu no ano passado. Deu uma 
repercussão incrível, negativa para nós. O 
Governo Estadual nos acusou de invasores. Teve 
uma campanha difamatória contra nós. Todos 
lembram disso. Havia algo para esconder ali ou 
em qualquer outro lugar? 

Enfim, queridos amigos, telespectadores 
e deputados que nos assistem agora, cidadãos 
capixabas, não vim aqui para dizer, a exemplo 
do que eles fizeram em outros Estados, inclusive 
governadores, que alguém usou mal ou até 
roubou esse dinheiro (Inaudível) do Governo 
Federal para Estados e municípios na pandemia. 
O que nós sabemos é que o dinheiro não voltou, 
e as autoridades autorizadas pelo Supremo 
Tribunal Federal agissem na proteção da 
sociedade. 

Agora nós, os cidadãos, estão morrendo 
à mingua, até sem socorro na porta dos 
hospitais. Sobrou dinheiro e faltou ação, sim. 

Faltou atitude, faltou solidariedade e também 
boa-fé. 

Fizeram de um vírus um cargo eleitoral 
contra um presidente, e nem estamos em 
campanha, não! Os nossos amigos e parentes, 
principalmente os mais humildes, morrem por 
falta de vontade de se resolver esse problema. É 
fácil? Não, mas falta uma atitude mais firme 
para ajudar a população capixaba. 

Fechar comércio, dizer o que a pessoa 
pode comprar ou não! O que é isso! 
Supermercado aberto, mas você não pode 
comprar chinelo; se o seu chuveiro queimar, 
você não pode comprar resistência para o seu 
chuveiro; se a sua geladeira queimar, não tem 
como você comprar uma peça para a sua 
geladeira. Isso é um absurdo! Isso é ser ditador! 

É disso que eu vim falar aqui hoje, nesta 
tarde de terça-feira, e não vai parar por aí. Nós 
vamos voltar a esse assunto, sim. 

Muito obrigado, senhor presidente 
Rafael Favatto! Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Torino Marques! 

Próximo orador inscrito, deputado 
Vandinho Leite. (Pausa) 

Declinando, próximo orador inscrito, 
deputado Adilson Espindula, também defensor 
das óticas. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Exatamente, meu querido! 
Cumprimentando o ilustre deputado 

Rafael Favatto, que preside a sessão neste 
momento, cumprimento todos os demais 
parlamentares e todos aqueles que estão nos 
acompanhando através das redes sociais. 

Também quero fazer esse registro: 
setenta e dois óbitos em vinte e quatro horas. 
Quero dizer para aqueles que estão tirando um 
proveito político de uma situação como esta, 
que está na hora de refletirmos um pouco sobre 
essa grave pandemia, que não só o Espírito 
Santo, mas o Brasil e o mundo estão 
atravessando. 

Eu quero parabenizar o deputado Sergio 
Majeski pela sua fala no dia de ontem, dia 22 de 
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março, quando se comemora O Dia Mundial da 
Água. Eu concordo plenamente. Eu faço das 
palavras dele as minhas sobre a fala que ele fez. 

Eu só queria acrescentar que o poder 
público também precisa incentivar os 
proprietários rurais que têm nascentes em suas 
propriedades a cuidar das nossas nascentes, 
preservar as nascentes, E preservar de que 
forma? Com incentivo financeiro, porque muitos 
proprietários rurais não têm condições de 
comprar plantas de mudas nativas, de 
reflorestar em volta de suas nascentes e de 
fazer o cuidado, de manter esse cuidado para 
que essas plantas cresçam e que possam, então, 
ajudar a produzir água. O que nós precisamos é 
produzir água, porque o consumo tem 
aumentado a cada dia. 

Eu não vejo muito apoio do poder 
público nesse sentido, de estar ajudando os 
proprietários rurais, repito, aqueles que têm 
nascentes em suas propriedades, a preservar 
essas nascentes para que nós possamos 
produzir água. 

Quero, já terminando a minha fala, e 
como foi dito na sessão de ontem, que o nosso 
colega, ilustre deputado Theodorico Ferraço, 
leve o nosso abraço, o meu abraço ao nosso 
querido e eterno senador Ricardo Ferraço. 
Também fiquei muito feliz pelas notícias que a 
gente vem acompanhando na imprensa nos 
últimos dias, de ele estar presidindo o DEM aqui 
no nosso estado do Espírito Santo. E dizer que 
ele está fazendo muita falta, principalmente 
para o setor produtivo. O nosso eterno senador 
também está fazendo muita falta para os 
municípios do interior do estado do Espírito 
Santo. Então, fiquei muito feliz com essas 
notícias. 

Era o que eu tinha para dizer na sessão 
de hoje. 

Muito obrigado! 
 
O SR. PRESIDENE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Adilson! 

Próximo orador inscrito, deputado 
Alexandre Xambinho. (Pausa) 

Declina. 
Deputado Bruno Lamas. (Pausa) 

Também declina. 
Deputado Capitão Assumção. (Pausa) 
Com a palavra o deputado Capitão 

Assumção, pelo prazo de cinco minutos. 
 
O SR. CAPITÃO ASSUMÇÃO – 

(PATRIOTA) – Obrigado, presidente! 
Tem um ano que o governador 

Casagrande teve para se planejar para essa 
crise. Tem um ano que o Governo Federal 
mandou recursos suficientes para o governador 
dar um jeito nessa crise da Covid. 

Há a situação do vírus? Há sim. 
Complicação nos leitos de UTI sempre existiu. 
Agora, vou fazer uma rememorização de datas. 
Recentemente, entre 21 de janeiro e 3 de 
março, saiu uma notícia no jornal A Tribuna 
dizendo que o governador era candidato a 
Presidente da República. Para reforçar essa 
notícia aí, o que ele tinha feito antes? Vou 
relembrar aos senhores que no dia 21 de janeiro 
o governador liberou vagas para pacientes de 
Manaus, que estavam já com as cepas novas. 
Depois, dia 7 de fevereiro, liberou mais vagas 
para outro estado, o estado de Rondônia. Por 
fim, no dia 3 de março, ele fez mais uma 
caridade nacional com os leitos dos capixabas. 
Não são leitos de outros estados. 

O governador foi eleito para ser 
administrador do Estado do Espírito Santo, não 
lá do Amazonas, nem de Rondônia, nem de 
Santa Catarina. Ele tem que dar conta da nossa 
saúde, que já estava ruim. Dia 20 de fevereiro, 
senhores - essa data jamais pode sair da nossa 
cabeça -, dia 20 de fevereiro, o jornal 
Metrópoles publicou em letras garrafais: Depois 
do Amazonas, o Espírito Santo é o estado mais 
afetado por variantes da Covid-19. 

O senhor governador, que não quer 
exonerar o paramédico cubano Nésio, secretário 
de Saúde, ele é o único responsável por essa 
crise na saúde. Ele jamais poderia dizer para o 
jornal A Gazeta e os demais jornais que, 
liberando vaga para outros estados, estaríamos 
ainda em uma situação confortável. Está escrito 
lá na matéria do dia 21 de janeiro do jornal A 
Gazeta. E as mesmas notícias se repetem, da 
tranquilidade no quadro de saúde no dia 7 de 
fevereiro e no dia 13 de março. 
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O governador sempre brincou com a 
nossa saúde, fazendo palanque político 
nacional. Está escrito lá no jornal A Tribuna que 
ele é pré-candidato à presidente da República. 
Por que liberar vagas para outros estados? Por 
que não se preparou durante um ano com 
recursos que o Governo Federal mandou? E por 
que ele e todo mundo da Secretaria de Saúde, e 
o secretário de saúde, o paramédico cubano 
Nésio, jamais falou em tratamento precoce? 
Ontem eu vi um deputado falando sobre 
tratamento precoce de câncer, mas tudo tem 
tratamento precoce. Existem N protocolos que 
vão fazer com que haja uma diminuição do 
paciente ir para a fase inflamatória. N 
protocolos. Eu não sou médico, mas tem ali 
todos os prefeitos que estão fazendo isso, e 
secretários de Saúde... Estão cuidando das vidas 
dos seus munícipes, dos seus cidadãos, em seus 
estados. Mas não estão fazendo política como o 
Governador fez. 

Ele vai negar a matéria de que ele era 
candidato a presidente da República? Ele vai 
negar as matérias dizendo que ele liberaria as 
vagas, mas que a Saúde estava deixando... Nós 
estávamos em uma situação confortável? 

O governador e o secretário de Saúde 
brincaram com as nossas vidas. 

Lembro, deputado Danilo Bahiense – 
dizem que não foi ela que falou – a gente 
aprende na história, Maria Antonieta, quando os 
camponeses chegaram às portas do Palácio 
pedindo pão, os serviçais da Maria Antonieta 
supostamente falaram para ela quando ela 
perguntou: Essa barulheira é na minha porta? Aí 
os serviçais falaram: Rainha, eles estão 
querendo pão, não tem comida. Aí, Maria 
Antonieta falou: Se não tem pão, que comam 
brioches. E brioche era um alimento mais rico. 

É o que o governador está fazendo 
comprando as suas coisas ali, vinho - essas 
coisas todas publicadas na Folha Espírito Santo -
, picanha, sorvete, lagosta, camarão VG, e o 
povo morrendo de fome sem leito de UTI 
porque ele preferiu trazer para o estado do 
Espírito Santo as cepas novas, que a gente agora 
não sabe se tomando vacina, para quem tem, 
que adquiriu a nova cepa do coronavírus, se 
essa vacina vai servir para alguma coisa. 

Então, vamos ser sérios! Quando alguém 
se coloca para ser administrador de um Estado, 
governador do Estado ou secretário da Saúde, 
ele tem que ser responsável pelos munícipes 
dele, pelos cidadãos dele; munícipes, no caso do 
prefeito. Mas jamais pode fazer o que fez. Foi 
um ato irresponsável. Ele não se preparou... 
Estou encerrando, deputado Dr. Rafael Favatto. 
Ele não se preparou, deixou os nossos cidadãos 
ao Deus dará e prefere mais, na sua casa, agir 
como a Maria Antonieta, que ofereceu brioche 
para os pobres. Ele está lá na residência da praia 
agora comendo picanha, sorvete, lagosta e 
camarão VG. 

Muito obrigado, senhor presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) - Obrigado, deputado 
Capitão Assumção! 

Agora, após o pronunciamento do 
deputado Capitão Assumção, deputado Carlos 
Von. (Pausa) 

Não estando on-line, deputado Coronel 
Alexandre Quintino. (Pausa) 

Também não está on-line. Não o estou 
vendo aqui na tela.  

Deputado Dary Pagung. (Pausa) 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, 

pelo prazo regimental de cinco minutos. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) - Boa tarde, deputado Rafael 
Favatto! Boa tarde a todos os deputados e 
deputadas, além dos telespectadores que nos 
assistem pela TV Assembleia. 

Deputado Rafael, dia 21 de março, agora, 
foi comemorado o Dia Mundial da Infância. Será 
que teríamos alguma coisa para comemorar 
aqui no estado do Espírito Santo? Em 2019 e 
2020, tivemos cento e noventa e três crianças e 
adolescentes assassinados e mais dezesseis em 
janeiro e fevereiro deste ano. Ou seja, 
mantemos uma média de uma criança ou 
adolescente assassinado a cada quatro dias no 
estado do Espírito Santo. 

Somente a DPCA daqui de Vitória, nos 
anos de 2019 e 2020, registrou 
aproximadamente quatro mil ocorrências e nós 
só temos nove policiais: um para registrar as 
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ocorrências; dois para atender mais de 
quinhentas mil pessoas de Serra; dois para 
atender toda a população de Vitória; dois para 
Vila Velha; e dois para Cariacica e Viana.  

O Dia Mundial da Infância é uma 
iniciativa do Fundo das Nações Unidas para a 
Infância - Unicef, com o objetivo de 
conscientizar pais, responsáveis e governantes 
sobre a importância de garantir uma boa 
formação social, educacional e de valores para 
as nossas crianças.  

Diferente do dia das Crianças, que possui 
um caráter comercial, o Dia Mundial da Infância 
representa um período de reflexão sobre o 
modo como estão sendo formados os adultos 
de amanhã. Esta data ainda lembra que todas as 
crianças têm direito à liberdade, assim como 
todo ser humano, obviamente, e devem ser 
tratadas com dignidade, viver em um ambiente 
saudável, longe de qualquer tipo de exploração, 
agressão, descuido e discriminação. 

No dia 25, dia de início da Semana de 
Mobilização Nacional para Busca e Defesa da 
Criança Desaparecida, Lei n.º 12.393/2011, 
segundo os dados publicados pelo site do 
Disque-Denúncia, conforme anuência das 
famílias, vinte e duas crianças e adolescentes 
desapareceram no estado do Espírito Santo em 
2021. São quatorze pessoas do sexo feminino e 
oito do sexo masculino. A idade com maior 
incidência de desaparecimentos é de quinze 
anos, com dez casos. Cariacica, Serra e Vitória 
lideram esses casos com três ocorrências em 
cada município. 

Por que é importante falar dessa 
semana? Pode-se ligar para o Disque 100, 
conhecido também como Disque Direitos 
Humanos ou Disque Denúncia Nacional, que é 
um serviço de proteção à criança e ao 
adolescente, e através dele é possível obter 
orientações, registrar uma denúncia. E também 
para o Disque Denúncia 181, que até hoje 
pública no seu site a relação dos desaparecidos.  

Pode-se também registrar o 
desaparecimento no site 
www.desaparecidos.gov.br. Esse é um cadastro 
nacional de crianças e adolescentes 
desaparecidos, que consiste num banco de 
dados alimentado com informações de crianças 

e adolescentes desaparecidos, incluindo a 
imagem.  

Na última sessão da Comissão de 
Proteção à Criança e ao Adolescente, deputado 
Theodorico Ferraço, tivemos aqui a presença de 
muitas autoridades, muitas pessoas e muitos 
membros dos conselhos tutelares do Estado do 
Espírito Santo, e todos reconheceram a 
importância da Igreja na proteção e na 
formação de nossas crianças e adolescentes.  

Por isso, na próxima reunião ordinária, 
que será dia 08, às 9h da manhã, deputado 
Rafael Favatto, convidamos pastores e padres 
para que usem a tribuna disponibilizada por esta 
Casa para repassar para a população capixaba a 
experiência que têm na recuperação, no 
encaminhamento e na educação de crianças e 
adolescentes. E convido todos os nossos pares 
para que assistam essa reunião e que se 
pronunciem também na reunião do dia 08, às 9h 
da manhã. 

Muito obrigado, deputado Rafael 
Favatto. 

Devolvo a palavra a V. Ex.ª. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Muito obrigado, 
deputado Delegado Danilo Bahiense. 

Agora, com a palavra, o deputado Doutor 
Hércules, pelo prazo regimental também de 
cinco minutos. 

 
O SR. DOUTOR HÉRCULES – (MDB) – 

Muito bem. Boa tarde a todos! Boa tarde ao Dr. 
Rafael Favatto, presidente! Boa tarde aos meus 
pares que ainda estão na tela e àqueles que não 
estão, mas, de uma forma ou de outra estão nos 
assistindo; nossos telespectadores da TV 
Assembleia; quero dar um abraço a todos. 

O deputado Ferraço falou com muita 
emoção com relação às mortes: setenta e duas 
mortes no Espírito Santo, um estado que tem 
cerca de quatro milhões de habitantes. É muita 
coisa. É um momento trágico o que estamos 
passando! É muito difícil o que essas famílias 
estão passando! 

Olha gente, o que se vê nas portas dos 
hospitais e do SVO - Serviço de Verificação de 
Óbitos... É uma coisa muito triste o que estamos 
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passando. Na verdade, enquanto essa vacina 
não chegar para todos, para pelo menos 
cinquenta por cento da população, isso vai 
continuar. Infelizmente, vai continuar. 

E, na história, o doutor Rafael está aí e 
sabe, é médico, na história da humanidade a 
vacina que foi até poucos anos atrás 
desenvolvida com mais rapidez levou quatro 
anos; foram quatro anos para desenvolver uma 
vacina. 

Na verdade, essa vacina foi desenvolvida 
em menos de um ano porque também 
aconteceram novas tecnologias, enfim, uma 
série de equipamentos eletrônicos que 
facilitaram a chegada dessa vacina tão rápida. 
Ela chegou tão rápida, mas não dá para 
entender a dificuldade de se aplicar essa vacina. 
Por que essa vacina está chegando ao Brasil tão 
devagar, assim, demorando tanto? 

Os responsáveis por essa matança de 
mais de duas mil pessoas por dia no Brasil terão 
que pagar por isso lá na frente. Porque não é 
possível a gente cruzar os braços e ficar quieto 
assistindo um horror, um drama desses que a 
população está passando. 

E sempre falo aqui, em quase toda a 

sessão, que se você tiver febre alta, fadiga, 
tosse seca, cansaço, dor de garganta, diarreia, 
dor de cabeça, perda do paladar ou do gosto, 
perda do olfato ou do cheiro, dificuldade de 
respirar ou falta de ar, corra para o seu 
médico ou, então, para uma unidade de 
saúde. 

Eu tive isso, um desses sintomas; aliás, 
mais de um: náusea, vômito, muita dor no 
corpo, falta de olfato e de paladar. Mas, 
felizmente, eu mesmo fiz o diagnóstico no 
primeiro dia. E quatro horas depois um amigo 
me deu o resultado positivo. E agradeço, mais 
uma vez, ao doutor Thalles Mussalem, que fez 
o tratamento; e eu não fiquei internado, fiquei 
em casa por duas semanas. E não fiquei com 
nenhuma sequela. Até pela idade, eu poderia 
ter ficado com alguma sequela. Felizmente, 
não fiquei. E agradeço a Deus, e agradeço ao 
Thalles, também, por ter me tratado. 

Gosto muito de ouvir o nosso querido 
professor Sergio Majeski. Hoje ele lembrou e 

falou; ontem não pode falar. Alguns falaram 
muito sobre a água hoje e eu falei mais ontem, 
porque ontem foi o Dia Mundial da Água. 

E todo ano a gente fazia uma descida, 
cerca de trinta anos, uma descida no Rio Jucu, 
para alertar as autoridades com relação à 
matança do Rio Jucu. 

Fui, deputado Adilson Espindula, atrás da 
Pedra do Lagarto, em São Paulinho de Aracê, 
onde tem a primeira nascente do Rio Jucu, cerca 
de três anos atrás, com a doutora (Inaudível), 
promotora de Domingos Martins; Carlinhos 
Borboleta, que era o prefeito; e com o Eduardo 
Pignaton, também. Fomos lá e tomamos água. 
Naquele tempo, Ferraço, lá em Jaciguá, a gente 
tomava água na folha de inhame. A gente 
dobrava a folha de inhame e fazia uma espécie 
de caneca e tomava água. Eu tenho essa foto e 
tenho esse vídeo, de a gente tomando essa água 
lá.  

Mas, lá em cima, a gente já via a poluição 
do Rio Jucu; estrume de boi logo na nascente do 
Rio Jucu, poucos metros depois que a água 
começava a rolar daquela montanha. 

Depois disso, tenho acompanhado, por 
muitos anos, o Dique Estrada, que entra ali do 
lado do Shopping Boulevard. E o Dique Estrada 
foi construído porque houve uma enchente 
muito grande em Vila Velha e a água foi parar 
na Praça Duque de Caxias e varreu Coqueiral de 
Itaparica. Ali era tudo mato, né? E Coqueiral de 
Itaparica, aquela região toda - Novo México, 
Garanhuns, Araçá -, aquilo tudo inundou. E 
fizeram o Dique Estrada. 

Eu vinha acompanhando, há muito 
tempo venho acompanhando, porque em 
Caçaroca tem uma barragem... Infelizmente, a 
Cesan fez no Governo passado... Foi uma 
idiotice dos engenheiros que fizeram aquilo. 
Uma idiotice. Não tem outra classificação. O rio 
estava com o leito muito seco e começaram, 
Ferraço, a botar saco de areia. E não foi igual a 
você fez em Cachoeiro, não, que o rio não tinha 
água e você botou a água no rio. 

Então, no leito do rio, deputado José 
Esmeraldo, puseram vários sacos de areia. Você 
virando as costas para o... Você virando de 
frente para o Oceano Atlântico, para situar 
melhor, a esquerda tem um Dique Estrada, à 
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direita, tem Itapuera da Barra, que é aquela 
Região 5. Então, quando o rio enche, ele 
encontra essa barreira, essa barragem de sacos 
de areia à frente e ele desvia para o lado 
esquerdo. Do lado esquerdo tem o dique, e não 
tem problema nenhum. Do lado direito, o Rafael 
conhece isso muito bem – o Dr. Rafael Favatto –
, inunda Tapuera da Barra, inunda a Região 5, e 
até hoje eu não consegui, desde o Governo 
passado não foi feito isso, eu não consegui a 
Cesan tomar providências com isso. 

Existem umas comportas também em 
Camboapina. Essas comportas fechavam 
automaticamente quando o rio enchia muito. 
Também tiraram, Dr. Rafael. 

Ali na barragem, ali onde tem instalação 
de tratamento de água, tinha ali um desvio, uma 
comporta que desviava o Rio Jucu para o Canal 
Marinho, que depois virou Rio Marinho, então 
aquilo ali aterraram. E o Rio Formate, que 
também dá aquele entroncamento daquela 
Metalúrgica Nossa Senhora da Penha, o Rio 
Formate está passando em duas manilhas ali, 
então inunda mais aquela região. 

E para encerrar – eu acho que o meu 
tempo já está quase acabando – eu quero dizer 
que há três anos eu aluguei, com o meu saudoso 
amigo Octavio Schneider Queiroz, aquele 
helicóptero azul que ele caiu e morreu, e nós 
sobrevoamos aquela região todinha ali. Foram 
quarenta minutos de helicóptero e eu consegui 
a TV Assembleia. Quem pagou não foi a 
Assembleia, fui eu que paguei, e eu consegui a 
TV Assembleia. E com o Alexandre, que mora na 
Barra do Jucu, naquela região ali, ele é filho do 
Kleber Galveas, Alexandre Galveas, que é o 
nosso cinegrafista. Nós filmamos quarenta 
minutos. Eu fotografei, tenho cerca de duzentas 
fotografias que eu mesmo fotografei com a 
minha câmera e depois eu dei para a 
Assembleia, estão no acervo da Assembleia. A 
Assembleia tem isso no arquivo, esse vídeo, 
esse filme importante mostrando que estão 
assassinando o Rio Jucu e também o Rio Santa 
Maria. Totalmente assoreados, jogam colchões, 
jogam armários, jogam cama, fogão, geladeira, 
enfim, é o que está acontecendo hoje nos rios. 

O professor Majeski deu uma aula para 
nós. Eu gosto de ouvir o professor Majeski falar 

porque a cada fala dele a gente aprende mais, 
porque realmente ele fala com segurança, com 
dados e com números estatísticos, conforme ele 
sempre foi muito responsável nas suas falas. 

Então, quero mais uma vez dizer que 
neste ano mais uma vez não deveremos descer 
o Rio Jucu. Estava marcado para o próximo 
sábado, mas eu acho que não vamos fazer por 
causa da pandemia. O Eduardo Pignaton que 
sempre organizou isso, nós já fizemos trinta 
descidas e infelizmente essa não vamos descer. 

Dr. Rafael, muito obrigado. Devolvo a 
palavra a V. Ex.ª. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Hércules. 

O próximo orador inscrito, deputado 
Hudson Leal. (Pausa) 

Declinando, o deputado Dr. Emílio 
Mameri. Também não estou vendo-o aqui no... 
(Pausa) 

Declinando, o próximo orador inscrito 
sou eu. Vou passar a palavra, então, para o 
deputado Theodorico Ferraço, que está 
presente na sala, para que ele possa me passar 
a palavra como orador inscrito, colocando o 
deputado Ferraço como presidente da sessão a 
partir de agora. 
 

O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO – DEM) – Obrigado, Rafael. 

Concedo a palavra ao ilustre deputado 
Rafael. 
 

O SR. DR. RAFAEL FAVATTO – 
(PATRIOTA) – Obrigado, deputado Ferraço, que 
agora está presidindo a sessão. 

A minha fala é breve no sentido de... eu 
ouvi atentamente alguns deputados aqui que 
também estão preocupados com a questão da 
Covid, na realidade. Mas, assim, o nosso estado, 
deputado Hércules e demais deputados, 
deputada Janete que é enfermeira, deputado 
Ferraço, o nosso estado realmente se preparou 
para o enfrentamento da pandemia. Nós não 
fizemos alarde igual aos outros estados 
colocando hospitais de campanha que foram 
desmontados, desmobilizados, um desperdício 
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do dinheiro público. O nosso estado tem que ser 
avaliado na questão numérica, dos fatos. 

Hoje o estado do Espírito Santo, per 
capita, é o estado que oferece o maior número 
de leitos de UTI a sua população, só contando os 
leitos do SUS, é o maior número per capita 
oferecido a nossa população. E o Estado está 
abrindo ainda leitos de UTI, como foram 
colocados hoje no São Lucas, se não me engano, 
mais vinte leitos de UTI à disposição de nossa 
população. Como vai abrir o Hospital Materno 
Infantil na Serra, dentro de dez, quinze dias, 
levando uma ala do Hospital Jayme lá para o 
hospital, ou fazendo de lá um hospital também 
da Covid, que vai liberar leitos também para 
nossa população. 

Eu não sou um deputado crítico, na 
realidade. Quando é para falar que está tendo, 
realmente, um bom caminho nesse sentido, eu 
tenho que falar. Então, realmente, o Governo 
do Estado, na área da saúde, na questão do 
enfrentamento à pandemia, ele tem dado 
respostas. 

Não adianta, nesse momento, fazer um 
outro hospital de campanha. Não tem como e 
não há profissionais habilitados para assumir 
um novo serviço. O deputado Hércules sabe 
disso, não adianta, nós temos os mesmos 
profissionais no nosso estado. É pequeno. Nós 
não podemos importar mão de obra. 

O Rio Grande do Sul, Santa Catarina, 
alguns estados, Amazonas, abriram editais 
para poder convocar profissionais de outros 
estados a trabalharem naquele serviço, 
durante o momento de crise, pagando um 
absurdo. Mas o estado do Espírito Santo tem 
mantido os hospitais funcionando a pleno 
vapor e no seu direito. 

Então, per capita, se você pegar o 
número da nossa população, dividir pelo 
número de leitos, hoje, oferecidos à nossa 
população, o estado do Espírito Santo é o 
estado que maior oferta número de leitos à 
sua população. 

Nós deputados não estamos aqui para 
criar alardes, para fazer factoides ou para poder 
falar do que é impossível. Quando é correto, 
como médico, como estudioso da área, tenho 

que falar a verdade. Nós não podemos criar 
fatos. 

O Governo do Estado, o governador 
Renato Casagrande, nesse quesito, ele está 
realmente atendendo a população. Eu não 
concordo com tudo. 

Hoje nós temos aí, por exemplo, o 
supermercado está aberto, já está funcionando, 
ele já está aberto e já está funcionando, 
prestando serviço à nossa população. Por que 
fechar algumas prateleiras? 

Nesse momento, a população, deputado 
presidente Ferraço, ela não vai passear no 
supermercado. Ela vai comprar na prateleira do 
supermercado uma panela de pressão que ela 
precisa. Quebrou a panela de pressão, ou 
quebrou o lacre da panela de pressão, ou um 
prato, ou um copo, ou um talher que precisa 
comprar. Ou uma sandália Havaianas, como foi 
falado aqui, que quebrou, pelo deputado 
Adilson, se não me engano. 

Ir ao supermercado, e ele já vai estar lá, 
e vai evitar dele precisar ir a outro 
estabelecimento comercial fazer esse tipo de 
compra. Na realidade, precisa sim tirar esse 
lacre das prateleiras do supermercado, para que 
possa facilitar a vida da população. 

E o nosso grande problema, eu falo 
sempre aqui, nosso grande problema é que a 
população, nós todos mesmo, baixamos a nossa 
guarda. Um ano da Covid, nós baixamos a nossa 
guarda. Todos nós. Mas nós precisamos 
redobrar essa nossa guarda, lavar a mão, usar o 
álcool em gel, usar o álcool a setenta por cento, 
higienizar. 

Quando chegam as compras do 
supermercado para dentro de nossas casas, 
limpar as compras, higienizar as sacolas dos 
supermercados, higienizar as compras que nós 
usamos, higienizar o nosso vestuário que nós 
saímos de casa. As máscaras, trocar num tempo 
correto as suas máscaras. Isso é importante para 
prevenir você, a sua família e as pessoas que 
estão ao seu redor. 

Então, nesse momento que nós estamos 
vivenciando, não adianta criar alardes. O 
dinheiro que o Governo Federal tem dado para 
o estado do Espírito Santo está sendo muito 
bem empregado. É ele que sustenta a compra 
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de leito nos hospitais particulares do estado do 
Espírito Santo. É ele que está sustentando a vida 
das diárias hospitalares que estão sendo pagas 
para os hospitais que estão prestando serviço à 
nossa população. É ele também que comprou 
respiradores hospitalares, é ele também que 
compra a medicação que está sendo utilizada, é 
ele também que acondiciona as vacinas que 
estão sendo utilizadas, é ele também que faz a 
compra dos testes de Covid para a nossa 
população, para testar os nossos pacientes. É 
ele também que é utilizado de maneira correta 
durante este ano de pandemia, sem deixar o 
Espírito Santo parar. 

Fazendo obras, igual o Governo do 
Estado tem feito. Ontem, na assinatura de mais 
quatro barragens para o estado do Espírito 
Santo. No Dia Mundial da Água, importante 
salientar que o Governo do Estado está tendo 
avanços. O deputado Sergio Majeski falou aqui e 
falei ontem, na reunião, da água. Temos aqui 
uma importante bacia hidrográfica, na seca de 
2014 até 2017 a Grande Vitória ficou penalizada 
pela falta de água. E aí, lá atrás, no Governo 
Paulo Hartung, foi idealizada a barragem do Rio 
Jucu, e o governador Casagrande encampou a 
ideia porque é um estadista, porque quer ver o 
estado e a população do Espírito Santo melhor. 
Está tocando a obra da barragem do Rio Jucu, 
que vai ser a grande caixa d’água da Região 
Metropolitana, não deixando faltar água para a 
nossa população. O deputado Hércules, que é 
defensor, que desce o Rio Jucu constantemente, 
nós vamos andar, deputado Hércules, lá, de 
caiaque, de canoa, de barquinho, na barragem 
do Rio Jucu, lá em cima, após a ponte de 
Domingos Martins, a primeira ponte ali, vai ser 
construída a grande barragem, que vai ser a 
nossa reserva de água. 

Vai ser igual o Cantareira, lá em São 
Paulo. Quando fala que precisa, e aí só fala do 
Cantareira, que está com menos tanto X de água 
lá, sempre defasado, mas o estado do Espírito 
Santo é um estado agraciado, as nossas 
montanhas produtoras de água, o deputado 
Sergio Majeski falou aqui, a água, o ciclo da 
água, o mar não está baixando, está 
aumentando. Então, essa água que era para 
estar reservada nos nossos rios, nas nossas 

florestas, no subsolo da nossa terra, hoje é 
escoada com muita agilidade e vai para o mar. 
Ela não fica fixada no nosso solo. Mas isso é a 
degradação do nosso meio ambiente. E no Dia 
da Água tem que se falar isso porque 
precisamos sim fazer a preservação do nosso 
meio ambiente. Mas preservar a nossa vida. É 
importante alertar a nossa população, mas não 
alarmar, mas não gerar o caos que estamos 
pregando, na realidade, para a nossa população. 

O Estado tem, sim, feito o seu papel e 
cumprido com zelo, principalmente o Estado do 
Espírito Santo. Ele tem zelado pela sua 
população, ele tem feito de maneira correta o 
seu dever de casa, ele tem entregado à nossa 
população. Hoje, uma pessoa do estado do 
Espírito Santo está ficando em média vinte e 
quatro horas e já entra numa UTI, enquanto o 
Rio de Janeiro e o estado de São Paulo têm 
quinhentas, oitocentas pessoas na fila de espera 
por uma UTI. Na fila de espera por uma UTI! 
Nosso estado, com seu nível de organização, 
conseguiu dar uma tranquilidade à nossa 
população. Mas não é momento de a gente 
chegar e abrir as nossas fronteiras, a nossa 
retaguarda. O lockdown é necessário? Ele se faz 
necessário neste momento. Ele não seria 
necessário se a nossa guarda, o nosso nível de 
alerta, nosso nível de prevenção tivesse sido 
mantido ao longo do ano. Mas com o 
afrouxamento, com o verão, com o Carnaval, 
com as festas voltando, com as aglomerações 
acontecendo, hoje ele se faz necessário. Hoje 
ele é uma medida assertiva. Mas para que ele 
não prorrogue além dos quinze dias, deputado 
José Esmeraldo, é importante fazer o que o 
senhor está fazendo aí, o álcool gel, o uso de 
máscara. A higienização é a palavra 
fundamental neste momento. E é por isso que 
nós temos que seguir juntos num mesmo lado, e 
não em lados opostos, porque nós só vamos 
combater esse vírus juntos, população, Governo 
de Estado, todos os poderes, todas as pessoas 
tendo em mente que nós estamos no mesmo 
barco. Não tem dois barcos. É um barco só que 
está carregando toda a população do estado do 
Espírito Santo. Só tem um barco. Se você remar 
para trás, o outro rema para o outro lado, o 
outro rema para a frente, o nosso barco vai 
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começar a ficar girando e nós não vamos sair do 
mesmo lugar. Então, o objetivo é dizer à nossa 
população que nós temos que remar juntos e na 
mesma direção. 
 Obrigado, deputado Theodorico Ferraço, 
pela complacência do tempo. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (THEODORICO 
FERRAÇO – DEM) – Parabéns, deputado Rafael, 
pelo seu brilhante trabalho. Quero registrar que 
V. Ex.ª, Rafael, Hércules, Doutor Hudson e Dr. 
Mameri, têm honrado esta Casa com os bons 
conselhos para nós seguirmos o protocolo 
dando um aviso à população, como o deputado 
Hércules acabou de dar, sinais de Covid-19 têm 
que ser tratados com urgência. Vamos unir as 
nossas forças e, como eu já disse, vamos dar as 
mãos, segurar na mão de Deus e acreditar que a 
qualquer momento a gente vença a Covid-19. 
 Devolvo a presidência ao ilustre, meu 
líder e meu irmão, Rafael Favatto. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Theodorico Ferraço. 
 Com a palavra o deputado Engenheiro 
José Rocha Esmeraldo. 
 Deputado Madureira está com a câmera 
ligada, deputada Janete, deputado Adilson 
Espindula, deputado Hércules, deputado 
Ferraço, todos prontos, preparados para ouvir o 
deputado Engenheiro José Esmeraldo. 

  
 O SR. ENGENHEIRO JOSÉ ESMERALDO – 
Hoje eu estou muito feliz, deputado Dr. Rafael, 
porque V. Ex.ª falou com quantitativo bom. Esse 
é o tempo que a gente gostaria sempre ter a 
oportunidade de falar. E eu ouvi atentamente 
todas as suas informações, até mesmo porque 
V. Ex.ª é um cara inteligente e eu assino 
embaixo. 
 Mas eu quero aqui me reportar aos 
amigos presentes, deputado Doutor Hércules, 
meu querido amigo Madureira, Theodorico 
Ferraço, mais conhecido em Cachoeiro como 
Ferração, nosso amigo Adilson Espindula, e não 
poderia deixar de citar, ela está de cabeça baixa, 
mas eu vou citar o nome dela: vovó Janete.  

 Queria, senhor presidente, fazer uma 
fala a respeito de Cariacica, principalmente a 
região de Nova Rosa da Penha II. Moradores de 
Nova Rosa da Penha II, em Cariacica, solicitam a 
construção do novo Cmei Dom João Batista de 
Albuquerque. Na última sexta-feira, 19 de 
março, atendi, aqui em meu escritório, o 
presidente da Organização Popular da Grande 
Nova Rosa da Penha, José Santana, o Edivan 
Mota, o Waldinei e o meu amigo Ronildo 
Andrade, que trabalha com este deputado. 
Durante a reunião eles me trouxeram uma 
solicitação muito importante, porque são 
pessoas que conhecem profundamente a 
região, que é o sonho de toda a comunidade: a 
construção do novo prédio para reativação do 
Centro Educacional Dom João Batista de 
Albuquerque, um Cmei que funciona na 
comunidade há vinte e cinco anos, tendo suas 
atividades interrompidas devido à necessidade 
de melhorias na parte estrutural do imóvel. 
  

(São exibidas imagens 
simultaneamente ao pronunciamento) 
 
Aqui nós estamos apresentando as 

condições do imóvel. Condição precária e, na 
verdade, em total abandono, lamentavelmente 
em total abandono pelo Governo anterior. O 
Cmei está desativado desde 2014, ou seja, há 
sete anos o Cmei de Nova Rosa da Penha II está 
desativado, quando foi prometido aos 
moradores, por meio da Prefeitura de Cariacica, 
que a obra de reconstrução seria iniciada no 
mesmo ano, isto é, em 2014; o que até o 
momento isso não aconteceu.  

Fui informado pelos moradores que me 
procuraram, até mesmo porque sou filho de 
Cariacica, que muitas famílias estão sofrendo 
com o atraso dessa obra. Segundo eles, dezenas 
de crianças estão tendo que estudar longe de 
suas residências. Quer dizer, tem uma obra 
importante que poderia já estar construindo o 
Cmei, que funcionava antes, e as crianças têm 
que se deslocar para outro local porque, 
infelizmente, a Prefeitura de Cariacica não deu a 
devida atenção àqueles moradores de Nova 
Rosa da Penha, Rosa da Penha I, etc., etc., 
gerando mais dificuldade para os pais e 
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responsáveis que precisam se deslocar para 
outros, Nova Esperança, Vila Progresso, Nova 
Rosa da Penha I, para deixar seus filhos em 
unidades educacionais e irem para o trabalho. 
Isso é um absurdo!  

Imediatamente entrei em contato com o 
subsecretário de Suporte à Educação, 
engenheiro efetivo do Estado, que trabalha na 
Sedu, subsecretário Aurélio Meneguelli, e recebi 
a informação que o Governo do Estado já 
liberou a verba para a construção do novo 
prédio. Porém, existe a necessidade de 
adequação do projeto, que é uma contrapartida 
da Prefeitura Municipal de Cariacica, diante de 
novas exigências, como, por exemplo, a 
utilização de energia solar, energia limpa, por 
meio da tecnologia fotovoltaica, que não consta 
no projeto antigo.  

Por sua vez, a Prefeitura de Cariacica, por 
meio do secretário de Educação, José Roberto 
Martins Aguiar, disse que está concluindo o 
processo licitatório para custeio do projeto 
complementar no que tange a energia solar. 
Uma vez concluído o projeto, será entregue à 
Secretaria Estadual de Educação, Sedu, que dará 
ordem de serviço. Ou seja, a Sedu vai repassar a 
verba, o Governo do Estado, através da 
Secretaria de Educação Estadual, vai repassar a 
verba para que todos os filhos desses lutadores, 
trabalhadores, possam ter suas crianças ali, no 
seu habitat, nos próximos meses. Porém, a 
comunidade pede maior agilidade no 
andamento e na conclusão desse projeto.  

Por isso, o deputado Zé Esmeraldo vem 
fazer um apelo especial para que a Prefeitura de 
Cariacica providencie a realização do projeto 
para início da obra de reconstrução do Cmei 
Dom João Batista de Albuquerque. Duzentas e 
dez crianças! É importante falar isso. Duzentas e 
dez crianças serão beneficiadas com a realização 
dessa obra.  

Eu não tenho dúvida nenhuma de que o 
nosso colega, deputado estadual Euclério 
Sampaio, que hoje está fazendo um trabalho 
brilhante na Prefeitura de Cariacica, nesses 
poucos dois meses que lá está, vai com certeza 
atender ao nosso pedido e também a população 
dessa região, onde ele foi tão bem votado. Eu 
não tenho nenhuma preocupação com relação 

ao andamento dessa obra daqui para frente, 
porque está em boas mãos. Euclério Sampaio é 
um cara responsável e com certeza é uma 
pessoa que ama as crianças e tem dentro de si a 
necessidade da realização dessa obra, uma obra 
de interesse social, uma obra para o interesse 
do futuro de amanhã. O futuro de amanhã são 
as crianças e nós temos que dar a elas todo o 
apoio para que elas possam caminhar com as 
suas próprias pernas.  

Por isso eu faço um apelo também ao 
amigo Euclério Sampaio, prefeito que tomou 
posse agora em janeiro deste ano, que converse 
lá com o setor competente da Prefeitura, 
Secretaria de Educação, para que providencie o 
mais urgente possível os reparos necessários 
para que a Sedu, juntamente com o prefeito, 
juntamente com vereadores e deputados, possa 
ir aí em Nova Rosa da Penha dar ordem de 
serviço tão importante para essas centenas de 
crianças que antigamente, há sete anos, tinha aí 
esse Cmei como ponto de referência, mas, 
infelizmente, foi abandonado. Abandono total e 
a população clama por isso. A população quer 
que a Prefeitura, o Governo do Estado, os seus 
parlamentares, que a ajude! Agora tá na hora!  

O deputado José Esmeraldo tem esse 
compromisso com todos esses amigos que aqui 
tomei a liberdade de citar, uma vez que eles 
representam uma grande parcela da sociedade 
de Cariacica. Estou me referindo ao presidente 
da Organização Popular da Grande Nova Rosa 
da Penha, José Santana; também ao Edvan 
Mota, Valdinei, meu amigo Ronildo Andrade, e 
todos eles estão aqui, tiveram comigo. E eu 
mato a cobra e mostro o pau! 

Uma reivindicação desses batalhadores, 
homens honrados que trabalham para a sua 
comunidade, trabalham exatamente com 
objetivo de trazer uma qualidade de vida 
melhor para os seus, para sua comunidade, para 
as crianças, para os jovens, para os adultos, para 
os idosos. Eles representam essa região e muito 
bem! E é por isso que eu, como deputado 
estadual, nascido em Cariacica, sou filho de 
Cariacica, sou o responsável, em 2000, pelo 
calçamento de uma das ruas mais importantes 
que tem nessa região de Nova Rosa da Penha, 
que pega do trevo da Estrada do Contorno até o 
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Avedalma. Três quilômetros! Três quilômetros, 
foi o José Ignácio que fez a pedido do deputado 
José Esmeraldo. Colocamos lá o bloquete, e as 
mulheres, os moradores dessa região, que 
tinham que fazer quebra-molas de terra, porque 
a quantidade de carro era muito grande, e elas 
não conseguiam limpar suas casas, foi, através 
do deputado José Esmeraldo, que aquele 
calçamento existe hoje e que leva o nome do 
doutor Virgílio Schwab, o homem que foi 
fundamental para região do Porto de Cariacica. 

Por isso, tomo a liberdade de fazer esse 
apelo, esse pedido. Já fiz a um dos responsáveis, 
que é o nosso amigo engenheiro, que realmente 
tem feito um belo trabalho junto ao Estado, o 
nosso amigo Aurélio Meneguelli, que trabalha 
na Sedu. Agora, nós temos, na Prefeitura de 
Cariacica, esse amigo, que é um cara 
interessado, é um cara trabalhador, é um cara 
que quer que Cariacica cresça, cresça de forma 
que todos tenham a sua participação, de forma 
que todos possam viver em paz. E a melhor 
coisa que nós podemos deixar para os nossos 
filhos é o ensino, é a cultura, é você deixá-los 
estudar para que eles possam, no futuro, ser 
alguém. 

Por isso, eu vou aqui concluir a minha 
fala, agradecendo ao nosso amigo deputado Dr. 
Rafael Favatto. Sei que passei um pouquinho do 
tempo, mas a necessidade era grande em 
função dessa obra tão importante, que tomo a 
liberdade de novamente citar: Nova Rosa da 
Penha II solicita o Cmei Dom João Batista de 
Albuquerque. Está aqui esse Cmei que, há sete 
anos, está desativado em função do descaso da 
Prefeitura de Cariacica. 

 
O SR.  PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
José Rocha Esmeraldo. Passou trinta segundos 
do tempo, deputado Zé. Pode ficar tranquilo. 

Próximo orador inscrito é o deputado 
Erick Musso. (Pausa) 

Declina.  
Deputado Freitas. (Pausa) 
Declina.  
E aí, nós retornamos agora, após o 

deputado Freitas, ao deputado Gandini, que foi 
o primeiro orador inscrito de hoje. Então, nós 

vamos encerrar o tempo da sessão tendo o 
último orador do dia de hoje o deputado Freitas.  

Amanhã, nós começamos novamente 
com o Gandini ou de trás para frente, se for... 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – 

Pela ordem, senhor presidente! Estou achando 
que o seu relógio não está muito certo, não. 

 
O SR.  PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Por quê, deputado 
Adilson? 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – Não 

concordo, não. Acho que devemos seguir a 
ordem alfabética, já que estamos indo até o 
final. Acho que devemos seguir a ordem 
alfabética. 

 
O SR.  PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Não, já foi a ordem 
alfabética. O Gandini foi o primeiro hoje, 
encerrou no deputado Freitas. Aí, amanhã, a 
gente pode começar, porque vai começar 
novamente pelo Gandini, ou fazer a sugestão, 
como todos vão falar, provavelmente, começar 
da letra A ou da letra Z. Aí não importa. A ordem 
dos tratores não altera o viaduto, já que todos 
vão falar amanhã. 

E, agora, antes de encerrar a sessão, 
também, deputado Adilson, o meu relógio 
parou um pouquinho só aqui e ficou pausado. 

 
O SR. ADILSON ESPINDULA – (PTB) – Eu 

queria sugerir a V. Ex.ª: comprar um relógio 
novo para amanhã se você for presidir a sessão 
novamente. 
 

O SR.  PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Adilson.  

Eu quero perguntar aos deputados... 
 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – 

Deputado Rafael. 
 
O SR.  PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – ...que ainda estão 
presentes se tem algum recado para dar, 
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porque, hoje, agora, são 17h23min. Nós temos 
ainda trinta e sete minutos de sessão, 
regimentalmente. Então, quero perguntar aos 
deputados que estão presentes se alguém tem 
algum recado para dar antes do encerramento 
da sessão. 

 
A SR.ª JANETE DE SÁ – (PMN) – A única 

coisa que eu tenho para dizer é que, dando o 
exemplo para a sociedade, que a gente cumpra 
também – nós deputados, a classe política, os 
agentes de Governo do Estado -, que a gente 
cumpra, também, rigorosamente, as regras que 
foram determinadas pelo decreto, porque o que 
acontece? Está havendo muita reclamação da 
população e, já que nós acreditamos que essa é 
a melhor forma para que o contágio seja 
reduzido, tendo em vista, inclusive, as 
informações que foram estampadas hoje no 
jornal – estive vendo -, no jornal A Tribuna, nós 
estamos praticamente zerados em termos de 
vagas para atendimento à Covid, atendimentos 
a outras doenças que, porventura, possam 
ocorrer, como pode haver um AVC, pode haver 
um infarto agudo do miocárdio, alguma coisa 
que necessite de uma internação rápida e nós 
estamos com essa dificuldade por conta do 
mapa que foi distribuído para todos nós. 

Todos os capixabas, também, que 
tiveram acesso aos jornais que circularam, no 
dia de hoje, viram que nós estamos no limite 
máximo, esgotados, em termos de vagas 
hospitalares, especialmente pela Covid. A ponto 
de terem tirado uma fotografia da rampa do 
Hospital Vila Velha. Tinham cerca de oito 
ambulâncias, na rampa, esperando o ingresso 
na área, que é a área do pronto-socorro, que dá 
entrada para paciente com Covid. A situação é 
muito grave. Sei que tem muitas pessoas que 
precisam trabalhar, sei que tem muitas pessoas 
que estão reclamando, porque não é fácil você 
fechar um estabelecimento e ter que pagar, no 
final do mês, o salário do empregado, muita 
gente que lutou com muita dificuldade para 
abrir sua lanchonetezinha, para poder abrir seu 
pequeno empreendimento e que, agora, não 
está tendo como vender as suas mercadorias.  

Outra discrepância enorme que precisa 
ser corrigida, também, aproveitando já esse 

ensejo, no próprio decreto. Como o 
supermercado pode abrir, mas você não pode 
comprar uma sandália? Está lá uma faixa, você 
não pode comprar uma sandália, você não pode 
comprar uma lâmpada, você não pode comprar 
uma vela. Acredito que são falhas que 
acontecem mesmo, o momento é muito difícil, 
mas que precisam ser ajustadas, porque não 
tem cabimento. A farmácia, também, vende 
sandália. Será que, na farmácia, também, está a 
faixinha lá para não poder comprar sandália, 
não comprar o protetor solar? Você pode, na 
sua casa, no quintal, tomar sol e precisar do 
protetor solar.  

Então, só estou fazendo essa fala para 
poder: primeiro, é preciso alguns ajustes. Nós 
temos essa situação, ela vai até o dia 31. Não 
sabemos se vai ser prorrogada. Acredito que dá 
para desafogar, mas, a princípio, vai até dia 31, 
e podem algumas coisas serem ajustadas, sim. 
Vocês pasmem: as lanchonetes de transporte 
coletivo urbano não estão abertas. Tem 
terminal que só tem uma padaria. Tem terminal 
que nem uma padaria tem, então, onde vai se 
alimentar aqueles trabalhadores que estão indo 
para os serviços essenciais, se não for no 
transporte coletivo, porque não tem outro lugar 
para ele achar. E aí, às vezes, tem uma padaria 
só, aglomera na padaria. Mas o decreto não é 
para não aglomerar, porque aglomeração gera a 
contaminação de um vírus, de uma cepa que 
tem aí, de uma variante, como estão chamando, 
que tem um contágio muito rápido, uma 
letalidade maior? 

Então, essas questões precisam ser 
ajustadas. Que o Governo ajuste e que a gente, 
que é da classe política, tanto do Poder 
Executivo como do Legislativo, nós que somos 
deputados, do Poder Judiciário, do Ministério 
Público, os vereadores, as Câmaras Municipais, 
Prefeituras, que deem o exemplo de quem está 
passando pelas mesmas restrições por que a 
população está passando. 

É a mensagem que tenho para dizer, 
pedindo do Governo, aqui publicamente, esse 
ajuste que considero adequado e necessário. 
Abertura de ótica, lanchonete nos terminais 
urbanos de transporte coletivo rodoviário, essa 
abertura para que os trabalhadores, inclusive, 
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do transporte coletivo possam se alimentar. 
Tem gente que sai de casa sem um café da 
manhã. Então, é necessário ter essa 
sensibilidade para que este momento fique 
menos difícil do que ele já está, mas ele é 
necessário! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputada 
Janete! 
 Deputado Theodorico Ferraço, com a 
palavra. 
 
 O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 
Eu queria pegar um gancho aqui no início da 
palavra da deputada Janete – uma observação 
muito correta, uma pessoa que se preocupa 
com o capixaba, assim como V. Ex.ª, o ilustre 
deputado Rafael. Estamos aumentando os 
leitos, mas estamos fechando o hospital para 
outras doenças.  

Vou dar aqui um exemplo, apenas para 
complementar a palavra da deputada Janete. O 
Hospital Evangélico Litoral Sul, aqui em 
Itapemirim, que teve vinte leitos de UTI 
instalados graças aos recursos da deputada 
federal Norma e ao Governo Federal, que pagou 
os recursos, está funcionando 
maravilhosamente bem! Paralelamente, o 
serviço no hospital tinha pronto-socorro, tinha 
várias operações. O Governo agora, tendo em 
vista a alegação do hospital de que a Prefeitura 
de Itapemirim não colaborava com o pronto-
socorro; que Kennedy não colaborava; e que 
Marataízes, que colaborou no ano passado, mas 
não colaborou este ano, porque ela instalou 
também um pronto-socorro dela, fechou as 
portas para tudo, e só ficou Covid.  

Além dos vinte leitos, o Governo do 
Estado se comprometeu a arranjar dez, e já está 
abrindo. Então, nós vamos ter trinta leitos de 
UTI e mais trinta de retaguarda, só para Covid. 
Só atende Covid. E o pessoal de um acidente, de 
uma operação emergente... A deputada Janete 
faz essa observação e ela tem muita razão. 
Assim com nesse hospital, outros hospitais 
também vão ter esse problema.  

Então, mais do que nunca, deputado 
Rafael, nós estamos diante de grave situação. Se 

o Governo, de um lado, atende à Covid, de 
outro lado, ele tira a roupagem daquela 
urgência necessária da saúde. Não culpamos o 
Governo do Estado e até o elogiamos, mesmo 
com a nossa independência política, do 
interesse de... No tormento, neste momento 
urgente e inadiável, mas eu tenho, por exemplo, 
uma pessoa que teve um acidente, um acidente 
com os joelhos, e eu estou implorando já tem 
seis meses, e ele não teve ainda a sua operação 
até hoje.  

Então, o Governo também está 
atravessando uma crise muito grande. E nós 
estamos prontos para ajudar, colaborar, porque 
a vida não tem preço. E nós não colocamos 
nenhuma situação política, se eu gosto do 
governador, se o governador não gosta de mim. 
Isso é outra coisa. Se alguém não gosta do 
secretário da Saúde, outros podem gostar, mas 
realmente nós temos que ajudar a colaborar.  

E V. Ex.ª, deputado Rafael, pode ser esse 
intérprete para, neste momento, junto com a 
Janete, o Doutor Hércules, o pessoal da saúde, 
encontrar soluções emergenciais, porque há um 
desespero generalizado. Há um desespero 
generalizado. Daí porque eu devolvo a palavra a 
V. Ex.ª, mas ressaltando que a lembrança da 
deputada Janete encontra eco muito 
importante no coração de todos nós, porque os 
deputados e os vereadores são aqueles que o 
doente vem na sua porta, e telefona e quer uma 
solução.  

Então, eu passo a bola para V. Ex.ª, 
deputado Rafael. 
     

O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 
FAVATTO – PATRIOTA) – Obrigado, deputado 
Theodorico Ferraço.  

Só a título de informação, o hospital tem 
dividido realmente em leitos Covid e leitos não-
Covid. Então, tem hospitais que trabalham 
somente com pacientes não-Covid, e tem 
hospitais que trabalham com pacientes só 
Covid, em leitos de UTI. Então, tem já essa 
divisão no estado. Por exemplo, a Associação 
dos Funcionários Públicos é responsável hoje 
pela parte da ortopedia do estado, e lá têm 
leitos não-Covid, na realidade. Então, ela tem 
determinadas áreas em que ela tem feito esse 
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trabalho, que é um trabalho correto, porque 
não adianta misturar paciente bom, que não 
tem Covid, junto com paciente que tem Covid 
neste momento, na realidade. 

Mas vou levar a sua ponderação, com 
certeza, para o Governo, e se assim o senhor 
nos permitir. 

Nada mais havendo a tratar... (Pausa) 
Pode falar, deputado. 
 
O SR. THEODORICO FERRAÇO – (DEM) – 

Deputado Rafael, eu não queria estar no couro 
hoje nem do governador e nem do secretário da 
Saúde, que não gostam de mim. Mas, no 
entanto, eu também tenho essa radicalização 
com eles, porque hoje o momento é de união, 
nós estamos presentes para ajudar, para 
colaborar, porque o principal é a vida, mas que 
tem problema na área, e muito problema, tem. 
Não há de se culpar ninguém, o que nós 
queremos é o seguinte: estamos aqui para 
ajudar, se possível for.  

Muito obrigado, deputado. Felicidades. 
Que Deus o ajude. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DR. RAFAEL 

FAVATTO – PATRIOTA) – Amém. A nós todos. 
Deputado Ferraço, não tem nenhuma 

pessoa neste estado que eu achei que não goste 
do senhor, pode ficar tranquilo. 

Nada mais havendo a tratar, vou 
encerrar a presente sessão. Antes, porém, 
convoco os senhores e as senhoras deputadas 
para participar da próxima, que será ordinária, 
virtual, amanhã, às nove horas da manhã, para a 
qual designo 

 
EXPEDIENTE: 
O que ocorrer. 
 
ORDEM DO DIA: 
A mesma pauta da presente sessão, 

exceto as matérias votadas hoje. 
Está encerrada a sessão. 
Boa tarde a todos e a todas. 
 

(Comunicamos que a Ordem do 
Dia da próxima sessão ordinária 
(virtual) é a seguinte: Discussão 

única, em regime de 
urgência, dos Projetos de Lei n.os 
95/2021, 96/2021, 97/2021 e 
587/2020) 
 
Encerra-se a sessão às dezessete 
horas e trinta e cinco minutos. 

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

 
_______________________________________ 
 

SEGUNDA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO, 
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2021.  
 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Bom dia a todos!  
Invocando a proteção de Deus, havendo 

número legal, declaro abertos os trabalhos da 
Comissão de Saúde e Saneamento.  

Dispenso a leitura das atas das reuniões 
anteriores. E não havendo nada no Expediente a 
ser lido, vamos adentrar à Ordem do Dia.  

A Comissão de Saúde e Saneamento 
recebe a visita dos representantes da Diretoria e 
do Conselho da Santa Casa de Misericórdia de 
Cachoeiro de Itapemirim: Marinete Tibério, 
superintendente; Dimas Magnago, vice-
presidente do Conselho Deliberativo; Valdecyr 
Roberte Viguini; e José Amarildo Parmanhani, 
membro do Conselho Deliberativo, para 
discorrer sobre o tema: A situação financeira e 
operacional da Santa Casa de Misericórdia de 
Cachoeiro de Itapemirim, por solicitação do 
excelentíssimo senhor deputado, meu amigo, 
Theodorico Ferraço.  

Foram convidadas várias pessoas, entre 
elas o deputado Ferraço, que foi o proponente; 
o Luciano Machado, que é membro; o Emílio 
Mameri, vice-presidente; a Leila, que é a nossa 
supervisora; e o Fabrício Gaeede. O Fabrício é 
presidente da Federação das Santas Casas e dos 
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Hospitais Filantrópicos do Espírito Santo. 
Também o Gleikson Barbosa dos Santos, 
subsecretário de Regulação, Controle e 
Avaliação em Saúde.  

Leila, por que o subsecretário não está 
presente, por gentileza? 

 

A SR.ª LEILA RUSCIOLELLI PAIVA RIBEIRO 
DE ASSIS – Eles encaminharam um e-mail 
pedindo desculpas:  

 
Comunicamos que devido 

a conflito de agenda não será 
possível a participação do 
subsecretário Gleikson Barbosa 
dos Santos à videoconferência. 
Agradecemos o convite e 
lamentamos o ocorrido.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Então, a Secretaria não 
está participando. O subsecretário mandou a 
justificativa da ausência da Secretaria. E nós 
também estamos com a presença de Marinete 
Tibério, superintendente da Santa Casa de 
Cachoeiro; Dimas Magnago, vice-presidente do 
Conselho Deliberativo da Santa Casa de 
Cachoeiro; Valdecyr Roberte Viguini, membro 
do Conselho Deliberativo da Santa Casa de 
Cachoeiro de Itapemirim; e José Amarildo 
Parmanhani, membro do Conselho Deliberativo 
da Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim.  

Desses nomes que eu citei, tem alguém 
ausente? (Pausa)  

Não? (Pausa)  
Fabrício está presente. Quem está 

representando a Santa Casa? Por gentileza, 
alguém da Santa Casa de Cachoeiro.  

 
A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – Está 

presente eu, a superintendente; o senhor 
Valdecyr, um conselheiro; o Dimas, outro 
conselheiro que está tentando entrar. Ele me 
ligou agora. Eu até saí para poder dar uma 
orientação. Já, já, ele deve estar entrando aí.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – O deputado Ferraço está 
presente? O deputado Ferraço, que é o 

requerente, está presente ou tem algum 
representante do Ferraço?  

 
O SR. JOSÉ AMARILDO PARMANHANI – 

Boa tarde, pessoal. 
  
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Foi avisado ao pessoal do 
gabinete do deputado, mas não pôde 
comparecer ainda. Entrou outro aí. O Amarildo? 
O José Amarildo que entrou? (Pausa) 

Amarildo, ligue o seu som, por favor. O 
seu som está desligado, Amarildo.  

 
O SR. JOSÉ AMARILDO PARMANHANI – 

Amarildo Parmanhani, conselheiro da Santa 
Casa. Bom dia!  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Agora sim! Então, já temos 
a Santa Casa presente: Marinete, Valdecyr e 
Amarildo. Não é isso? (Pausa)  

O Dimas não pôde entrar ainda.  
Quem é que vai falar primeiro? 

 
A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – Quem vai 

falar é o Dimas, e eu vou dar a historicização. 
Vou falar da situação atual da Santa Casa, e um 
dos dois conselheiros também vai fazer o 
complemento, usar a palavra, ou os dois, se 
houver espaço.  

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não, Marinete! Pode 
falar. 

 
A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – O Dimas 

depois vai fazer um histórico mais apurado 
também do período desde o início da Santa 
Casa.  

A Santa Casa é uma instituição que está 
completando cento e vinte e um anos; agora 
completou, no dia 27 de janeiro – foi fundada 
em 27 de janeiro de 1900. É um hospital de 
suma importância para o atendimento da saúde 
de todo o Sul do estado. É um hospital 
estruturante, basicamente atendemos SUS, e 
estamos por muitos e muitos anos nesse 
trabalho do cuidado da saúde da população do 
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Sul do estado, hoje com aproximadamente 
setecentos mil habitantes.  

Desde o início da sua história, a Santa 
Casa sempre trabalhou nesse atendimento. Por 
muitos anos foi o único hospital do Sul do 
estado do Espírito Santo. No correr dos anos 
abriram-se outros hospitais. Hoje nós temos 
duzentos e dez leitos de atendimento 
hospitalar, sendo que cento e oitenta são 
exclusivos do SUS. Somos o único hospital porta 
aberta vinte e quatro horas para atendimento 
de trauma, também cirurgia geral e emergência 
de uro, que nós também acabamos assumindo, 
e atendemos ainda hoje esses vinte e sete 
municípios.  

Temos hoje cinco salas cirúrgicas; temos 
aproximadamente novecentos e oitenta 
colaboradores, e cento e cinquenta médicos. Só 
na matriz. Até o ano de 2019, o SUS 
representava setenta e quatro por cento do 
nosso atendimento; Vinte e seis por cento era 
entre convênios e particulares. Com a 
pandemia, esse cenário mudou muito, e uma 
das operadoras de saúde, que é verticalizada, 
abriu um hospital aqui no Sul do estado. Então, 
pacientes que nós atendíamos desse convênio, 
hoje quase que cem por cento vai para o 
hospital próprio, o que é normal, mas que nos 
causou um rombo maior ainda. Hoje nós 
atendemos oitenta e oito por cento de SUS, nós 
disponibilizamos mais leitos para o SUS, e 
aqueles doze por cento para convênio e 
particular. É notório, todos sabem, que a tabela 
do SUS é bastante defasada, de muitos anos, 
mais de vinte anos que não sofre alteração.  

Então, eu posso resumir dizendo que 
quase cem por cento da nossa fonte pagadora 
vem do SUS, o que vem gerando esse déficit 
cumulativamente no correr dos anos essa bola-
de-neve só vai crescendo e agigantando. 

Para vocês terem uma ideia da 
importância da Santa Casa no Sul do estado, 
entre 2019 e 2020, nós tivemos, em 2019, dez 
mil internações, e, em 2020, mesmo com toda a 
pandemia e suspensão de procedimentos 
cirúrgicos, por alguns meses, nós também 
ficamos próximos de dez mil atendimentos. 
Fizemos cerca de dez mil cirurgias e dezoito mil 
consultas médicas.   

Temos uma hemodiálise, que é um 
núcleo muito importante que   atende a muitos 
municípios no Sul do estado, com mais de vinte 
e dois mil atendimentos de hemodiálise no ano, 
cinquenta e sete mil atendimentos do nosso 
pronto-socorro, e mais de quatrocentos e 
cinquenta mil exames de diagnóstico.  

Então, quando a gente analisa os dados 
de atendimento da Santa Casa, a nossa taxa de 
ocupação gira sempre acima de oitenta por 
cento, inclusive com dificuldades de 
conseguirmos girar esse leito, por causa da 
nossa porta aberta. Então, muitas vezes ficamos 
com muitos pacientes na sala de choque 
aguardando uma vaga para poder subir. Então, 
nós temos tanto o atendimento que vem pela 
Central de Regulação da Sesa como o 
atendimento oriundo da nossa própria porta 
aberta do nosso pronto-socorro.  

Os acidentes ocorreram; mesmo com 
pandemia, eles continuaram ocorrendo. As 
pessoas não seguiram os devidos protocolos, 
tanto que nós estamos aí numa terceira onda 
violenta agora, muitas vezes, a maioria das 
vezes, causada pelas pessoas que não 
obedecem aos protocolos de segurança.  

A nossa representatividade dentro da 
rede SUS no estado do Espírito Santo é muito 
grande. Nós estamos, na parte de trauma, em 
primeiro lugar de atendimentos de trauma, 
considerando todos os hospitais filantrópicos na 
rede estadual, e em segundo lugar, quando se 
trata da rede geral do estado, incluindo o 
próprio e os filantrópicos. Nós fazemos em 
torno de três mil e quatrocentas internações só 
de trauma aqui na Santa Casa. E temos também 
internações gerais, que nós ficamos em terceiro 
lugar entre os hospitais filantrópicos do estado 
com mais de dez mil internações gerais. E sessão 
de hemodiálise, a gente já deu o destaque, com 
quase vinte e duas mil sessões de hemodiálise.  

Atendemos   grandemente   aos   
próprios   municípios   de   Cachoeiro de 
Itapemirim, Marataízes, Itapemirim, Vargem 
Alta, Castelo, Presidente Kennedy, Atílio 
Vivácqua, Mimoso do Sul, Rio Novo do Sul, 
Muqui e Alegre. Todos esses que eu elenquei 
são os top dez, os que mais atendemos. Fora 
isso, vem abaixo de duzentos atendimentos; nós 
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temos outra gama completando os vinte e sete 
municípios.  

Então, a Santa Casa, nós consideramos 
como de vital importância para o Sul do Estado. 
Quando, a um ano atrás, iniciou a pandemia da 
Covid-19, nós fomos o único hospital referência 
para atendimento à Covid-19 em todo Sul do 
estado. Nós permanecemos como hospital 
estruturante, único a atender Covid no período 
de março a junho, quando surgiu a necessidade 
de ter hospitais organizados. E eu ouso dizer 
que, se não fosse a Santa Casa, o estado teria 
que ter aberto aqui um hospital de campanha. 
Ao longo dos meses e a proliferação da doença, 
outros hospitais abriram as portas, públicos e 
privados, para atendimento da Covid, mas, aqui 
na Santa Casa, nós já completamos um ano de 
atendimento. Reduzimos pacientes Covid, 
porque nós tínhamos que continuar atendendo, 
principalmente o trauma e as demais cirurgias 
por sermos porta aberta, mas nunca deixamos 
de atender Covid.  

Analisando os dados do ano passado, nós 
atendemos quase dois mil pacientes vitimados 
da Covid-19, só aqui na Santa Casa. Desses, nós 
tivemos apenas cento e sessenta e dois óbitos e 
tivemos mais de oitocentas altas, inclusive de 
UTIs.  

Então, é com muito orgulho que a gente 
diz isso. Fruto de um trabalho conjunto com 
toda equipe médica, enfermagem, 
administrativa, todos os profissionais da Santa 
Casa, mesmo com medo – no início a doença era 
desconhecida e gerou muito medo, muita 
insegurança –, mas ninguém se furtou a dar o 
seu melhor para o atendimento desses 
pacientes. E nós conseguimos de todos os 
pacientes internados, um número muito grande, 
graças a Deus, de alta.  

Então, a Santa Casa consegue, desde o 
início, ao longo dos seus cento e vinte um anos, 
ela sempre mostrou resolutividade no 
atendimento à saúde da população aqui no Sul 
do estado. E, quando surgiu uma pandemia, que 
o mundo inteiro se assustou, a humildezinha 
Santa Casa continuou mostrando a sua 
resolutividade, estabelecendo protocolos 
clínicos, estabelecendo medidas de proteção – 

porque estava todo mundo no mesmo pé de 
igualdade e não tínhamos nem como fazer ... 

Só que a situação da Santa Casa vem 
piorando, a situação financeira, no correr dos 
anos, e hoje temos uma preocupação muito 
grande com o futuro da Santa Casa e a 
continuidade na manutenção desses serviços. 
 Hoje nós temos um déficit 
operacional/mês, e eu estou aqui com meu 
fluxo de caixa projetado e realizado nos meses 
de janeiro e fevereiro. Eu tenho um déficit 
operacional/mês de um milhão e, quase um 
milhão e setecentos mil, quando eu tiro a 
média. Então, é um valor muito alto, o 
endividamento da Santa Casa é muito grande. 
Os conselheiros depois complementarão a 
minha fala, mas é uma preocupação muito 
grande que nós temos e queremos também a 
ajuda de vocês para que a Santa Casa possa 
continuar de pé, exercendo o trabalho que ela 
sabe fazer muito bem, que é cuidar de vidas.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Marinete, você já 
complementou, já terminou?  
 
 A SRª. MARINETE TIBÉRIO – Sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Alguém quer, da Santa 
Casa, ainda falar? O Valdecyr, o José Amarildo 
ou alguém da Santa Casa?  
 
 A SRª. MARINETE TIBÉRIO – Tem o 
assessor também. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Alguma complementação, 
poderá fazer. Estamos aguardando. 
 
 O SR. DIMAS MAGNAGO – Doutor 
Hércules. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Sim. 
 
 O SR. DIMAS MAGNAGO – Bom dia a 
todos.  
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 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Bom dia! 
 
 O SR. DIMAS MAGNAGO – É o Dimas, da 
Santa Casa. Eu estou na Santa Casa desde 2002, 
como voluntário, tentando, desde quando ela 
reabriu, buscando fazer com que ela se torne 
viável e continue fazendo a sua finalidade básica 
bem explanada pela Marinete, da importância 
dela, do que ela representa para o Sul do 
estado, para a saúde do Sul do estado. 
 É um trabalho muito árduo. De 2002 a 
2014, nós conseguimos fazer com que essa 
situação econômica da Santa Casa, ela se 
tornasse igualitária. Nós conseguimos equilibrar 
receita e despesa com várias ações. Ações de 
redução de custo, de busca de ralos, ações de 
participação de Governo com contribuição de 
incentivos. Deputados, senadores, todos 
fazendo a sua parte, nos trazendo recursos, 
tanto para melhorar a qualidade dos 
equipamentos, que estavam todos sucateados, 
e pequenas reformas que se faziam necessárias, 
uma vez que nosso prédio já tem cento e vinte e 
um anos.  
 E ao longo de todo esse período, foi 
muito bom a gente ver que estava havendo uma 
evolução, que a quatro mãos a gente conseguia 
chegar ao final. Em 2014, nós equilibramos 
receita e despesa, ficamos todos satisfeitos. Na 
época o Governo do Estado entrava com o valor 
de novecentos e cinquenta mil reais por mês a 
título de incentivo da melhoria da qualidade. 
Uma forma que foi achada na época pela Sesa 
de complementar essa tabela SUS, que a gente 
sabe que é super defasada. O que aconteceu? 
Em 2015, nós tivemos corte desse valor. De 
novecentos e cinquenta ele caiu para trezentos 
e setenta, se não me engano, trezentos e 
oitenta. 
 Então, aí começou um déficit em torno 
de quinhentos, seiscentos mil reais da Santa 
Casa por mês. Você não tem como fechar a 
porta e deixar de atender. Urgência e 
emergência você tem que atender, é vida que 
está ali na frente. Então, independente de custo 
do que fazer, você tem que atender a pessoa. 
Daí você tira recurso de onde? Você começa a 
atrasar pagamentos, você começa a atrasar 

folha de pagamentos, impostos e para poder 
fazer um funding para que você possa comprar 
seus medicamentos e atender a população.  
 Isso se prolongou ao longo de todo esse 
período. Se o senhor colocar aí seiscentos mil 
reais por mês ao longo de setenta e dois meses, 
nós vamos ter quase cinquenta milhões de reais. 
Esse é o recurso que deixou de entrar na Santa 
Casa, que era um recurso acordado pelo 
Governo do Estado com a Santa Casa, uma 
forma de a gente continuar atendendo à 
população, porque nós não temos recursos 
suficientes só com a tabela SUS.  
 Marinete colocou bem, a gente 
conseguiu aumentar muito a participação do 
privado e chegamos a setenta e poucos por 
cento de SUS em vinte e seis de particular, e 
esse aí tem uma margem de ganho e 
complementava, cobria parte do custo que a 
gente tinha, porém, com a inauguração do novo 
hospital, é natural que os pacientes desse plano 
foram para lá, um a hospital novo, grande, 
bonito, e nos deixaram, quer dizer, com um 
valor bem reduzido em termos de convênio e 
particular, não complementando mais nossa 
tabela.  

Então, todo o trabalho que foi feito ao 
longo de 2001/2002, desde quando a Santa Casa 
reabriu a partir de 2015, ele veio sendo 
degradado, infelizmente, eu digo isso com...  

Só um minutinho 
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Ok, alguém quer 
complementar mais?  

Valdecyr? Seu som está desligado, 
Valdecyr. Liga seu som, Valdecyr.  

Continua desligado o som, Valdecyr. 
 Enquanto não entra o áudio do Valdecyr, 
alguém mais quer falar? A Santa Casa? 
 

O SR. DIMAS MAGNAGO – Doutor 
Hércules, só complementar, porque a emoção 
chega, né, e a gente... 

Mas o que vejo, com muita pena, que a 
situação volta ao contrário, regride a todo 
aquele trabalho que foi perdido, infelizmente. 
Então, a gente tem que arrumar uma solução, 
como arrumamos a quatro mãos lá atrás, temos 
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que arrumar de novo um caminho para que a 
gente possa resolver; sociedade, Governo, Santa 
Casa, todos os munícipes, para poder chegar 
aonde a gente precisa, que é ter um hospital 
aqui atendendo plenamente e continuando a 
atender a população como tem feito.  

Obrigado pelo tempo.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Pois não. 
Valdecyr, agora o seu som está ligado, 

não é? 
 
O SR. VALDECYR ROBERTE VIGUINI – 

Agora vocês estão me ouvindo?  
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Agora sim. Pode falar à 
vontade. 

 
O SR. VALDECYR ROBERTE VIGUINI – 

Bom dia a todos! 
Queria agradecer a oportunidade, não é, 

de a gente poder estar falando um pouquinho 
sobre a nossa Santa Casa. 

Eu sou da iniciativa privada, do segmento 
das Rochas Ornamentais, e fui convidado a fazer 
parte deste conselho, com muito orgulho, em 
2014, exatamente quando a gente estava 
entrando nessa época aí, como o Dimas 
colocou, que ouve um corte muito forte nos 
(Inaudível) hospitais em geral, filantrópicos, e a 
partir daí foi uma agonia, muito trabalho, eu 
juntamente com todo o conselho trabalhando 
muito no sentido de tentar viabilizar as coisas 
aqui na Santa Casa, mas infelizmente o que a 
gente conseguiu fazer, e só as coisas se 
declinando.  

E agora, nós chegamos a um ponto que é 
fácil de explicar, pois o novo financiamento, 
recalculamos todos os endividamentos da Santa 
Casa na Caixa Econômica Federal, esse 
montante que a gente tem hoje representa mais 
de vinte por cento da receita da Santa Casa 
mensalmente.  

Então, é impossível a instituição 
funcionar deste jeito. A gente tem procurado, o 
conselho reunido, era pra se reunir uma vez por 
mês, mas a nossa situação tem sido quase que 

semanal, trabalhando sem parar no sentido de 
bater portas, bater portas na Secretaria da 
Fazenda, pegando os nossos representantes do 
Governo Federal também passando a situação 
da forma em que está, e hoje nós estamos 
trabalhando muito intensamente também na 
sociedade do Sul do Espírito Santo, a sociedade 
organizada, as entidades, passando a situação 
em que a Santa Casa se encontra, porque nós 
não vemos outra oportunidade, ou é esse 
momento ou nunca mais, porque a gente 
entende que, de agora pra frente com este 
déficit, que já foi muito bem colocado pela 
Marinete e a situação colocada pelo Dimas, a 
gente não vê possibilidade da Santa Casa 
continuar. E o estouro vai ser muito mais rápido 
do que a gente pode imagina. Ou fazemos 
alguma coisa agora ou a gente não tem como 
continuar, infelizmente.  

O Dimas, que vive desde 2002 
trabalhando lá, você vê o sentimento que tem, a 
vontade que a gente tem de fazer, mas, 
infelizmente, a gente não consegue por conta 
própria resolver essa situação. Então, o que a 
gente pede é e ajuda de todo mundo. 

E nós estamos muito felizes por vocês 
terem aberto essa oportunidade para gente, 
hoje, de contar nossa história. Esperamos que 
vocês possam nos ajudar. É isso aí. 

 Um abraço para vocês. Obrigado a 
todos! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Fabrício, nosso presidente! 
Por favor, Fabrício, da Federação da Santa Casa 
e Hospitais Filantrópicos. 

 
O SR. FABRÍCIO GAEEDE – Bom dia! 

Estão me ouvindo bem? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Ouvindo bem. Pode falar. 
 
O SR. FABRÍCIO GAEEDE – Ótimo.  

Agradecer a presença de todos, esta abertura 
que a comissão deu a Santa Casa para poder 
expor a situação, hoje, atual, do hospital em 
relação às suas atividades. 
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Como bem disse a Marinete, nós temos 
aí uma instituição com um legado muito bonito, 
um exemplo de instituição que há mais de cem 
anos naquela região ali de Cachoeiro, tem 
contribuído não só para assistência à saúde da 
população, mas como tem dado emprego, tem 
ajudado muitos a seguir uma carreira 
profissional. Enfim, outros legados aí que, se a 
gente fosse colocar no papel a gente ia gastar 
boas páginas. 

Interessante, Doutor Hércules, já foi 
colocado pelos conselheiros e pela Marinete, a 
situação atual da Santa Casa. 

 A minha única contribuição aqui, é para 
apresentar um grande problema que os 
filantrópicos em geral vivem, mas em especial a 
Santa Casa de Cachoeiro. Por quê? A Santa Casa 
de Cachoeiro, ela tem perfil único no estado do 
Espírito Santo, em termos contratuais. Ok? Ele é 
o único hospital do nosso estado que tem o 
perfil de trauma de porta aberta. 

O hospital de trauma, ele custa muito 
caro. Ele não atende apenas demandas eletivas, 
ele precisa ter o máximo (Inaudível), muito bem 
amparada para receber aquilo que vai aparecer 
a qualquer momento, que é imprevisível. 
Entende? Se tiver um atendimento vai custar 
tanto, se tiver dez vai custar o mesmo tanto. Ou 
seja, você tem que ter uma equipe médica de 
plantão de ortopedia, de vascular, de neuro, 
equipe de enfermagem, enfim, suporte 
diagnóstico. 

 Então, assim, um dos problemas 
evidentes em relação a Santa Casa de 
Cachoeiro, é de fato o quanto ela custa e o 
quanto se recebe por ela. É muito simples essa 
comparação, sabe, Doutor Hércules, é só você 
pegar o orçamento do Estado direcionado para 
Santa Casa de Cachoeiro e pegar o orçamento 
do Hospital de Urgência e Emergência ou o 
Hospital Jayme, que tem o mesmo perfil de 
trauma. Entende? É pegar um e comparar com o 
outro. Olha a distorção que existe 
financeiramente entre um hospital gerenciado 
pelo Estado, e um hospital filantrópico. A 
atividade é a mesma.  

 Inclusive, a Santa Casa de Cachoeiro, em 
2019, chegou a fazer mais atendimento de 
trauma ortopédico do que o próprio Jayme. 

Entende? Então, assim, há uma diferenciação de 
remuneração muito grande. 

Diferente dos demais hospitais 
filantrópicos, a Santa Casa ela tem uma 
estrutura cara, de custos fixos voltados para o 
trauma.  

Uma solução para Santa Casa é fechar a 
porta, não vai atender mais trauma, vai reduzir 
o custo lá embaixo, porque vai tirar um valor 
gigantesco para manter as suas equipes de 
plantão para atender a população. Mas se 
fechar essa porta de trauma quem é que vai 
atender? 

Infelizmente, o SUS, ele entende toda 
essa estrutura como média complexidade, e 
como média complexidade ela é muito mal 
remunerada. Precisa ter aporte financeiro de 
outras fontes para que faça esse serviço de ter 
uma porta aberta, saudável, sustentável.  

Infelizmente, de todos os hospitais 
filantrópicos, a Santa Casa tem essa 
particularidade que é ímpar. Trauma custa caro! 

 O incentivo que a Santa Casa de Vitória, 
por exemplo, onde eu atuo; ou o Evangélico, de 
Cachoeiro, que está aí recebem, não deve ser o 
mesmo que a Santa Casa de Cachoeiro deve 
receber, porque o perfil é diferente, o critério 
diferente, atividade diferente. Então, precisa 
sim ter um enfrentamento rigoroso, sério, em 
relação a terceirização da Santa Casa de 
Cachoeiro. E como tal precisa ser remunerada. 

É inadmissível você ter um recurso lá, 
que é um terço do que custa uma equipe de 
plantão, Doutor Hércules, é muito difícil.  

Então, eu só queria contribuir com essa 
parte e um dos grandes problemas que a Santa 
Casa está vivendo hoje é justamente o quanto 
ela custa e o quanto se paga. Muitas vezes, a 
gestão pública diz assim: O hospital filantrópico 
é mal gerido. Olha, se você tem um recurso de 
quinhentos reais, vamos dizer assim, e o custo é 
mil reais; não tem gestão no mundo que vai 
cobrir esse buraco; não é uma questão de 
gestão é uma questão de remuneração.  

A Marinete mesmo explanou o tamanho 
da contribuição dela para sociedade, quanto 
resultados eficientes que ela prestava; não é um 
problema de gestão, é um problema sim, de 
remuneração, o quanto se custa e o quanto se 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, 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, segunda-feira, 29 de março de 2021 

paga, é muito simples. E não adianta ficar 
naquela discussão que os filantrópicos têm 
isenção tributária, os filantrópicos recebem 
outros incentivos; soma-se tudo e apresenta, 
não paga a conta. E o cálculo é muito simples, 
sabe doutor Hércules, é você pegar hospitais 
iguais, igual a Santa de Casa de Cachoeiro é o 
Jayme, é o antigo São Lucas, hospital de 
urgência e emergência. Esses são iguais, não é 
pegar a Santa Casa de Vitória e comparar com a 
Santa Casa de Cachoeiro, o perfil é diferente, a 
lógica é diferente. 
 Então, essa é a contribuição que eu 
queria deixar aqui em relação ao contexto da 
situação da Santa Casa de Cachoeiro. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Já terminou 
Fabrício? (Pausa) 
 Alguém da Santa Casa quer 
complementar? Marinete, Dimas, Valdecyr ou 
José Amarildo, quer completar alguma coisa? 
Não? 
 
 A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – Eu quero, 
doutor, eu quero fazer coro à fala do Fabrício. 
Realmente, enquanto não se pensar e analisar a 
Santa Casa, a Secretaria de Estado analisar a 
Santa Casa dentro do seu papel e, levando em 
consideração que é o único hospital porta 
aberta para atender trauma; de Guarapari para 
cá, vem tudo para a Santa Casa, de Guarapari 
para lá, vai para Vitória.  

Então, realmente, o problema, quero 
frisar isto, não é gestão, o problema, quero 
reforçar a fala do Fabrício, é a questão que o 
custo para se manter um pronto-socorro porta 
aberta para trauma é um custo gigantesco; as 
equipes médicas que nós temos que ter 
contrato de plantões para atender, porque não 
sabemos o que chega, é muito grande e, se nós 
formos analisar o quantitativo de óbitos 
existentes na Santa Casa, principalmente, no 
pronto-socorro, é ínfimo em comparação com o 
volume de atendimento. O que mostra que nós 
estamos fazendo o nosso papel, nós temos 
profissional técnico e assistencial contratado, 
mas, que, quando se trabalha o tipo de contrato 
existente, a gente não consegue diferenciar isso 

para recebimento de um valor condizente com 
os nossos custos.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem. Parece-me que 
o Dimas quer complementar. 
 
 O SR. DIMAS MAGNAGO – Só 
complementando o que o Fabrício disse, a 
exemplo; eu, uns quinze anos atrás, fiz uma 
continha, pedi a um deputado à época, ele 
conseguiu levantar os dados para mim. Qual é o 
total que o Governo do Estado, recurso dele 
próprio, direcionava para os hospitais, no Norte 
do Estado, da Grande Vitória e do Sul do Estado. 
Não me lembro mais dos números 
corretamente, mas era coisa bem proporcional 
ao que o Fabrício disse; se ele gastava trinta 
com um habitante da Grande Vitória, ele 
gastava dez com o habitante do Sul do Estado; 
ele gastava, se não me engano, quase doze, com 
o do Norte do Estado. Então, o Sul do Estado, 
ele tinha sim, já há muito, já vem de muito 
tempo, o volume de recurso que vem para cá, 
da receita própria do Estado, é sempre menor 
do que vai para os outros. Só para 
complementar, exatamente, o que o Fabrício 
colocou.  
 Muito obrigado. 
 
 ‘ O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Muito bem! É lamentável a 
situação da Santa Casa. O Fabrício já explicou 
isso. Sai mais do que entra, então não tem jeito, 
vai ter que chegar naturalmente a ter que 
fechar as portas.  
‘ Eu quero, neste momento, mais uma 
vez, pedir ao deputado Ferraço, porque foi ele 
que requereu esta reunião extraordinária e 
também ao deputado Luciano Machado, 
deputado Marcos Mansur, a deputada Norma 
Ayub, aí do Sul – eu também sou do sul de 
Cachoeiro: nos juntar, juntar força, a Câmara de 
Cachoeiro também e juntar todo mundo, no 
sentido que a gente possa diminuir esse 
sofrimento da Santa Casa.  
‘ Vou falar um pouquinho agora, já falei na 
última reunião ordinária, eu entrei na Santa 
Casa de Cachoeiro e eu conheço a história da 
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Santa Casa – desculpa a falta de modéstia –, 
mas melhor do que vocês porque eu entrei na 
Santa Casa com vinte anos. Então, sessenta anos 
atrás eu entrei na Santa Casa de Cachoeiro 
lavando chão. Doutor Ewerly que me empregou 
e senhor Antônio Penedo que era o diretor-
presidente da Santa Casa – geralmente 
colocava-se um notável, um fazendeiro, 
prefeito. Antônio Penedo foi prefeito, por 
exemplo. Então, naquele tempo tinha indigente, 
depois de indigente veio o Funrural. Tinha uma 
contribuição o Funrural, naturalmente os 
patrões. Bom, depois a Santa Casa foi tendo 
uma transformação. Ficou muito ruim. 

E a Santa Casa teve dois períodos. Se eu 
for agradar ou desagradar alguma pessoa, eu 
faço isso com muito prazer. Santa Casa teve 
duas fases: uma antes e outra depois do doutor 
Vicente. Eu ajudei ele a fazer aquela 
transformação. Depois, ao longo do tempo, 
houve algumas mudanças administrativas aqui. 
O próprio doutor Vicente, meu amigo, meu 
irmão acabou não tendo condições de gerenciar 
a Santa Casa. Por quê? Ele estava em Brasília 
procurando dinheiro para a Santa Casa, uma 
verba, e lá tem aqueles lobistas, arranjaram o 
dinheiro para a Santa Casa, mas queriam um 
percentual. O que o Vicente fazia? Ele dava esse 
percentual, depois não tinha como comprovar 
essa despesa. Isso foi um erro administrativo.  

Mas, na verdade, eu desafio qualquer 
um de Cachoeiro, de onde quer que seja, que 
fale que o Vicente subtraiu alguma coisa, que 
o Vicente roubou alguma coisa. Ele tem uma 
casa modesta ainda ali no bairro Gilberto 
Machado, vive uma situação muito ruim ele e 
Euzirinha, porque a aposentadoria dele é uma 
mixaria, como a aposentadoria de quase todos 
os médicos. Não é igual à aposentadoria dos 
políticos. Que não é o nosso caso aqui 
também porque nós não temos aposentadoria 
aqui, não. E não tem que ter mesmo, não. 
Tem que contribuir para a Previdência, igual 
eu contribuí, para se aposentar. O político tem 
que ter uma profissão, não pode ter profissão 
de político. Então, na verdade é isso. 
‘ Nós temos aí seiscentos mil usuários, 
habitantes da região Sul. São cento e vinte e um 

anos que tem a Santa Casa, duzentos e deis 
leitos.  

Quero falar para você, Dimas, Marinete, 
Valdeci, a maioria de vocês não sabem, mas eu 
fui motorista do Samdu aí cinco anos. Era 
Samdu, naquele tempo. Não era Samu, não. Era 
Samdu. Eu me lembro muito bem quando a 
Santa Casa, em frente ao Caçadores... A 
primeira casa de saúde era em frente à casa dos 
Caçadores, onde era a casa do doutor Barreto. E 
ali Nelinho, Diógenes e José Carreira fizeram a 
primeira casa de saúde. Depois ela foi ali para o 
Humberto Machado e depois a Unimed 
comprou.  

Então, conheço essa história muito bem, 
essa transformação que a Santa Casa teve. 
Transformação para bom e para ruim também. 
Porque o poder público também foi se 
desobrigando de oferecer ao cidadão o que o 
Governo tem que oferecer. Deixou por conta da 
Santa Casa. Quantas e quantas pessoas a Santa 
Casa já tratou, já curou, já salvou com o dinheiro 
dela e de alguns abnegados!  

No tempo em que eu trabalhei aí, 
quando eu tinha vinte anos, a Santa Casa tinha 
alguns sócios. Esses sócios faziam uma 
contribuição mensal. Hoje não existe mais. O 
que existe é alguém que pode fazer uma 
contribuição, mas você era sócio da Santa Casa. 
Tinha um carnezinho que eu fazia a cobrança 
em casa dessas pessoas.  

Naquele tempo ainda, depois do 
indigente, Funrural, veio IAPI, Iapetec, IAPT, 
enfim, os institutos que pagavam um serviço um 
pouco mais justo daquela despesa que aqueles 
funcionários davam. O Vicente chegou e eu tirei 
essas contas: Guaçuí, Alegre, Jerônimo 
Monteiro. Marataízes não tinha, Marataízes 
ainda não era município. Itapemirim já era. 
Depois, veio Marataízes. Veio mais o quê? 
Piúma. O Vicente mandava os pacientes desses 
domicílios que eu falei, eu tirava uma fatura e 
mandava para os prefeitos pagarem. Sabe 
quantos pagaram? Nenhum! Mas ele mostrava 
ao prefeito que a responsabilidade daquele 
primeiro atendimento, a questão primária, é do 
município! Já era e continua sendo!  

Então, na verdade, isso tudo acabou e aí 
o Poder Público, o Governo do Estado, o 
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Governo Federal, o Governo Municipal foi 
deixando tudo nas costas das Santas Casas.  

Vai lá na casa de saúde, vai na Unimed. 
Eu sou cooperado da Unimed também. Vai lá na 
Unimed e vê se internam você de graça. Não 
interna, não. Sabe por quê? Porque isso vive de 
resultado positivo. Por que a Santa Casa tem 
que dar prejuízo? Não pode dar prejuízo. Essa 
conta não fecha.  

Então nós temos que fazer alguma coisa, 
conclamar os vereadores, repito, os deputados 
da região.  

Podem contar comigo como deputado da 
região. Todo ano eu mando uma verba pequena 
para Santa Casa, mas eu mando. Todo ano eu 
mando! Eu já mandei mais, mas como a minha 
demanda aqui é maior, eu tenho destinado mais 
aqui para a União dos Cegos; para a Acacci, que 
é do câncer infantojuvenil; a Afecc, que é do 
Hospital Santa Rita; tem o pessoal dependente 
químico, que é a Apadd, em Vila Velha; tem a 
Amaes, autista, aqui em Vitória. Então a minha 
demanda é muito grande.  

E a verba também, infelizmente, desde o 
Governo passado, o senhor Paulo Hartung 
reduziu a verba que a gente dava de um milhão 
e meio para um milhão.  

Para você ter uma ideia o TFD - 
Tratamento Fora do Município, a diária era 
cento e cinquenta e quatro reais. Hoje é a 
metade, setenta e poucos reais. Como é que 
uma mãe pode levar um filho lá em São Paulo 
para botar implante coclear?  

Felizmente, lábio leporino e fenda 
palatina, nós conseguimos aqui nesse Governo, 
com Nésio, com sua equipe, o governador 
Renato Casagrande. Conseguimos com o doutor 
Timóteo operar essas crianças aqui no Hospital 
Infantil Nossa Senhora da Glória. Ir para São 
Paulo com uma diária de setenta e quatro reais, 
é mole um negócio desses? Então, é assim que o 
Poder Público tem tratado o cidadão.  

Eu sou da base do Governo, mas eu não 
posso esconder. Eu lamento realmente essa 
penúria que a Santa Casa está passando hoje. 
 Bom, eu quero dizer também, para 
encerrar a minha fala, eu sei que já falei muito, 
mas não falei demais. Falei a verdade, então não 
falei demais.  

Mas também, Dimas, você que está 
sorrindo aí, eu entrei na Santa Casa em 1960. A 
minha carteira está aqui assinada como auxiliar 
de serviços gerais, lavando o chão. Trabalhei na 
Santa Casa vinte anos, de 60 a 80. Entrei como 
lavador de privada, fiz o ginásio, fiz 
contabilidade, dei aula de contabilidade e 
acabei sendo contador da Santa Casa porque 
doutor Ewerly, que era o contador, passou no 
concurso de juiz e eu acabei fazendo a 
contabilidade da Santa Casa uns tempos. Muito 
bem, depois, fiz Direito. Sou advogado, faço 
algumas coisas ainda de advocacia, mas só a 
parte mais eleitoral, aquelas brigas, colocar uma 
placa ali, mandar tirar. A Leila me ajuda 
também, não é, Leila? Me ensina muito a Leila. 
É advogada, uma famosa advogada. E, depois, 
médico. Saí da Santa Casa de Cachoeiro como 
médico. Então a Santa Casa me deu tudo. A 
Santa Casa mudou a minha vida. Um pedaço da 
minha vida foi dentro da Santa Casa, vinte anos. 
Então essa casa é a minha casa também. Eu fico 
muito triste de ver a Santa Casa nessa penúria.  

E, mais uma vez, conclamo o Deputado 
Ferraço, você, que requereu esta reunião 
extraordinária, deputado Luciano Machado,  
deputado Marcos Mansur, deputada Norma 
Ayub, vereadores de Cachoeiro e o prefeito de 
Cachoeiro, vamos unir todo mundo para fazer 
com que a Santa Casa não feche as portas, 
porque se fechar as portas vai morrer muita 
gente, vai morrer mais, e tem que bater na 
porta de vocês, vocês que estão com o caixa na 
mão.  

É o meu desabafo, desculpa, mas eu não 
poderia deixar de fazer esse registro.  

Ainda temos algum tempo. Temos, pelo 
menos, uns dez minutos. Eu franqueei a palavra, 
inicialmente, para a Santa Casa, e, depois, para 
o Fabrício também.  
  

A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – Doutor 
Hércules, quero só agradecer esta 
oportunidade. Fiquei muito feliz de saber que o 
senhor fez parte do time da Santa Casa. E uma 
vez pertencente ao time, sempre será do time. 
Então, muito obrigada ali pela sua partilha ou 
compartilhamento de um pequeno trecho da 
sua história de vida.  E estamos bastantes 
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orgulhosos de saber que a Santa Casa faz parte 
da sua história, que a Santa Casa contribuiu 
também, de maneira positiva, para o senhor 
chegar aonde chegou hoje.   

Então, eu saio bem mais esperançosa 
desta reunião por saber que estamos lidando 
com gente da nossa casa, gente do time da 
Santa Casa e que, com certeza, o senhor vai ser 
mais um adepto aí para nos ajudar nesta luta. 
Muito obrigada!  
 

O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 
HÉRCULES – MDB) – Com certeza, eu não tenho 
dúvida.  

Só esqueci de falar e faço questão de 
registrar que o meu segundo pai, doutor Ewerly 
Grandi Ribeiro... Eu falei o nome dele, mas não 
falei que ele foi o meu segundo pai, porque ele 
que confiou em mim, ele me colocou lá para 
trabalhar. Naquele tempo tinha a pensão dos 
homens e se chamava PH. PH hoje quase todo 
mundo conhece como Paulo Hartung, não é? 
Mas não tem nada a ver com Paulo Hartung. Eu 
tinha vinte anos, e Paulo Hartung não sei se era 
nascido, mas, de vez em quando um gaiato 
botava assim: Pensão do Hércules, porque eu 
que fazia a limpeza, eu que lavava banheiro, 
levava a comida para os pacientes. É isso aí! Na 
verdade, o doutor Ewerly foi quem assinou 
minha carteira, que está aqui no gabinete, como 
auxiliar de serviços gerais, em março de 1960. 
Olha só quantos anos tem isso, não é? E o 
doutor Ewerly, uma pessoa maravilhosa, 
infelizmente está meio doente, está enfermo, 
mas quero deixar aqui esse agradecimento para 
o doutor Ewerly, que, mais uma vez, é o meu 
segundo pai. 

Fabrício, que complementar alguma 
coisa?  

 
O SR. FABRÍCIO GAEEDE – Não, Doutor 

Hércules, é justamente nessa fala que o senhor 
fez que faz me lembrar de uma frase que 
sempre gosto de dizer: o hospital filantrópico é 
patrimônio da sociedade onde está inserido. 
Todo mundo pode utilizar seus serviços, como 
também a sociedade precisa se responsabilizar 
por ele. Às vezes a gente sente esse abandono 
da sociedade em ajudar, em fortalecer. Muitas 

vezes a gente vê sim, pessoas que se doam, por 
exemplo, há o conselho aqui da Santa Casa, que 
são voluntários, muitas vezes colocam até o seu 
próprio CPF em risco para que a instituição 
consiga ter um fôlego, um capital ou alguma 
coisa para que isso ande. Mas não é só deles, 
não é só, o conselho, eles não são donos do 
hospital. Eles são voluntários. A sociedade 
precisa também ser despertada para isso. Cada 
cidadão lá de Cachoeiro precisa saber que 
aquele hospital é dele, da mesma forma que ele 
tem direito de usar, ele precisa também 
contribuir de alguma forma, seja por serviços 
voluntários, seja por doação, dentre outras 
formas possíveis.  

Deixar claro também aqui, Doutor 
Hércules, que a equipe da Santa Casa lá já está 
municiada de informações seguras para ir para 
um debate, para esclarecer, para mostrar que o 
problema lá não é um problema de gestão, é um 
problema realmente de remuneração. É um 
problema contratual. É possível a Santa Casa 
reverter esse problema, por si própria, mas aí se 
começar a fechar serviços na Santa Casa, quem 
vai ser, de fato, o grande prejudicado disso? 
Quem vai se beneficiar de uma estratégia 
dessas? 
 E outro ponto. Faço até aqui uma 
colocação, que é uma provocação de fato: 
vamos supor que a Santa Casa não consiga 
encontrar uma solução e resolva fechar. 
Possivelmente, o Estado vai assumir. O Estado 
vai lá e abraça a Santa Casa para botar nos eixos 
para trabalhar. Eu garanto ao senhor, deputado 
Hércules, que, no mínimo, eles vão injetar, pelo 
menos, setenta por cento de recursos a mais 
neste hospital para fazer as mesmas atividades 
que estão executando ali hoje. Isso é muito 
claro. Os estudos já estão prontos.  

Eu acho que o hospital precisa de apoio 
político. O braço técnico já está muito bem 
amparado para que as coisas andem, para que o 
modelo contratual seja revisto. Não precisa de 
grandes recursos, precisa apenas pagar o que 
custa. 

Então, é só essa contribuição. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Fabrício, eu tenho tanto 
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respeito e admiração pelas filantrópicas e você 
sabe muito bem a inspiração do Luiz Nivaldo, 
que foi o presidente antes de você. Nós temos 
muita saudade dele, mas também que você tem 
feito um trabalho maravilhoso como o Luiz 
Nivaldo. 

Mas eu fiz a lei – vou falar na primeira 
pessoa para mostrar para as pessoas que não 
sabem; você sabe, Fabrício – a Lei n.º 
9.670/2011. É uma lei da minha autoria, que 
comemora o Dia das Filantrópicas e das Santas 
Casas. Na verdade, nós não temos nada que 
comemorar, mas nós não podemos cruzar os 
braços. 

Também quero sugerir a vocês que a 
gente não pode parar aqui. Não é só esse 
discurso e ficou por aqui mesmo. Não! Nós 
temos que ter uma pauta seguinte. Eu gostaria 
aqui de sugerir, mas, naturalmente, com a falta 
do Ferraço, eu fico meio sem condições de fazê-
lo. Mas vou fazer e logo mais o Ferraço estará 
na sessão virtual também, das três horas. Eu 
gostaria de sugerir que Ferraço continuasse com 
esta pauta e fizesse outra reunião, pode ser 
extraordinária, com o secretário presente ou o 
seu representante.  

Hoje, infelizmente, o subsecretário 
Gleykson não pôde comparecer. Justificou. Nós 
estamos, neste momento, de pandemia. O 
Governo, a Secretaria de Saúde não tem feito 
outra coisa a não ser lutar, dar entrevista e 
mostrar o que vai acontecer. Possivelmente, 
hoje à noite, o governador poderá, à tarde, 
noticiar que nós teremos um lockdown. Isso vai 
ser muito ruim para a economia, para os 
empregos, para as pessoas, mas vai ser muito 
bom para a saúde. Infelizmente, é aquele 
remédio amargo que você dá para o seu filho, é 
aquela injeção que você aplica no seu filho, que 
sabe que vai doer, mas que ele vai ficar bom, 
que ele não vai ficar doente, que não vai 
morrer.  

Talvez este seja o remédio no momento, 
uma vez que a negação da vacina vem desde lá 
de trás, quando ofereceram para o Brasil as 
vacinas, em setembro, e o Brasil ficou enrolando 
com essa história de cloroquina daqui, 
cloroquina dali, negando a vacina, negando que 
era uma doença grave, que era uma gripezinha 

e o Brasil chegou ao ponto que está chegando: 
duzentas e tantos mil pessoas mortas. Então, na 
verdade, é isso. 

Então, eu quero propor, se vocês 
concordassem, de vocês entrarem em contato 
com o Ferraço, eu farei isso à tarde, pedindo 
para o Ferraço continuar movimentando essa 
diretoria e nós todos. Está bom assim? Pode ser 
ou vocês têm outra sugestão? (Pausa) 

Alguém quer falar ou é isso aí? 
 
O SR. DIMAS MAGNAGO – Doutor 

Hércules, eu acho que o caminho é por aí 
mesmo. Não podemos parar, não. Temos que 
lutar. Já estamos lutando há vinte anos. Vamos 
continuar lutando até que chegue o momento 
em que realmente se defina isso ou para o bem 
ou para o mal infelizmente. 

Eu queria aproveitar, então, e agradecer 
em nome conselho. O meu cargo hoje é vice-
presidente do conselho. O padre Walter, que é o 
presidente, não pôde comparecer. Em nome 
dos demais conselheiros, agradecer essa 
oportunidade que deu à Santa Casa para a gente 
explanar e trocar essas ideias aí. 

Obrigado a todos e tenham todos um 
bom dia! 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Dimas já 
concordou. 

José Amarildo também concorda que o 
Ferraço continue mobilizando?  

Amarildo? (Pausa) 
Ligue o seu som, Amarildo. (Pausa) 
Amarildo, está desligado ainda. 
Fabrício, concorda? 

 
O SR. FABRÍCIO GAEEDE – Concordo, 

sim, deputado. Acho que é uma forma de 
continuar caminhando neste processo de tentar 
achar uma solução para a Santa Casa de 
Cachoeiro. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Valdecyr. (Pausa) 
Ligue o seu som, Valdecyr. O seu som 

está desligado. 
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O SR. VALDECYR ROBERTE VIGUINI – 
Concordo, sim. Acho que a gente tem que levar 
adiante. Vamos fazer mais reuniões e ver o que 
a gente consegue. 

Queria, desde já, agradecer a 
oportunidade para a gente achar o caminho 
para a Santa Casa. Quem vai ganhar com isso 
são os mais pobres, os mais necessitados, afinal 
de contas a gente está atendendo oitenta e oito 
por cento das pessoas mais necessitadas, que 
não tiveram o privilégio e não têm condições de 
pagar um plano de saúde. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Com certeza. 
Amarildo, ligou o som? Não, não é? O 

seu som está desligado. 
Marinete. 
 
A SR.ª MARINETE TIBÉRIO – Concordo, 

sim. Eu acho muito importante esta mobilização 
e surge para nós uma esperança. Que tenhamos 
frutos bem positivos advindos dessa 
mobilização. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DOUTOR 

HÉRCULES – MDB) – Muito bem! Obrigado. 
Acho que ligou o som, Amarildo. Pode 

falar. Você concorda? (Pausa) 
Desligou outra vez. 
Faz o sinal do positivo se estiver me 

ouvindo. (Pausa) 
Amarildo, está me ouvindo? Está me 

ouvindo, Amarildo? (Pausa) 
O seu som está desligado. 
Faça sinal de positivo então. (Pausa) 
Beleza! Amarildo está de acordo. Ele está 

sem áudio, mas ele está de acordo. E, pelo 
sorriso dele, eu estou vendo que ele está de 
acordo também. 

Muito bem! Então, eu fico encarregado 
de falar com o Ferraço, e vocês também de 
cobrar dos deputados da região, inclusive da 
deputada federal nova, que tem muito amis 
força do que eu e o Ferraço juntos. Combinado? 
Fechado, então. 

Estamos chegando ao final da nossa 
reunião. Eu quero agradecer à Deus, agradecer a 
todos, agradecer ao nosso serviço de tecnologia, 

agradecer às taquigrafas e aos taquígrafos que 
registraram as nossas falas até agora, agradecer 
à Leila, à Comissão de Saúde e ao meu gabinete. 

Nada mais havendo a tratar, dou por 
encerrada a reunião da nossa comissão, 
convocando todos para a próxima, que será 
terça-feira, às nove da manhã. 

Muito obrigado! 
Agora já é boa tarde. Meio-dia e três 

minutos. Boa tarde a todos! Vamos em paz e 
com Deus e não vamos deixar a Santa Casa 
fechar! 
 

(Encerra-se a reunião às 
12h03min) 

 
_______________________________________ 
 

PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA 
VIRTUAL, DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 
ORDINÁRIA, DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, 
DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO À CRIANÇA E AO 
ADOLESCENTE E DE POLÍTICA SOBRE DROGAS, 
REALIZADA EM 18 DE MARÇO DE 2021.  
 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Primeira 
reunião ordinária, da terceira sessão legislativa 
ordinária da décima nona legislatura. 

Havendo número legal, declaro abertos 
os trabalhos da comissão. 

Senhoras e senhores, autoridades 
presentes, servidores da Assembleia e 
Conselhos Tutelares, bom dia! 

Dentre os diversos assuntos abordados 
na última reunião, realizada no último dia 3, a 
situação dos conselheiros tutelares acendeu um 
alerta muito grande, em razão de sua 
importância e de sua atuação na proteção e na 
garantia dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 

Diariamente, nossos conselheiros 
trabalham arduamente, a fim de atender às 
diversas demandas que chegam aos conselhos. 
Destacamos que compete aos conselheiros 
atender crianças e adolescentes, aconselhar pais 
ou representantes legais, requisitar a execução 
de serviços públicos nas áreas de educação, 
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previdência, saúde, serviço social, segurança, 
trabalho, entre outras ações tão importantes. 

Fazem tudo isso em detrimento da baixa 
remuneração, em muitos casos de apenas um 
salário mínimo, e que ainda exigem dedicação 
exclusiva, sem contar a falta de recursos, como 
manutenção dos veículos e cota de combustível 
insuficiente para o exercício de tão nobre 
função. 

Lidar com crianças e adolescentes, em 
suas peculiaridades e necessidades, fragilidades 
e carências, exige sensibilidade e conhecimento. 
Fazemos constar, neste momento, nosso 
reconhecimento pelo papel relevante dos 
conselheiros tutelares e imperiosa necessidade 
de os Poderes, como um todo, voltarem seus 
olhares com maior atenção, socorrê-los e ouvi-
los para que, desta forma, os Conselhos 
Tutelares possam realizar com maior eficiência e 
eficácia essa função. 

É necessário que se faça um verdadeiro 
diagnóstico da situação dos Conselhos 
Tutelares. Com isso, conto com cada conselheiro 
e seus coordenadores para que, juntos, 
possamos fazer as reivindicações necessárias. 

Vamos ao trabalho! 
Leitura e aprovação da ata. Deixaremos 

as atas da primeira e da segunda reunião 
extraordinária para votação e aprovação na 
próxima reunião ordinária, que será realizada no 
dia 08/04. 

Leitura do Expediente. Eu ia solicitar à 
Secretaria para que fizesse, mas eu mesmo vou 
fazer para agilizar, deputado Luciano Machado e 
deputado Marcos Mansur, que já deve estar 
entrando aí – Marcos Mansur já está presente. 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
OFÍCIO/SESP/PC/SPRM/4.ª DR/15.ª 
DP/N.º 089/2021, encaminhado pela 
Exma. Senhora doutora Tania Maria 
Zanoli, Delegada Titular da Delegacia de 
Itaciba – Cariacica/ES, em resposta ao 
OFÍCIO/CPAD/N.º 001/2021 (Termo de 
Declarações n.º 001), que versa sobre os 
encaminhamentos de BU’s - Boletins 
Unificados de n.º 43870919 e 43917496 
que relatam ameaças, atentados 

perpetrados por traficantes, tendo sido 
informado que todas as providências 
foram adotadas, em relação às 
denúncias, inclusive resultando em 
representação criminal por prisão, 
encaminhamento à DHPM – Delegacia de 
Homicídio e Proteção à Mulher. 
 

DESPACHO: A Comissão tem recebido 
diversas pessoas que noticiam ações do tráfico 
de drogas e, lamentavelmente, relatos de 
violência e abuso contra crianças e 
adolescentes. Agradecemos desde já à doutora 
Tânia Maria Zanoli pela pronta resposta que 
resultou em representação pela decretação de 
prisão preventiva do acusado, inclusive autos 
específicos foram encaminhados através do IP 
029/2021 à DHPM – Delegacia de Homicídio e 
Proteção à Mulher. 

Reiteramos a parceria desta Comissão 
com delegados de Polícia, promotores, juízes, 
conselheiros tutelares e todas as autoridades, 
que de forma direta ou indireta exercem função 
de proteção à criança e ao adolescente e 
prevenção e combate às drogas. Sugiro que seja 
oficiado à DHPM e à DHPP Cariacica para que 
informe o andamento dos procedimentos 
existentes em relação aos fatos ligados à vítima 
MLF. 

Após, arquive-se. 
Os deputados favoráveis permaneçam 

como estão; os contrários se manifestem. 
(Pausa) 

Não havendo contrário, aprovado. 
 
DENÚNCIA/ TERMO DE DECLARAÇÃO 
n.º 002/2021 – Prestado no dia 22 de 
fevereiro do corrente ano por ABC, que 
solicita providências em relação ao 
abuso sofrido por sua filha, cujo 
inquérito policial foi presidido pela DPCA 
resultando em processo que tramita na 
comarca de Marechal Floriano. O 
declarante ABC solicita apoio desta 
Comissão junto ao juiz da comarca e o 
órgão do Ministério Público para agilizar 
o andamento da referida ação penal. 
 

Nosso despacho: Trata-se de um pedido 
de socorro de um pai, ora identificado como 
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ABC, que apesar das providências já adotadas na 
DPCA ainda sofre angústia do abuso sofrido por 
sua filha cuja ação penal ainda tramita na 
comarca de Marechal Floriano. Porém, o 
abusador, que antes havia se afastado da vítima 
e de sua família, agora volta a frequentar o 
bairro, apesar do dano causado à vítima, como 
se nada tivesse acontecido. Desta forma, sugiro 
aos senhores deputados oficiar ao Ministério 
Público e ao juiz responsável pelo processo 
encaminhando cópia do expediente, solicitando 
adoção de medidas urgentes, dentre as quais 
medida protetiva, solicitando ainda informações 
das providências legais adotadas. 

E eu pergunto como votam os senhores 
deputados?  

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovado. 
 
DENÚNCIA/ TERMO DE DECLARAÇÃO 
N.º 003/2021 - Prestado no dia 03 de 
março do corrente ano por BTR, que 
solicita providências junto à DPCA e à DP 
Regional de Guarapari em relação aos 
BOs de n.os 43560689, 43141751 e 
44309268, abusos sofridos em Vila Velha 
e Guarapari, solicitando celeridade nos 
inquéritos por temer que o abusador 
fique impune. 
Despacho: O fato narrado pelo 

declarante BTR, pai de duas vítimas é 
extremamente preocupante, até porque o 
abusador ainda se aproveitou de outras duas 
vítimas amigas das filhas de BTR. Desta forma, 
sugiro que seja expedido ofício à DPCA e DP 
Regional de Guarapari, solicitando informações 
em relação às providências adotadas em relação 
aos boletins unificados acima mencionados. 

Valendo ressaltar que, após a nossa 
primeira reunião, o pai dessas vítimas entrou 
em contato conosco através do nosso telefone 
celular que foi disponibilizado pelo Disque-
denúncia, que é o número (27) 999690988 

Eu pergunto: como votam os senhores 
deputados?  

Os favoráveis mantenham-se como 
estão; os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovado. 

REQUERIMENTO encaminhado pelo 
senhor Wanderson da Silva Fernandes, 
através de seu patrono, o qual solicita a 
regularização da visita referente aos 
menores ME, N e G, cujo processo 
tramita na 3ª Vara de Família da Serra 
(processo 0004889-53.2020.8.08.0048). 
 
Nosso despacho: Sugiro que seja oficiado 

a 3ª Vara de Família da Serra e Promotoria Cível 
com atuação na 3ª Vara de Família, 
encaminhando cópia integral do referido 
Expediente. 

Pergunto como votam os senhores 
deputados? 

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovado. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 

SENHORES DEPUTADOS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
Não houve no período. 

 
PROPOSIÇÃO BAIXADA DE PAUTA: 
Não houve no período. 

 
ORDEM DO DIA: 

 
INDICAÇÃO: Indicação ao Prefeito do 
município de Vila Velha para reforçar o 
patrulhamento da guarda municipal no 
bairro Portal das Garças, em Vila Velha, 
em decorrência da forte presença dos 
traficantes de drogas, conforme foi 
solicitado por moradores do bairro. 
 
Vale ressaltar que recebemos aqui, no 

nosso gabinete, a visita da presidente da 
comunidade, juntamente com uma comitiva, 
que nos relatou esse assédio por parte dos 
traficantes junto às crianças e adolescentes 
daquele bairro, razão pela qual fizemos essa 
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indicação e colocamos em votação pelos 
senhores deputados. 

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovado. 

 
DELIBERAÇÃO DAS AUDIÊNCIAS 

PÚBLICAS: 

 
Política sobre Drogas – “Vivendo o 

presente com um olhar para o futuro” – 
sugerindo o dia 20 de maio, a ser realizada no 
plenário Dirceu Cardoso e virtual. 

Pergunto como votam os senhores 
deputados?  

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, aprovado. 
 
DELIBERAÇÕES DIVERSAS: 

 
Senhores deputados, esta comissão trata 

de tutelas importantíssimas, como a proteção e 
o direito das crianças e adolescentes, assim 
como a vida, tão violentadas pelas drogas lícitas 
e ilícitas, e a ação implacável do tráfico de 
drogas, principalmente nos bairros periféricos. 

Denúncias chegam exigindo celeridade e 
ações imediatas. 

Desta forma, sugiro aos senhores 
deputados que as denúncias que exigem 
comunicações às autoridades policiais, 
judiciárias e ao Ministério Público, solicitando 
providências e medidas legais, possam ser 
realizados imediatamente pela secretaria da 
comissão e, posteriormente, levado ao 
conhecimento dos ilustres deputados, até 
mesmo pelo fato de que nós necessitamos de 
celeridade e as vítimas clamam por celeridade. 

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados?  

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Criação do Grupo de Trabalho, GT, 

voltado para elaborar diagnóstico da situação 
dos conselhos tutelares: orçamento, estrutura 
física e pessoal. 

Nós sabemos que os conselhos tutelares 
estão passando por sérias dificuldades, 
especialmente no interior do estado, por falta 
de recursos, viaturas, combustíveis, salário 
baixíssimo. O conselheiro tutelar, ele recebe 
apenas um salário mínimo e tem que ter 
exclusividade. 

Então, o nosso despacho aos senhores 
deputados: Na última reunião, desta comissão, 
ficou constatado, pela fala dos conselheiros 
tutelares presentes, que os conselhos tutelares 
carecem de estrutura física operacional, pessoal 
e financeira. Desta forma, é necessário que se 
obtenha um perfeito diagnóstico da realidade 
cada Conselho Tutelar existente em nosso 
estado. Lembrando que o referido órgão é, em 
muitos casos, a primeira porta que a 
comunidade busca na solução de interesses e 
garantias dos menores, até mesmo pelo fato de 
que nós temos delegacias de proteção à Criança 
e Adolescente somente no município onde nós 
temos... 

Os recursos das delegacias são ínfimos, 
razão pela qual nós precisamos discutir a 
situação dos conselhos tutelares. 

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados? 

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovado. 
C - Criação de Grupo de Trabalho, GT, 

voltado para a educação escolar de crianças e 
adolescentes, sob o tema: Escola tempo integral 
versus Escola ser integral. Artigo 3.º, do Ecriad. 

O nosso despacho: Na última reunião, 
também ficou claro que alunos, principalmente 
do ensino fundamental, período em que há uma 
formação de caráter e da personalidade da 
criança e do adolescente, carecendo de uma 
política efetiva, pedagógica, que trabalha não 
somente o tempo de permanência deles na 
escola, mas que, de forma qualificada, seja 
trabalhado esse ser de modo integral, conforme 
preceitua o artigo 3.º do Ecriad. 

Diz o artigo 3.º: 
 

Art. 3.o: A criança e o adolescente 
gozam de todos os direitos 
fundamentais inerentes à pessoa 
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humana, sem prejuízo da 
proteção integral de que trata 
esta Lei, assegurando-se-lhes, por 
lei ou por outros meios, todas as 
oportunidades e facilidades, a fim 
de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, 
moral, espiritual e e social em 
condições de liberdade e de 
dignidade. 
 

Desta forma, a criação deste grupo de 
trabalho certamente apontará contribuições 
importantes para a educação no nosso estado. 

Eu pergunto como votam os senhores 
deputados?  

Os favoráveis permaneçam como estão; 
os contrários se manifestem. (Pausa) 

Não havendo contrários, fica aprovado. 
Eu solicito a todos os presentes, a todos 

os que estão nos acompanhando, que tenham o 
interesse em participar dessas comissões... E eu 
já sou um dos membros, como presidente da 
Comissão, o doutor André também será o 
segundo membro. As demais pessoas que 
tenham interesse, por gentileza, entrem em 
contato com a secretaria da comissão, para que 
a gente possa tomar as devidas providências. 

Relatório da 2.ª Reunião Extraordinária, 
realizada no dia 3 de março do corrente, às 
13h30min. no Plenário Dirceu Cardoso, de 
forma virtual. 
 Assim sugerimos, e foi exatamente em 
cima das reivindicações que a secretaria desta 
comissão providenciou as sugestões para que 
sejam levadas à apreciação dos senhores 
deputados:  

A. Oficiar à Comissão Estadual Judiciária 
de Adoção, Ceja/ES, e indicação ao 
Governo do Estado visando 
incentivar através de campanhas a 
adoção de crianças no estado do 
Espírito Santo. 

B. Oficiar à Sesp e indicação ao Governo 
do Estado solicitando o aumento do 
número de vagas do concurso em 
andamento da Polícia Civil deste 
estado. Essa indicação visa, nesse 
caso, a ampliação das DPCAs e o 

aumento dos recursos da Delegacia 
de Proteção à Criança, que funciona 
aqui em Jucutuquara. 

C. Oficiar aos prefeitos municipais e 
presidentes das câmaras municipais 
solicitando aumento de recursos e 
melhorias na estrutura dos conselhos 
tutelares existentes em cada 
munícipio. 

D. Oficiar aos prefeitos municipais e 
presidentes das câmaras municipais 
solicitando atenção e ações 
específicas com relação à evasão 
escolar e à falta de vagas nas escolas 
municipais. 

E. Oficiar e encaminhar indicação 
sugerindo aos prefeitos municipais e 
presidentes das câmaras municipais 
melhoras no efetivo e orçamento dos 
Cras - Centro de Referência de 
Assistência Social, e Creas - Centro de 
Referência Especializado de 
Assistência Social. 

F. Oficiar aos prefeitos municipais dos 
municípios de Serra, Vitória, Cariacica 
e Vila Velha, solicitando ampliação do 
serviço de abordagem social em 
relação a crianças e adolescentes em 
situação de abandono e de rua. 

G. Realizar visita técnica nas unidades 
socioeducativas do Iases.  

H. Oficiar à Polícia Militar do Estado do 
Espírito Santo, solicitando ampliação 
do Proerd - Programa Educacional de 
Resistência às Drogas, e oficiar 
também à Polícia Civil do Estado do 
Espírito Santo, na pessoa do 
delegado-geral, doutor José Darcy 
Arruda, solicitando a ampliação do 
programa Papo de Responsa, que 
realiza maravilhoso trabalho. 

 
Pergunto: como votam os senhores 
deputados? 
Os favoráveis permaneçam como estão, 
os contrários se manifestem. (Pausa) 
Não havendo contrários, fica aprovado. 
Gostaria de saudar todos os presentes. 

Saudar, inicialmente, a doutora Patrícia Pereira 
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Neves, na pessoa do comissário Aldair Procópio. 
Aldair, leve o nosso abraço para a doutora 
Patrícia, uma parceira de muitos e muitos anos. 
Nós solicitamos e pedimos a Deus a melhora 
imediata do estado de saúde da doutora 
Patrícia, para que ela possa voltar ao trabalho, 
ao nosso convívio.  

Quero saudar também Aloisio Ernesto 
Duboc, meu grande amigo e presidente do 
Sindicato dos Delegados e Policiais do Estado do 
Espírito Santo. Aqui, em memória também à sua 
mãe, minha grande amiga, trabalhamos juntos 
durante muito tempo, doutora Zoraydes Duboc. 
O nosso abraço a toda família. Que Deus 
continue confortando todos vocês. 

Inicialmente, agora, gostaria de conceder 
a palavra ao comissário Aldair Procópio. Antes, 
porém, pergunto se o deputado Luciano ou o 
deputado Pr. Marcos Mansur desejam fazer uso 
da palavra. (Pausa) 

O deputado Luciano, eu o estava vendo 
aqui agora mesmo. Não sei se ele está com 
problema de áudio. Acho que caiu a conexão 
porque os deputados estão no interior do 
estado.  

Passo a palavra ao Aldair Procópio. 
Aldair, você está com a palavra por até cinco 
minutos. 
 

O SR. ALDAIR PROCÓPIO – Sim, 
deputado, obrigado.  

Bom dia a todos! Trago fraterno abraço 
da doutora Patrícia ao senhor, deputado, e aos 
demais presentes. 

Ela lamenta não poder participar porque 
está adoentada, mas, brevemente, estará aí 
ativa, porque ela é realmente uma pessoa muito 
dedicada, sempre muito ativa às causas que 
envolvem criança e adolescente e outras 
questões de interesse público.  

Informando que o Tribunal de Justiça 
está sempre à disposição de V. Ex.ª, da comissão 
e da Assembleia, no sentido de promover ações 
que possam contribuir para a melhoria do 
desenvolvimento da criança e do adolescente.  
 Estamos passando momentos difíceis, 
infelizmente, em relação à pandemia, mas isso 
não impede e não pode impedir que as 

instituições ajam em prol dessa população que 
necessita de atenção plena e constante. 
 Então, fica aqui registrada a 
manifestação em nome do Tribunal de Justiça e 
da doutora Patrícia, que assim recomenda. 
 Agradeço, deputado, a V. Ex.ª e coloco-
me à disposição. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
Aldair. Leve o nosso abraço à doutora Patrícia 
Pereira Neves. 
 Pergunto se o deputado Luciano - ele 
tinha voltado agora - está nos ouvindo. (Pausa) 
 Deputado Luciano Machado, meu grande 
amigo, está nos ouvindo? 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Deputado Delegado Danilo Bahiense, estou 
ouvindo sim. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Com a 
palavra para saudações, o deputado Luciano. 
Muitos convidados aí presentes. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Pois 
é. Um público seleto e muito importante para o 
desenvolvimento dos trabalhos da comissão. 
Parabéns pela condução! 
 Como o senhor fez na Comissão de 
Segurança, dando um show de trabalho e de 
disposição de atingir todos os municípios do 
Espírito Santo nos debates com a Segurança, 
dessa mesma forma o senhor está fazendo na 
Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e 
Antidrogas. 
 Estou participando... Estou com uns 
problemas hoje na família, precisando levar a 
minha mãe ao médico, mas, depois, com o link 
da reunião, quero participar pelos temas, todos 
(inaudível) em nível de estado, como o senhor 
bem frisou. No interior principalmente, porque 
na Região Metropolitana as pessoas têm menos 
dificuldade de... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
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Luciano, a sua conexão está caindo; está 
cortando muito o som. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
Melhorou? Bom... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Melhorou. 
Estou te ouvindo agora. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – Tá.  
 Então é isso, eu não sei... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Deputado 
Luciano, não estamos te ouvindo, novamente. 
 
 O SR. LUCIANO MACHADO – (PV) – 
(inaudível), presidente. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Luciano, 
não estamos lhe ouvindo, mas muito obrigado, 
meu irmão, pela sua presença que nos auxiliou 
bastante. A sua presença é muito importante 
nesta comissão, e nos auxiliou bastante na 
Comissão de Segurança durante o primeiro 
biênio. Espero em Deus que a gente fique livre, 
o mais rápido possível, dessa pandemia, para 
que possamos, também com essa nova 
comissão, rodar todo o estado do Espírito Santo 
ouvindo as demandas da população. 
 Muito obrigado! 
 Antes de passar a palavra ao coronel 
Fiorido, quero aqui parabenizar, através de uma 
moção, a Moção n.º 003/021, da Câmara 
Municipal de Santa Teresa... 
 Vou ler só um trechinho aqui da moção: 
 
     MOÇÃO N.º 
003/2021 

 
Apresentamos à Mesa, ouvido o 
Plenário e dispensadas as 
formalidades regimentais, 
MOÇÃO DE CONGRATULAÇÕES 
ao SD PM MARCELO HENRIQUE 
NAUDORF FALCÃO, Coordenador 
do Projeto Guardiões “Lutando 

pela Vida” e ao INSTRUTOR 
GENILSON NUNES DOS SANTOS. 

 
 Parabéns ao soldado Marcelo e ao 
instrutor Genilson, que realizam um brilhante 
trabalho no município de Santa Teresa. 
 Passo a palavra, agora, ao coronel 
Fiorido. O senhor tem até cinco minutos. 
 
 O SR. JOSÉ CARLOS FIORIDO – Bom dia a 
todos! Quero saudar essa plateia, esse grupo 
tão seleto, como afirmou o deputado Luciano 
Machado. 
 Indo direto ao assunto, vou fazer três 
solicitações ao deputado Danilo Bahiense, as 
quais eu já postei lá no chat.  
 A primeira delas é se em algum 
momento ele pudesse dar uma panorâmica, 
para nós que estamos participando desta 
reunião e vamos participar da comissão, de 
quantos Conselhos Municipais de Direito da 
Criança e do Adolescente existem no Espírito 
Santo e quantos estão funcionando 
verdadeiramente. Primeira solicitação. Porque 
estamos falando de Conselho Tutelar, mas o 
Conselho Tutelar depende muito do Conselho 
Municipal dos Direitos. Ponto um. 

Ponto dois. Se há aqui nesta reunião uma 
representação do Ministério Público, a quem 
compete fiscalizar a existência desses 
conselhos? Porque se o Ministério Público não 
fiscaliza, sobretudo o prefeito porque isso é 
iniciativa da câmara municipal, os conselhos vão 
ficar com dificuldade, como estão aí.  

E a terceira solicitação faço, deputado, se 
também o senhor pudesse levantar através da 
Amunes, e a primeira solicitação está aberta 
através da Amunes, quantos Conselhos 
Municipais Sobre Drogas existem instalados no 
Espírito Santo. Sou representante do Conselho 
Estadual Sobre Drogas, sou vice-presidente, mas 
esse debate já fizemos a solicitação e seria 
importante, já houve um requerimento de 
minha parte lá no conselho, que fosse solicitado 
ao presidente da Amunes que informasse 
àquele conselho. Mas se o deputado promove 
uma movimentação nesse sentido, provoca o 
poder público municipal, os municípios, 
teremos, então, uma condição de melhor 
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executar essas políticas, formular e executar as 
políticas públicas em torno dessa questão. Esse 
é o primeiro ponto. 

Fizemos uma proposta na reunião passada, 
estivemos lá na Assembleia, quando colocamos 
um debate em torno do que seja a escola de 
tempo integral e a escola do ser integral. Vou me 
fixar num fato específico. Em 2018, 2017, salvo 
engano, tivemos a greve da Polícia Militar, e a 
Polícia se recolheu aos quarteis. E o que 
aconteceu com a sociedade, de maneira geral? 
Parte da sociedade se acovardou, ficou em casa 
com medo; outra parte foi saquear; e houve 
saques generalizados. Claro que não podemos 
colocar isso na conta de toda a sociedade. 

Mas, ainda cito outro fato. Visito 
presídios, sou coronel da Polícia Militar e visito 
presídios há dezoito anos, duas vezes por 
semana, rigorosamente. Tenho dezoito grupos 
que atuam no sistema prisional. Comecei a 
perceber dentro do sistema prisional que temos 
uma população carcerária e oitenta por cento 
dela tem menos de trinta e dois anos, faixa 
etária de dezoito a trinta e dois anos de idade. 
Hoje em torno de dezoito a vinte mil pessoas. 
Fico questionando o modelo educacional que 
está posto. Esse modelo intelectualiza para o 
mercado ou forma o homem para a vida? Esse é 
um debate gigantesco porque temos homens 
altamente intelectualizados, mas eles 
conseguem organizar-se administrativamente 
para fazer, por exemplo, uma quadrilha muito 
bem organizada em droga com a 
intelectualidade que nós damos. Precisamos 
formar o homem de bem. Esse é o problema 
hoje. Então, temos hoje pessoas altamente 
intelectualizadas, cursos de todas as ordens, 
mas a formação moral, cívica, cidadã, dos 
direitos coletivos, quando se fala só de direitos 
individuais, é o modelo que precisa começar a ir 
para a escola. 

Vou encerrar aqui porque o assunto é 
longo, polêmico, mas fica como uma proposta 
de debate para os meus pares, para os 
companheiros que estão presentes, uma vez 
que nos interessa muito um mundo de paz, de 
harmonia e de equilíbrio; e, intelectualizado 
apenas, não estamos conseguindo resolver a 
questão. Fica o meu desafio e o meu repto. 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
coronel, pela sua participação.  

Com relação às suas solicitações, a 
secretaria está adotando as providências, já 
fazendo as devidas anotações. Fomos 
autorizados, agora mesmo, deliberados pelos 
nossos pares, que já podemos oficiar, de 
imediato, para depois levar ao conhecimento 
dos senhores deputados, para que haja uma 
agilização ainda maior com relação a isso. 

Com relação ao tempo integral e ser 
integral, também deliberamos agora mesmo 
com relação à criação do grupo de trabalho que 
muito vai auxiliar. Mas muito obrigado ao 
senhor pela sua participação. 

Quero passar a palavra agora à 
presidente do Conselho Tutelar de Água Doce 
do Norte, que já se inscreveu anteriormente, a 
senhora Lúcia Helena Cerqueira da Silva. É isso? 
Lúcia, tem até cinco minutos. (Pausa) 

Parece que a Lúcia não está nos ouvindo 
no momento. 
 Então, vou passar a palavra agora à Ana 
Lúcia Fernandes, do Conselho Tutelar de Viana. 
Você tem até cinco minutos, Ana Lúcia. Abre o 
som, Ana Lúcia, não estamos te ouvindo. Está 
fechado o seu som. Você está com o som 
fechado, está vermelhinho aí. Continua fechado 
o som. (Pausa)  
 Solicito a todos, especialmente ao 
Conselho Tutelar, que queiram fazer uso da 
palavra, que, na sala de bate-papo, se 
inscrevam. 
 Considerando que houve um problema 
de conexão com a Ana Lúcia, passo a palavra ao 
Aloisio Duboc, meu amigo Aloisio Duboc, do 
Sindipol. Até cinco minutos, Aloisio. 
 
 O SR. ALOISIO ERNESTO DUBOC 
FAJARDO – Bom dia, senhor presidente! Queria 
agradecer, mais uma vez, a oportunidade de 
estar participando da primeira reunião desta 
comissão. Fico muito feliz de saber que o senhor 
está à frente desta comissão, porque tenho 
certeza - e volto a falar aquilo que falei na 
última participação minha - que tudo na vida 
tem um propósito, tem um desafio; e o senhor é 
um homem de desafios. Não é a toa que o 
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senhor está aí para representar essa categoria 
agora, essas categorias que precisam muito do 
apoio, principalmente do Poder Legislativo, 
porque são carentes, são necessárias e são 
necessitadas. 

Bom, senhor presidente, cumprimento 
aqui os demais componentes da Mesa, os 
demais participantes desta sessão, e fica aqui o 
meu agradecimento, mais uma vez, ao convite. 
 Doutor Danilo, na verdade, o que 
gostaria de ver com o senhor é o seguinte: 
muito importante esse trabalho que o senhor 
está fazendo, como o deputado Luciano 
Machado falou também, do trabalho que o 
senhor fez à frente da Comissão de Segurança, 
um trabalho que engrandeceu totalmente o 
setor da segurança pública e, pela primeira vez, 
tivemos voz e fomos ouvidos. Então, o meu 
agradecimento profundo ao senhor. E acho que 
toda a segurança pública vai ficar com essa 
dívida com o senhor deputado.  

Falar para o senhor que com relação a 
esse debate, desse tema sobre a criança e o 
adolescente, a gente sabe da necessidade de 
investimentos nas nossas unidades, nas nossas 
estruturas, são carentes, são deficitárias, são 
necessárias novas contratações. Infelizmente, 
com essas reformulações que estão tendo no 
Governo Federal fica cada vez mais inviável. A 
gente estar fazendo concurso. Infelizmente, 
estão, cada vez mais, reduzindo nosso número, 
ao ponto que daqui a pouco vamos ter que 
fechar algumas unidades policiais. Então, 
precisamos do apoio deste Poder, desta Casa, 
informando da necessidade das contratações, 
da necessidade de investimentos na estrutura e 
da necessidade de concurso público para 
preenchimento de vagas, e para novas vagas 
porque dependemos disso para poder fazer um 
trabalho que atenda à sociedade capixaba. 

Queria falar para o senhor também que 
na Polícia Civil existe um projeto chamado Papo 
de Responsa, que gostaria até de deixar aqui 
para que, de repente, essa comissão pudesse 
dar uma analisada nesse projeto, um projeto 
importante. São alguns policiais da Academia de 
Polícia que fazem um trabalho com jovens, com 
crianças e adolescentes, sobre a questão do uso 
de drogas, essas coisas (Inaudível). Então, é um 

trabalho excepcional, um trabalho que é 
referência nacional, um trabalho que eu gostaria 
que, de repente, esta comissão se aprofundasse 
no trabalho que está fazendo e, quem sabe, 
venha trazer investimentos para esta comissão, 
trazer investimentos para esse projeto, que é 
necessário, é um projeto que está tirando 
muitos jovens do caminho da criminalidade e 
trazendo-os para a sociedade. 

Vou falar um pouquinho aqui, acho que 
até o capitão Amorim vai apoiar o que vou pedir 
aqui... Estamos, mais uma vez, entrando numa 
crise sanitária mais forte e com várias pessoas 
infectadas. E nós, servidores da segurança 
pública, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia 
Militar, não podemos parar de trabalhar.  

Tivemos, já, mais de trezentos na 
Polícia Civil, tivemos já mais de trezentos 
policiais contaminados com a Covid, então, eu 
venho pedir aqui ao deputado que nos ajude a 
encaminhar ao secretário de Saúde Nésio que 
os policiais civis e os militares tenham 
prioridade nessa vacina, porque eles estão 
diretamente enfrentando a criminalidade, não 
podem parar, são essenciais e, na verdade, 
estão aí, muitos de nós, sendo contaminados. 

Existe até registro que nós temos mais 
óbitos por parte de policiais até que de outros 
profissionais. Então seria importante, de 
repente, a gente encampar essa luta de tentar 
vacinar os nossos profissionais o mais rápido 
possível. Chegaram oitenta e quatro mil doses, 
ontem, no estado. Na Polícia Civil, por 
exemplo, são só dois mil homens, porque nós 
conseguimos, recentemente, que os 
profissionais dos DMLs e dos SMLs fossem 
vacinados, pelo risco que eles correm. 

Mas não podemos deixar esses 
profissionais que estão em operações diárias, 
que estão atendendo ao público, principalmente 
nas regionais, que estão atendendo ao público, 
principalmente nesse caso da Delegacia da 
Criança e do Adolescente que, diariamente, tem 
novas ocorrências. Ali, você lida com o público e 
não tem barreiras sanitárias. É importante 
também que seja feita uma oportunidade de se 
colocar placas de acrílico nessas unidades para 
atender ao público, para evitar contato maior 
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com vírus. Então, eu solicito aqui a ajuda do 
senhor nesse sentido. 

Agradeço mais uma vez a oportunidade 
de estar aqui presente, de estar falando para 
todos, para todos tomarem um pouquinho de 
conhecimento do que está acontecendo na área 
da segurança pública. 

E me coloco à disposição do senhor, 
doutor Danilo. Para o que o senhor precisar, 
estarei à disposição. O Sindicato dos Policiais 
estará à disposição, e os policiais civis, com 
certeza, também estarão à disposição do 
senhor. 

Nosso muito obrigado. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, Aloísio. 
Muito obrigado. Aloísio, com relação ao 
concurso, você já deve ter visto que nós lutamos 
bastante nesses dois primeiros anos. Das cento 
e setenta e quatro vagas, aproximadamente, já 
foi para quatrocentas e cinquenta, já ajudou 
consideravelmente, mas estamos, ainda, 
fazendo indicação ao Governo do Estado para 
que... (Inaudível) Nós inclusive já deliberando, 
hoje, para o oficial delegado-geral da Polícia 
Civil, porque nós sabemos da importância, no 
Papo de Responsa. 

Eu vou passar a palavra agora à Ana 
Lúcia, do Conselho Tutelar de Viana, e solicito 
que otimize aí o tempo, Ana Lúcia, porque nós 
estamos, aqui, com vinte pessoas inscritas para 
falar e nós temos tempo regimental de duas 
horas. Ok? 

Com a palavra Ana Lúcia. (Pausa)  
Ana Lúcia, nós não estamos conseguindo 

te ouvir, você está com problema de conexão, 
então, eu vou passar agora a palavra ao capitão 
Wamberto, do Proerd, também representando 
a Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, 
para que faça uso da palavra por até cinco 
minutos. 

Capitão Wamberto. 

 
O SR. WAMBERTO REIS DA SILVA – 

Quero cumprimentar o senhor deputado 
Delegado Danilo Bahiense, um árduo lutador 
pelas causas da segurança pública e da criança e 

do adolescente. Isso para nós é muito 
interessante. 

Trago abraço do nosso comandante, 
coronel Douglas, que pediu que o estivesse 
representando neste momento. E estamos lá na 
coordenação do Proerd. 

Fiquei muito feliz com a colocação que o 
senhor fez colocando em votação a questão 
sobre o Proerd. É bem verdade que nós estamos 
vivendo um momento de pandemia e as 
interações que o Proerd realiza são necessárias, 
muitas vezes a questão das relações físicas ali. 

Mas nós estamos desenvolvendo, trago 
uma notícia que nós estamos, em nível nacional, 
desenvolvendo o Proerd para trabalharmos via 
redes sociais, e o mais breve possível nós 
estaremos implementando isso aqui no estado 
também. 

E nesta semana já estamos nos reunindo, 
esta semana já está marcado para podermos 
traçar as diretrizes para o estado, nesse sentido, 
para ver o que é possível fazermos para 
alcançarmos as nossas crianças e adolescentes. 
E na fala do coronel Fiorido – depois até gostaria 
de ver se nós conseguiríamos conversar, coronel 
Fiorido – ele fala sobre a questão da formação 
integral, da formação cidadã e eu volto a 
reforçar o que eu falei na reunião passada: nós 
podemos contribuir com essa formação cidadã, 
pois todas as estratégias que o Proerd trabalha 
não ficam só na questão antidrogas, mas levam, 
são estratégias que a criança e o adolescente 
levam para a vida e nós podemos contribuir 
neste momento. 

Como tem muitos inscritos, deputado, 
nós gostaríamos só de deixar essa saudação e 
nos colocarmos sempre à disposição para 
contribuirmos não só com a Assembleia 
Legislativa nos encaminhamentos, mas também 
com a sociedade capixaba. Nosso muito 
obrigado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
capitão Wamberto, leve o nosso abraço ao 
coronel Caus, e quero dizer a V. Ex.ª que esta 
comissão está ao seu inteiro dispor. Gostaria 
que o senhor fizesse contato depois com o 
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doutor André para tocar ideias e todas 
sugestões são muito bem-vindas. 

Eu quero passar a palavra agora à 
senhora Carolina Prata, presidente do Conselho 
Tutelar de Vitória. Carolina, você tem até cinco 
minutos, por favor. 
 

A SR.ª CAROLINA PRATA – Bom dia a 
todas e todos! Só uma correção: eu não sou 
presidente do Conselho Tutelar de Vitória, 
deputado. Eu sou conselheira de Vitória, 
coordenadora do Conselho Centro. 

Vamos lá! Eu preciso só fazer referência, 
o senhor abriu sua fala, deputado, fazendo uns 
recortes sobre a atuação do Conselho Tutelar e 
suas atribuições, e o senhor pegou o art. 136, 
que elenca prioritariamente as nossas 
atribuições enquanto Conselho Tutelar, mas a 
gente precisa fazer uma premissa ao 136, que é 
o art. 131. O 136 diz as nossas atribuições, mas 
o 131 diz a nossa pedra fundamental, que o 
Conselho Tutelar é órgão permanente, 
autônomo, não jurisdicional, encarregado pela 
sociedade de zelar pelo cumprimento dos 
direitos da criança e do adolescente definidos 
nessa lei. Esse é o artigo que vai regimentar as 
nossas ações. O Conselho Tutelar é órgão 
zelador do cumprimento de direitos, ele não é 
serviço de execução da política de proteção do 
município e isso a gente, o senso comum que 
está na sociedade, confunde demais da conta e 
a gente tem que sempre bater nessa tecla, 
deputado. 

Conselho Tutelar é órgão zelador do 
cumprimento de direitos. O executor da Política 
de Proteção à Criança e Adolescente de cada 
município é uma obrigatoriedade da Assistência 
Social de cada município, e aí a gente acaba 
confundindo às vezes as coisas e acha que o 
Conselho Tutelar é aquele ser supremo, que se 
veste de uma capa, de um colete e de um não 
sei o quê e vai fazer tudo! Não, não vai! A gente 
vai zelar para que o cumprimento do direito 
aconteça. O Conselho Tutelar tutela o direito, 
quem tutela as crianças e os adolescentes 
primeiramente são os pais, segundo o Estado. 
Quando se faz pelo Estado, se faz pela 
Assistência Social do município. 

A gente precisa desconstruir esse 
imaginário coletivo de que é o Conselho Tutelar 
que resolve tudo. Não, a gente não tem esse 
superpoder ainda. E aí uma das desconstruções 
importantes de a gente fazer, deputado, é o 
seguinte: quando se trata de crimes previstos no 
Código Penal, não é atuação do Conselho 
Tutelar, o Conselho Tutelar não atua sobre 
crime previsto no Código Penal. Quem atua 
sobre crime previsto no Código Penal é a 
Segurança Pública. O Conselho Tutelar não atua 
sobre decisões judiciais. A gente é órgão não 
jurisdicional. Quem atua sobre decisões judiciais 
é o Poder Judiciário, então, eles que precisam 
atuar e pararem de transferir todas as funções 
para o conselheiro tutelar, porque a gente já 
tem coisa para caramba para dar conta.  

A gente não consegue dar conta do 
nosso e o do coleguinha. A gente precisa que 
cada ator da rede de proteção do sistema de 
garantia de direitos assuma seu papel no 
sistema de garantia de direitos. Porque se a 
gente partilha a tarefa, ninguém fica fazendo 
serviço do colega. Porque quando um faz o 
serviço do outro, a gente está cometendo a 
essas crianças e adolescentes violência 
institucional. Porque se a gente tem aquele 
serviço x definido, preparado, tipificado para 
executar aquela função, se a gente tapa esse 
buraco, a gente está privando a criança e o 
adolescente do melhor atendimento para 
aquele problema, que é por quem está 
preparado para fazer aquilo. Então, assim, a 
gente não pode perder esse horizonte jamais. 

Só para finalizar a minha fala, quando 
vocês falam que o interior está ruim, eu 
concordo plenamente. Eu tenho ciência de que 
o interior do nosso estado está muito precário, 
ciência total, deputado. Mas eu peço a todos 
aqui que não se enganem, a Região 
Metropolitana, eu falo pela capital, não está 
longe desse cenário do interior. A gente tem 
uma pseudorrealidade melhorada, mas a prática 
nossa não está distante do interior. Nós temos 
carros, deputado, do ano de 2012, que a gente 
tem lá o kit que vem do Governo Federal, o 
nosso último kit recebido, salvo engano, é de 
2012. O nosso carro, a gente precisa ficar 
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botando água no radiador porque esquenta no 
meio de uma demanda. 

Então, assim, a gente não está distante. 
A lei da escuta especializada está, pelo menos, 
três anos atrasada na capital. Como será que 
está lá no município do interior? Não faço nem 
ideia, mas, na capital, a lei da escuta 
especializada está, pelo menos, três anos 
atrasada. Então, assim, a capital, ela parece 
estar melhor porque tem uma oferta aparente 
melhor do leque de serviços, mas a nossa 
realidade não está tão distante do interior, não, 
galera. É um ledo engano achar isso. 

Para fechar, quando falam sobre a 
vacinação, o Ministério da Família emitiu um 
documento indicando aos prefeitos que incluam 
os conselheiros tutelares na cota da prioridade 
dos seus municípios, mas eu acho que aqui a 
Assembleia Legislativa tem um papel 
fundamental nisso agora, que é o seguinte, não 
é só o CT que precisa ser incluído nesse grupo 
prioritário, não é só a polícia, é todo o serviço 
essencial. Se o serviço, se o órgão, se o 
equipamento é essencial, ele tem que estar no 
grupo prioritário. O CT tem que ser vacinado, a 
polícia tem que ser vacinada, o corpo docente 
das escolas tem que ser vacinado. Se o 
equipamento é essencial, não faz sentido não 
estar no grupo prioritário de vacina, porque é 
uma incoerência e uma hipocrisia fazer isso, 
elencar como essencial e não nos municiar das 
condições de trabalho. Neste momento da 
pandemia, é essencial para os grupos essenciais 
a vacinação. 

É isso. No mais, quero agradecer a 
oportunidade e espero que a gente consiga 
construir juntos uma longa parceria. 

Muito obrigada. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, 
Carolina. Muito obrigado aí pela sua 
contribuição. 

Esta comissão, ela está atenta e 
tutelando todos os conselhos dos setenta e oito 
municípios. Nós estamos aqui, demos aí, no 
primeiro momento, uma ênfase ao interior do 
estado, porque, realmente, a situação está 
complicada, mas essa situação, por exemplo, 

dessa dificuldade até com relação a veículos, 
também não é só do Conselho Tutelar, é, 
inclusive, de outros órgãos, como a Polícia Civil 
do Estado do Espírito Santo, que tem viaturas aí 
de 2010/2011 rodando ainda em muitas 
delegacias com uma cota de combustível 
insignificante. 

Eu quero passar a palavra agora ao 
Edwilson, do Conselho Tutelar de Castelo 
Branco. Eu solicito, Ed, só que otimize o tempo 
porque são muitas pessoas inscritas. 
 

O SR. EDWILSON DE ALMEIDA TONINI – 
Ok. Bom dia ao deputado estadual Danilo 
Bahiense. 

Conseguem me ouvir aí? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Estamos 
conseguindo ouvir tranquilamente. Estamos 
ouvindo muito bem. Fica à vontade. 
 

O SR. EDWILSON DE ALMEIDA TONINI – 
Fico agradecido por fazer parte desta comissão 
e participar, junto aos senhores e às outras 
autoridades aqui, em relação a tantas decisões e 
opiniões com relação às crianças e adolescentes 
do nosso município. 

Faço das palavras da conselheira de 
Vitória, Carolina, as minhas palavras em relação 
à atuação do Conselho Tutelar como órgão 
permanente dentro do município e dentro do 
estado do Espírito Santo. Infelizmente, a gente 
tem presenciado o crescimento significativo das 
demandas em relação às crianças e 
adolescentes. Passamos um período em que a 
escola ficou fechada e, neste período em que a 
escola ficou fechada, a gente percebe, também, 
que as demandas cresceram, mas de uma forma 
invisível. As crianças ficaram dentro das suas 
casas com os agressores e, agora, quando a 
gente retorna ao conselho, temos que dar conta 
de todas essas demandas. 

Mas olhem que interessante: os 
conselhos tutelares, tanto os do interior, como 
foi falado sabiamente pelo deputado Danilo 
Bahiense, no início da comissão, e também os 
da cidade metropolitana, como foi falado pela 
conselheira Carolina, de Vitória, precisam de 
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estrutura de trabalho, até porque nós estamos 
atendendo crianças e adolescentes do nosso 
município e o próprio Estatuto garante que elas 
não devem ser negligenciadas, e todos têm a 
responsabilidade de zelar pelo direito das 
crianças e adolescentes. 

Então, nesta comissão, como 
encontramos aqui dezenas de deputados, 
autoridades e pessoas que trabalham 
juntamente com a rede de assistência, 
juntamente com o Conselho Tutelar, a gente 
pede que pense de uma forma muito especial, 
porque, muitas vezes, o Conselho Tutelar é visto 
como o patinho feio da assistência. E nós somos 
um corpo de assistência que garante à criança o 
direito dela e, muitas vezes, a gente percebe 
que é negligenciado pelas autoridades, muitas 
aqui presentes também. 

Muitas vezes, a gente lida com situações 
em que muitas pessoas não sabem nem 
tampouco a atuação do Conselho Tutelar, como 
a colega Carolina colocou, de Vitória. Não 
sabem da atribuição e, muitas vezes, 
sobrecarregam o conselho. 

Outra coisa é o salário, que está 
defasado em relação aos conselheiros tutelares. 
A gente está vivendo, não tem aumento salarial, 
não tem dignidade no trabalho. Muitas vezes, 
quando a gente acredita e deposita a nossa 
confiança em relação aos senhores, como 
competentes para atuarem dentro da 
Assembleia Legislativa, é para dar a nós 
condições dignas de trabalho, porque, a partir 
do momento em que a gente recebe condições 
dignas de trabalho, a gente consegue passar isso 
para os munícipes, para as crianças e 
adolescentes do nosso município. 

Gostaria muito que a fala do deputado 
Delegado Danilo Bahiense fosse, realmente, 
efetiva em relação a conversarem sobre 
aumento de salário dos conselheiros, dignidade 
do trabalho e, hoje, mais que nunca, inclusão do 
Conselho Tutelar como grupo prioritário em 
relação à vacina da Covid-19. 

Deixo aqui as minhas palavras e 
agradeço a todos vocês pela oportunidade. 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Edwilson, 

muito obrigado pela sua contribuição. Gostaria 
de falar para você que nós já deliberamos, hoje, 
inclusive, oficiar aos prefeitos municipais e aos 
presidentes de todas as câmaras dos setenta e 
oito municípios do estado do Espírito Santo, 
solicitando a melhoria de recursos. Inclusive, 
também, discutiremos essas indicações com 
relação aos salários, que são insignificantes. 

Quero passar a palavra, agora, à Tatiana 
Simplício, do Conselho Tutelar de São Mateus. 

Tatiana, você tem até cinco minutos. 

 
A SR.ª TATIANA SIMPLÍCIO – Bom dia a 

todos. Meu nome é Tatiana. Sou conselheira 
tutelar de São Mateus há seis anos. Quero 
agradecer pela oportunidade de estar 
compondo este grupo seleto! A minha grande 
angústia neste momento é realmente pela falta 
de valorização profissional. O conselheiro 
tutelar, eu não sei se em todos os municípios, 
mas, no meu município, ele participa de um 
processo muito longo e desgastante para poder 
chegar até ao Conselho. São várias avaliações, 
tanto psicológicas, idoneidade, prova do 
Ministério Público, eleição. E aí, quando você 
chega aqui, que você tem vontade de executar o 
trabalho, você não tem aparato nenhum para 
realizá-lo. 

Ontem mesmo estava conversando com 
um delegado, e aqui, na minha cidade, por 
conta do momento pandêmico, porque dado a 
minha cidade já ter essa vertente de ter uma 
população flutuante em situação de rua muito 
grande, nós estamos vivendo um quadro de 
população de rua, de crianças, de muitas 
crianças vendendo produtos na rua. E aí a gente 
sabe que é função do serviço de abordagem 
social, que recebe recurso federal, que funciona 
dentro do Creas, que está tipificado dentro da 
(inaudível) da CNAS, da Resolução n.º 109, que 
o serviço deve ser ofertado dentro dos 
territórios, de forma ininterrupta, e essas 
famílias têm que ser identificadas, têm que ser 
catalogadas, têm que ser trabalhadas; que essa 
criança e a sua família têm que receber do 
Município e do Estado todo o aparato 
necessário para que ela saia daquela situação de 
vulnerabilidade social. Mas, ainda assim, como 
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em muitos outros municípios, tudo cai no colo 
do Conselho Tutelar. 

Se o Conselho Tutelar não for, ninguém 
vai; se o Conselho Tutelar não fizer, ninguém 
faz! Ok! Então, vamos continuar enxugando 
gelo. O Conselho Tutelar vai lá, pega a criança, 
tira da rua e leva para casa. Quando a gente 
chega à casa da criança, a realidade dela é: ela 
mora em uma casa em que não tem nem chão, 
é chão de terra batida; em que ela não tem o 
que comer, em que ela não tem energia elétrica, 
em que a mãe não tem o gás para cozinhar.  

Não estou justificando trabalho infantil, 
o que eu sou extremamente contra, eu estou 
reivindicando política pública! A infância grita 
por socorro!  

O meu Conselho Tutelar está com uma 
tarja preta, um cartaz preto. Há uma semana, 
nós o colocamos lá fora, e somente o Judiciário 
se colocou à nossa disposição para ouvir as 
nossas demandas. Nós já tínhamos relatado, e aí 
eles procuraram saber o que está acontecendo. 
O Poder Executivo sequer deu um telefonema 
para o Conselho Tutelar! E nós fizemos isso 
depois de muitas tentativas, depois de muito 
buscar diálogo. A gestão da Assistência Social, 
que é a secretaria onde estamos dentro, há dois 
meses estamos sem receber os plantões.  

Conselheiro tutelar de São Mateus, com 
cinco conselheiros, com uma população de 
cento e quarenta mil habitantes, com uma 
extensão territorial terrível. São Mateus tem 
apresentado um número de causar medo! O 
município virou notícia mundial por conta de um 
estupro de uma criança! Depois disso não 
construiu nada! O mínimo que esse Município 
poderia fazer era criar uma comissão, uma 
coordenação, uma equipe, projeto, programa de 
enfrentamento à violência de crianças e 
adolescentes!  

E, todos os dias, conselheiros tutelares 
têm que entrar em casas, onde acontecem 
abusos ou violências físicas, pegar essa criança e 
se despencar até o município de Linhares, 
porque São Mateus não tem IML para fazer um 
laudo de lesão corporal ou de conjunção carnal. 
E, ainda sim, nós fazemos isso com o dinheiro 
do nosso bolso, porque o Município não fornece 
alimentação para essa criança. A gente passa o 

dia inteiro com essa criança lá, no SML, porque, 
no SML, a preferência deles é liberar os corpos; 
e aí não tem uma água para a criança beber, não 
tem um copo para eu dar água. Eu não posso 
comer uma coxinha sem dar para essa criança 
que está comigo. Na maioria das vezes, essa 
criança está acompanhada da mãe ou do pai, e 
aí a gente tem que custear isso. 

Então, quando nós pedimos melhorias, 
estamos pedindo melhorias para o público que 
atendemos, porque o Estatuto e a Constituição 
dizem que esse é o público prioritário, que, se o 
Município tiver um real no caixa, ele tem que 
ser investido na infância. Então, por isso a 
necessidade de estar lá, por isso a necessidade 
também de desmoralizar os Conselhos 
Tutelares! Se nós observarmos, raros são os 
prefeitos e gestores das Secretarias de 
Assistências Sociais que honram seus conselhos 
tutelares, 
que investem em seus conselhos tutelares. 
Porque o Conselho Tutelar forte não é bom para 
a gestão - eles pensam assim! Não pensam que 
nós estamos na ponta, e muitas das vezes, antes 
de a Polícia Militar chegar, o Conselho Tutelar 
chegou! E nós não temos armas, nós não temos 
colete à prova de bala, nós não temos veículo 
decente. Outro dia, eu tive que tirar com balde, 
a água do veículo em que a gente estava, para 
poder fazer uma viagem com uma família! 
Dependendo para onde vamos levar a família, a 
gente tem que custear o pedágio! 
 Então, assim, nós estamos pedindo 
socorro! O Conselho Tutelar de São Mateus 
pede socorro! Nós temos índices; eu apresento 
todos os meses o número de atendimentos e 
demandas do Conselho Tutelar, para o conselho 
de Direito, para o Ministério Público, para a 
Vara da Infância, para a Secretaria de 
Assistência Social e da Vigilância 
Socioassistencial. E mês passado, que foi o mês 
de fevereiro, que teve menos dias, nós tivemos 
mais de quatrocentas demandas! 

Então, é um município onde a gente tem 
que acabar com essa normalidade da violência 
com a criança! Tem que se acabar com essa 
coisa: ah, é normal o menino trabalhar na 
apanha do café. É normal o menino vender bala 
na rua! Não, não é normal! 
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Agora, a minha criança que eu tiro da rua 
e levo para casa, o pai e a mãe que tiver que sair 
para trabalhar, não tem onde a deixar, porque 
não tem um programa, não tem um projeto, 
não tem nada funcionando! Estamos em um 
momento pandêmico? Estamos! Mas as crianças 
estão gritando por socorro! E aí, quem é que vai 
falar por elas? 
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Tatiana, 
muito obrigado aí pela sua contribuição. Quero 
dizer para você que esta comissão está atenta a 
esses problemas e à disposição de todos os 
conselhos. 

Você falou em relação ao DML, nós 
temos cobrado intensamente do Governo do 
Estado as melhorias dos SMLs do interior do 
estado. Porque, muitas vezes, vocês acabam 
levando uma criança, um adolescente ao SML 
de Linhares - que é o único ali no Norte. Nós 
temos Colatina, no Noroeste; e no Norte, em 
Linhares. E na maioria das vezes, ou muitas 
vezes nos finais de semana não tem sequer um 
legista para atender, como não tem um local 
adequado - até em Vitória não tem um local 
adequado. Então, nós estamos cobrando 
intensamente do Governo do Estado. Agora, 
com a ampliação do número de vagas no 
concurso, nós esperamos que possamos 
melhorar o serviço de atendimento, mas as 
instalações, realmente, são muito precárias! 
Mas, eu conto com seu apoio e estamos aqui 
também para te apoiar no que for possível.  

Eu gostaria de sugerir, doutor André, que 
fosse convidado o capitão Wamberto e a 
Carolina Prata, do Conselho Tutelar de Vitória, 
para que façam parte do nosso grupo de 
trabalho. 

E eu gostaria de sugerir ainda, doutor 
André, que fosse criado um grupo, que poderia 
ser um grupo de WhatsApp, com todas as 
pessoas envolvidas na proteção à criança e ao 
adolescente, para que todas as providências que 
nós adotássemos aqui, por parte desta 
comissão, nós pudéssemos encaminhar para o 
grupo, para que eles tomem conhecimento. 

Doutor André, seu microfone está 
aberto! O senhor deseja falar? 

O SR. ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA - 
(Inaudível) nós vamos fazer esse grupo 
(Inaudível) 

Muito obrigado. 
 
O SR. PRESIDENTE - (DELEGADO DANILO 

BAHIENSE - Sem partido) - Ok, doutor André. 
Eu vou passar a palavra agora à cabo 

Sandra Lousada, da Diretoria de Direitos 
Humanos do Proerd, da Polícia Militar do Estado 
do Espírito Santo. Eu gostaria que fosse utilizado 
o prazo máximo de cinco minutos, porque 
muitas pessoas ainda estão inscritas. 

Cabo Sandra, com a palavra! 
 
A SR.ª SANDRA LOUZADA – Bom dia, 

deputado e todos os presentes! 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Bom dia! 
 
A SR.ª SANDRA LOUZADA – Mais uma 

vez, nós nos sentimos honrados por poder 
participar desta reunião, de sermos convidados 
para estar juntos, observando a importância de 
estarmos não só cumprindo os direitos que a 
criança tem, o adolescente tem, mas também 
buscar formas de prevenir que essa criança e 
esse adolescente venham a sofrer algum abuso 
ou mesmo a se envolver no mundo das drogas, 
que é o papel do Proerd. 

Então, o Proerd, como o capitão 
Wamberto falou,  
é um programa desenvolvido pelas Polícias 
Militares no Brasil e no estado do Espírito Santo 
temos esse programa de uma maneira muito 
forte. Mas, neste momento de pandemia, nós 
estamos sofrendo algumas adaptações para 
atendermos as nossas crianças. Não podemos 
esperar voltar à normalidade para a gente voltar 
à sala de aula.  

Então, estamos nos preparando para isso 
e contamos com a colaboração do deputado e 
de todos os envolvidos para que a gente consiga 
chegar às escolas. A gente conseguir algum 
recurso junto à Secretaria de Educação para que 
a gente consiga chegar às escolas, neste 
momento de pandemia, de forma remota, 
buscando trabalhar com eles de forma síncrona 
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e assíncrona também. Como é isso? O policial 
pode estar trabalhando com as crianças on-line, 
de uma maneira síncrona, junto com as escolas; 
e também, ao mesmo tempo com essas 
crianças, a gente pode estar levando para ela 
algumas atividades a fazerem em casa, de forma 
autônoma, junto com as suas famílias. Isso é 
muito importante também.  

Então, estamos nos preparando para 
isso. Não estamos fora desse contexto neste 
momento e estamos aí à frente, junto com 
outras coordenações estaduais do Proerd no 
país, no Brasil, buscando neste momento estar 
ajudando essas crianças e adolescentes que 
estão em casa, não estão podendo ir à escola 
neste momento, mas esse ensino de forma 
integral é necessário para eles.  

Muito obrigado, deputado.  
 

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado 
pela sua contribuição, cabo Sandra. Esta 
comissão está à disposição e conta também com 
o apoio e a sua experiência nessa área.  

Eu quero passar a palavra agora à Janice 
Marcelino, que é do Conselho Tutelar de Laranja 
da Terra. Janice, você tem até cinco minutos. 
Posteriormente, o cabo Eugênio também fará 
uso da palavra.   
 

A SR.ª JANICE ZAHN MARCELINO – 
Primeiramente eu queria... (Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Janice, o 
seu som está muito baixinho. Não estamos 
conseguindo ouvir.  

 
A SR.ª JANICE ZAHN MARCELINO – Está 

ouvindo agora? 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Agora 
estamos ouvindo. Se você chegar mais pertinho 
do microfone a gente ouve melhor.  

 
A SR.ª JANICE ZAHN MARCELINO – Acho 

que agora vai melhorar.  

Sou do município de Laranja da Terra. 
Aqui a nossa característica é de um município 
pequeno. Como todo mundo conhece os 
conselheiros tutelares, a gente acaba não tendo 
horário de serviço. Você pode estar em casa, no 
final de semana que você não está de plantão, e 
acaba que eles vão à sua casa, eles te procuram. 
E, durante esta pandemia, aumentou muito a 
procura. (Inaudível) 

Então, a gente tem uma (Inaudível) 
muito grande por parte do Executivo, tanto 
questão física como questão salarial. O nosso 
salário é um salário mínimo e é descontado 
onze por cento do salário. Então, assim, a gente 
recebe de forma precária. É uma coisa assim, eu 
trabalho mais por amor do que pelo salário, 
porque é muito pouco caso a gente trabalhar da 
forma que a gente trabalha.  

(Inaudível) outros colegas que falaram. 
(Inaudível) a questão que o conselheiro tutelar 
é uma profissão que a gente é considerada pelo 
Executivo algo que atrapalha. Então, eles não 
querem dar para gente o que você precisa. Para 
quê? De certa forma você acaba atrapalhado 
por a gente ser autônomo (Inaudível) de certa 
forma usar o Conselho Tutelar para fins 
particulares (Inaudível), e a gente acaba sendo 
deixada de lado. Isso é muito complicado. Por 
mais até que a gente procure, vá atrás, mas está 
sendo muito complicado trabalhar. A gente 
precisa muito divulgar (Inaudível), deputado, 
para que chegue ao prefeito essa reivindicação 
de todos os conselheiros, não só do nosso 
Conselho, mas do Brasil todo, aqui 
principalmente, no nosso estado do Espírito 
Santo, que é composto por seus municípios. 
Nosso salário é complicado. Por mais que você 
tenha que disponibilizar o tempo todo o seu 
tempo todinho para você receber... Hoje, a 
gente recebe novecentos e cinquenta reais 
descontado, na conta. É complicado para uma 
pessoa sobreviver com isso.  

Então, eu agradeço a participação. 
Gostaria de falar que a gente está num 
município pequeno, mas, também, a gente tem 
muito problema com droga, e o apoio está 
sendo muito pouco. A gente tem o apoio do 
Ministério Público, que dá um suporte para a 
gente, mas o Executivo, infelizmente, não.  
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Muito obrigada! 
 

O SR. PRESIDENTE – (DANILO BAHIENSE 
– Sem partido) – Ok, Janice! Muito obrigado 
pela sua contribuição! Eu gostaria que, depois, 
você encaminhasse as suas reivindicações 
diretamente aqui para a comissão, porque em 
muitos momentos falhou o som e é provável 
que o doutor André não consiga depois fazer o 
relatório com todas as suas reivindicações. 
Então, por gentileza, depois faça contato com a 
nossa comissão.  

Eu quero passar a palavra ao cabo 
Eugênio, que é da Associação de Cabos e 
Soldados, por até cinco minutos. Antes, porém, 
eu peço ao doutor André que faça o registro que 
o Conselho Tutelar de Colatina está sem 
telefone. Vamos fazer contato imediatamente 
com o prefeito para a gente regularizar a 
situação do Conselho Tutelar de Colatina. Eu 
agradeço, também, a todos os telespectadores 
da TV Assembleia.  

Cabo Eugênio, com a palavra, por até 
cinco minutos.  

 
O SR. JACKSON EUGÊNIO SILOTE – Bom 

dia, deputado! Bom dia a todos os nossos 
participantes desta importante reunião.  

Acompanhando aí todas as 
reivindicações e situações de outros municípios 
aqui do nosso estado, eu quero, mais uma vez, 
frisar que a Associação de Cabos e Soldados, 
trabalhando na defesa dos nossos militares, 
dizer que, realmente, é imprescindível a 
valorização dos profissionais, tanto na questão 
do material humano, que é o mais importante, 
que gira as instituições, gira toda essa nossa 
estrutura. Precisamos ter, sim, um Conselho 
Tutelar forte, precisamos ter uma Polícia Militar 
forte, para que nós possamos trabalhar tanto na 
prevenção quanto na repressão dessas 
situações, dessas injustiças que acontecem 
dentro do estado do Espírito Santo.  

Gostaria de frisar aqui, deputado, e pedir 
até uma atenção especial, a nossa colega falou, 
sobre a questão da prioridade de vacinação. Nós 
entendemos que, neste momento de pandemia, 
mesmo entendendo a dificuldade de 
disponibilização de vacinas, mesmo entendendo 

essa questão da problemática logística de 
entrega para todos os estados da Federação, 
mas nós, enquanto militares estaduais, 
principalmente neste momento de quarentena, 
principalmente neste momento em que nós 
vivemos a necessidade de distanciamento social 
ainda mais latente dentro do estado do Espírito 
Santo, a Polícia Militar vem trabalhando dando 
suporte a todos os demais órgãos. Seja ao 
Conselho Tutelar, seja às secretarias de 
Vigilância Sanitária, as prefeituras municipais, na 
fiscalização e, até mesmo, no quesito de estar 
trabalhando, na verdade, a atuação de forma 
repressiva dentro de eventos clandestinos, 
enfim, toda e qualquer tipo de aglomeração que 
esteja colocando em risco não só a vida dos 
participantes, mas de todos aqueles que de 
certa forma, direta ou indiretamente, vão estar, 
na verdade, sendo vítimas desses efeitos.  

Então, nós estamos aí nos setenta e oito 
municípios diuturnamente, atendendo a 
sociedade capixaba, mesmo com as 
dificuldades, mesmo com algumas limitações, 
mas buscando atender sempre de forma muito, 
sempre atender bem, com qualidade.  

E nós temos os nossos profissionais 
expostos às diversas situações, sejam elas na 
questão do patrulhamento ostensivo, sejam no 
combate às aglomerações, às festas 
clandestinas, e também o dia a dia, com a 
população de uma forma geral, e os nossos 
militares acabam ficando desprotegidos e, 
mesmo estando dentro da lista de prioridades, 
nós estamos na retaguarda dessa lista. 
 Então, eu respeito, entendo 
perfeitamente que, neste momento, todos 
buscam uma condição de estarem sendo 
imunizados, estarem sendo protegidos, mas nós 
também, por estarmos diretamente cumprindo 
as nossas funções constitucionais e ajudando 
também no combate a esta pandemia, que 
assola todo o estado do Espírito Santo, 
seguirmos uma condição a mais de serviço para 
que nós pudéssemos desempenhar bem as 
nossas funções, independente se for praça, 
independente se for oficial, e também não 
acabar sendo, na verdade, um agente 
transmissor, tanto para os nossos familiares 
quanto também para os outros cidadãos 
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capixabas, que acabam sendo também 
atendidos pela Polícia Militar. 
 Então, a gente conseguiu o pedido de 
prioridade. Na verdade, nós já estamos incluídos 
na lista de prioridades. Mas, na verdade, é ser 
uma dessas questões pelos profissionais de 
segurança incluídos nesse início de lista de 
prioridades, para que nós possamos, com 
segurança e responsabilidade, continuar 
atendendo a sociedade capixaba, nos setenta e 
oito municípios, diuturnamente. 
 Esse é um pedido tanto para a Polícia 
Militar como para o Corpo de Bombeiros Militar, 
Polícia Civil – aqui também temos o nosso 
presidente da Polícia Civil –, para que nós 
possamos trabalhar de forma segura e não 
sermos um agente transmissor, sendo 
contaminados por pessoas e levarmos para 
dentro de casa ou para qualquer outro cidadão 
que tenha o serviço da Polícia Militar, Polícia 
Civil e Corpo de Bombeiros solicitado. 
 Então, fica aqui o meu pedido. 
Parabenizo mais uma vez por esta iniciativa. 
Parabéns a todos aí pelo trabalho que vêm 
desenvolvendo nos municípios.  

Dizer que a Associação de Cabos e 
Soldados está de portas abertas e que nós 
possamos estar sempre ajudando no que for 
possível. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, cabo Eugênio, pela sua colaboração. 
 Eu quero solicitar ao doutor André que já 
providencie para hoje ainda o ofício ao 
secretário de Saúde e também uma indicação ao 
Governo do Estado neste sentido de que sejam 
dadas prioridades às vacinações. 
 Eu quero passar agora a palavra à 
doutora Maristella Macedo, que é da Comissão 
da Infância e Juventude da Ordem dos 
Advogados Seccional do Espírito Santo. Doutora 
Maristella, a senhora tem até cinco minutos. 
 Posteriormente, eu vou passar a palavra 
para o capitão Amorim. 

 
 A SR.ª MARISTELLA MACEDO – Bom dia 
a todos presentes; bom dia, deputado Danilo 
Bahiense... 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Bom dia! 

 
 A SR.ª MARISTELLA MACEDO – ...a quem 
a gente agradece este importante movimento 
que está sendo feito. 
 Eu estou aqui representando a doutora 
Vanessa Brasil, que é nossa presidente da 
comissão, que teve um problema de saúde e 
não pôde estar presente.  

A gente fica muito feliz de ver o 
excelente trabalho que está sendo feito e 
principalmente o espaço que está sendo dado a 
todos os conselheiros, para que a gente possa 
fazer esse excelente diagnóstico dos conselhos 
tutelares e de todos os serviços que fazem 
atendimento à criança e ao adolescente do 
estado do Espírito Santo. 
 Gostaria de aqui solicitar a participação 
nossa da Comissão da OAB no grupo técnico, 
porque é de fundamental importância conhecer 
e participar desse levantamento, desse 
diagnóstico que vai ser feito com cada um dos 
conselhos tutelares. 
 Parabéns aqui o deputado, e nos 
colocamos à disposição para qualquer ajuda 
necessária que a OAB possa fornecer. 

 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Obrigado, 
Maristella Macedo. Leve o nosso abraço ao 
doutor José Carlos, presidente da Ordem dos 
Advogados, nosso grande amigo de muitos 
anos. Estamos aqui à disposição e contamos 
também com a colaboração da OAB nesse pleito 
da nossa comissão. 

Eu quero passar agora a palavra ao 
capitão Amorim, que é o presidente da 
Associação dos Subtenentes e Sargentos da 
Polícia Militar do Estado do Espírito Santo. 

Capitão, muito prazer tê-lo conosco. O 
senhor tem até cinco minutos.  

 
 O SR. NEUCIMAR RODRIGUES DE 
AMORIM – Olá senhores, bom dia! Bom dia, 
delegado, deputado estadual, presidente da 
comissão tão importante. Assuntos tão 
corriqueiros do dia a dia que a gente os torna 
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banais, mas são de suma importância no 
tratamento das nossas crianças. 
 Eu quero aqui fazer coro com o Aloísio, 
com o cabo Eugênio, com as conselheiras do 
Conselhos Tutelares, que falaram; solicitar ao 
nosso nobre deputado, doutor Danilo Bahiense, 
que interceda junto ao governador, junto ao 
secretário de Segurança, porque não adianta só 
ir ao secretário, nós temos que ir mais além, até 
o Governo. 
 Ele está dizendo do projeto de lei, mas 
acredito que já existe uma indicação dos 
deputados aí para essa prioridade do nosso 
efetivo, da nossa categoria que trabalha no dia a 
dia, atendendo todo e qualquer tipo de pessoa, 
de aglomerações, necessita, realmente, de 
imunizar. Nós lamentamos a perda de vários 
colegas, vários associados, policiais militares. 
Não tem idade. Nós perdemos colega com vinte 
e nove anos trabalhando vítima da Covid. 
 Então, assim, é um pedido que a gente 
endossa, e queremos deixar claro que nós 
precisamos de ser imunizados. Não podemos 
ficar, como diz o caro Eugênio, o último da fila. 
Nós estamos na frente, na linha de frente, não 
é? 
 O bicho pega e o primeiro a ir lá é a 
Polícia Militar. Para tudo somos acionados em 
primeiro lugar. Depois vem os demais 
ajudadores ou quem vai resolver, quem vai 
decidir é bem depois; em primeira mão é o 
pessoal da viatura, é o policial que está lá no 
DPJ, no DPM, lá no presídio. 
 Então, assim, nós sermos colocados na 
quarta fase da vacinação é uma vergonha para 
nós. Nós pedimos encarecidamente ao 
delegado, ao deputado que solicite isso junto ao 
governador. 
 Queremos agradecer a oportunidade e 
nos colocar, também, à disposição. A Associação 
de Subtenentes e Sargentos da Polícia e 
Bombeiro Militares está à disposição para 
ajudar nesse quesito. Obrigado pela fala, 
deputado! 

 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado, capitão Amorim! 

 Eu gostaria de dizer para V. Ex.ª e aos 
demais representantes de todas as categorias 
da Segurança Pública que o espaço nesta 
comissão continua e está aberto a todos vocês. 
O mesmo espaço que V. Ex.as tinham na 
Comissão de Segurança, têm também na 
Comissão de Proteção à Criança e ao 
Adolescente e Políticas sobre Drogas. 
 Quero convidar, agora, a fazer uso da 
palavra, se assim entender, a doutora Camila 
Dória, que é da Defensoria Pública da Infância e 
Juventude. Doutora Camila, V. Ex.ª gostaria de 
fazer uso da palavra? 
 
 
 A SR.ª CAMILA DÓRIA – Sim. Bom dia, 
deputado! Bom dia a todos e a todas. O prazer é 
da Defensoria Pública e a gente já agradece ao 
convite para poder participar desse debate tão 
importante na promoção e proteção dos 
direitos da criança e do adolescente. 
 Eu gostaria apenas de reforçar as falas 
dos conselheiros, do senhor e de todos que 
vieram anteriormente na necessidade do 
fortalecimento dos conselhos tutelares, que é 
um órgão extremamente importante no sistema 
de garantias dos direitos das crianças e dos 
adolescentes e, mais uma vez, colocar a 
Defensoria Pública à disposição para participar 
do corpo técnico, do grupo de discussão e dos 
debates nesta Assembleia. Muito obrigada! 
 
 

 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) –Muito 
obrigado, doutora Camila! Contamos com o seu 
apoio nesta comissão, como também a 
comissão está aqui à disposição da Defensoria 
Pública do Estado do Espírito Santo. Inclusive 
temos aqui a Defensoria dentro da Assembleia 
Cidadã e sempre contamos, aqui, com o apoio 
da Defensoria. 
 Eu quero passar a palavra, agora, ao 
doutor Diego Bermond, titular da Delegacia de 
Proteção à Criança e ao Adolescente aqui da 
capital do Espírito Santo. 
 Doutor Diego, prazer muito grande tê-lo 
aqui conosco. O senhor tem a palavra por até 
cinco minutos. 
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 O SR. DIEGO BERMOND – Bom dia, 
deputado presidente Danilo, demais membros 
desta reunião. É um prazer estar participando 
deste trabalho (Inaudível) proteção à criança e 
ao adolescente.  

Nós da Polícia Civil, como o senhor muito 
bem sabe, somos a ponta da lança, assim como 
a Polícia Militar em relação à proteção da 
criança e do adolescente, mas eu gostaria de 
aproveitar, deputado presidente, que os 
conselhos tutelares são muito essenciais porque 
eles agem de forma muitas vezes preventiva em 
relação ao delito. Nós temos aqui vários casos 
de estupro de vulnerável, infelizmente é um 
crime que a gente trabalha muito aqui na nossa 
unidade policial e por conta disso o Conselho 
Tutelar age de forma muitas vezes preventiva.  
 Por isso que é essencial a valorização 
desses profissionais e que eles tenham 
condições necessárias para o desempenho de 
suas funções, porque nós vemos que muitas 
vezes é muito propício uma criança, um 
adolescente ser vítima de crimes justamente 
pela falta de estrutura familiar. Por isso o 
Conselho Tutelar se insere nesse contexto de 
prevenção e também de informação a nós da 
Polícia Civil, aqui da DPCA acerca da proteção 
dessa criança, desse adolescente em situação de 
vulnerabilidade. Me coloco à disposição da 
Comissão para que nós possamos, junto a essas 
reuniões, desse direcionamento para proteção 
desse grupo vulnerável. Muito obrigado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Doutor 
Diego, muito obrigado pela sua presença. Nós 
concordamos plenamente com V. Ex.ª com 
relação ao trabalho executado pelos conselhos 
tutelares. Aquele trabalho preventivo, recebe a 
família ali de imediato e fazem aquele 
encaminhamento que, às vezes, muitos dos 
problemas não resolvidos ali no próprio 
Conselho.  

Nós sabemos a dificuldade que V. Ex.ª 
vem enfrentando à frente da DPCA, poucos 
recursos, apenas nove policiais. Um para 
registrar ocorrências, que não são poucas: 2019 
mais de duas mil ocorrências, 2020 beiraram as 
duas mil ocorrências. Nove servidores, um para 

registrar as ocorrências, dois para atender a 
Serra com mais de quinhentos mil habitantes, 
dois para atender Vitória, dois para atender Vila 
Velha e dois para atender Cariacica e Viana. 
Então, conte conosco. Nós estamos aqui 
empenhados a conseguir mais recursos para V. 
Ex.ª. 

Eu gostaria de saber se alguma outra 
pessoa gostaria de fazer uso da palavra? Nós já 
estamos caminhando aqui para o término da 
sessão, mas, se alguma outra pessoa queira 
fazer uso da palavra, por gentileza, se 
pronuncie. (Pausa)  

Parece que não há mais ninguém que 
queira fazer uso da palavra.  

Eu quero passar a palavra para o doutor 
André. Doutor André Cunha, eu gostaria que V. 
Ex.ª fizesse o agradecimento aos nossos 
convidados e a todos as pessoas que... 

 
O SR. ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA – 

Deputado, a Tatiana Simplício.  
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Apareceu 
outra pessoa aí querendo fazer... 

 
O SR. ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA – 

Tatiana Simplício... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Tatiana 
Simplício.  

Doutor André, um minutinho por favor. 
 
O SR. ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA – 

Manifestou desejo de falar, Tatiana Simplício. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Tatiana, 
você está com a palavra por até cinco minutos, 
Tatiana. Prazer muito grande tê-la conosco.  

 
A SR.ª TATIANA SIMPLÍCIO – É, pegando 

o gancho aí da fala... 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Conselho 
Tutelar de São Mateus, não é, Tatiana? 
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A SR.ª TATIANA SIMPLÍCIO – Isso, 
Conselho Tutelar de São Mateus. Pegando o 
gancho a respeito das delegacias, falando sobre 
a minha cidade, o meu município, a DPCAI 
quando chegou parecia que seria a resolução 
dos nossos problemas. O sonho realizado de ter 
uma delegacia especializada assim como a 
DEAM, Delegacia Especializada em Atendimento 
à Mulher.  

Porém, a nossa DPCAI, ela não faz o 
atendimento integral à criança. Como assim? 
Quando eu recebo no Conselho Tutelar uma 
criança vítima de abuso sexual ou vítima de 
qualquer tipo de violência, essa criança tem 
que, e o familiar, eles são conduzidos para o 
plantão da Polícia Civil, porque a DPCAI não 
registra boletim unificado, e aí essa criança fica 
lá no plantão uma média de três a quatro horas, 
em um local que ela vê de tudo, exposta a tudo. 
Quem chega e quem sai vê o que está 
acontecendo, sendo que do outro lado da rua 
nós temos uma DPCAI. 

A nossa DPCAI não registra esse primeiro 
atendimento. Ter uma delegacia especializada 
trouxe para nós o entendimento de que esse 
tipo de violação de direito não ia mais acontecer 
com nossas crianças. E aí eu entendo a falta de 
funcionários, eu entendo que o Estado está com 
um quadro aquém do que deveria ter, mas a 
minha função, enquanto conselheira tutelar, é 
garantir direitos, né. Como a colega falou, a 
Carolina, é zelar pelo cumprimento do direito.  

Eu já cheguei à delegacia para ficar 
quatro horas com uma criança para registrar 
uma ocorrência para poder sair daqui a tempo 
para chegar ao município de Linhares. Então, 
assim, nós não temos tempo hábil para as 
coisas. Eu já cheguei à delegacia para ouvir de 
escrivães assim: Ah, mas se a mãe bateu não foi 
à toa. 

Então, a gente precisa também capacitar 
os profissionais que fizeram concurso público 
para estar lá, porque precisam ser capacitados, 
não sei se anualmente, pelo menos, reciclados, 
de ter esse entendimento esse feeling.  

Voltando às mulheres, quantas mulheres 
reclamam de ir às delegacias porque são 
julgadas e assim também acontece com nossas 
crianças. Já presenciei, já tive que me indispor 

com profissionais das delegacias de dizer: Ah, 
esse menino, ele tem idade para poder dizer 
não.  

Então, assim, nossas crianças são 
abusadas, são estupradas, são queimadas, e aí 
no local onde elas deviam ser acolhidas, nos 
locais que compõem o sistema de garantia de 
direito, ainda são julgadas.  

Então assim, eu sonho com o dia em que 
a DPCAI do município faça esse atendimento 
integral com a criança, sonho com o dia em que 
a oitiva realizada dentro da DPCAI, ela seja 
realizada por um profissional técnico e não por 
um estagiário de Direito, que essa pessoa tenha 
esse feeling apurado de acolhimento a esta 
criança, e não de julgamento desta criança. São 
palavras como: Ei, mas você nem era mais 
virgem!  

Gente são coisas estarrecedoras e que, 
assim, precisa ter coragem para falar. Eu até 
temo, temo, porque aquela coisa do quem pode 
mais, chora menos. Eu sou só uma reles 
conselheira tutelar, mas enquanto eu estiver 
aqui e tiver este espaço, que é muito raro, 
abrirem um espaço de ouvir as demandas de 
quem está na ponta, nós estamos na ponta, 
sabe? Ouvir, por exemplo, de um usuário, que 
liga para o plantão do conselho, e diz: Olha, eu 
liguei para a Polícia Militar porque o vizinho 
estava espancando o filho e eles falaram que era 
pra chamar vocês. Então, isso é muito comum 
no meu município. Aí a Polícia Militar, fala 
assim: Não, nós só vamos se o Conselho Tutelar 
for.  

Gente, Conselho Tutelar não é polícia de 
criança! O Conselho Tutelar, ele zela pelo 
cumprimento, inclusive, da segurança pública, 
podendo representar, se assim entender.  

Então, eu sempre digo, mas não é um 
crime? Quem apura crime? Crime não é com a 
polícia? Porque que tem que ser o Conselho 
Tutelar?  

Então, assim, fica aqui só o 
entendimento e o pedido aos comandos, que 
conversem com os soldados, com as pessoas 
que atendem a população.  

Um caso estarrecedor que aconteceu na 
semana passada, um pai ligou para o Conselho 
Tutelar dizendo: Olha, minha filha fez um 
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barulho no quarto, eu acordei e tinha um 
homem em cima dela. Um morador de rua 
invadiu a minha casa e estava em cima da 
minha filha. Saí correndo atrás dele, chamei a 
polícia e a polícia falou para chamar vocês. Eu 
disse, mas como assim, nós vamos correr atrás 
do homem? Nós vamos fazer o quê? É crime! 
Crime é com a polícia.  

Então, assim, temos que trabalhar de 
forma integrada, cada instituição cumprindo o 
seu papel para que a gente zele de verdade pelo 
cumprimento do direito das crianças, dos 
adolescentes, do idoso, de todos os cidadãos, e 
aí a gente vai ver.  

As pessoas falam: Ah o Conselho Tutelar 
não faz nada. Isso é em nível de Brasil. O 
Conselho Tutelar não faz nada quando a gente 
quer fazer o que é correto. Porque fazer o que o 
senso comum acha que o Conselho Tutelar tem 
que fazer aí a gente faz tudo: Conselho dá 
guarda, o Conselho dá autorização de viagem, o 
Conselho cata menino em praça, o Conselho 
cata menino, eles querem que o Conselho vá em 
baile funk tirar menino.  

Então, assim, a gente precisa fortalecer o 
colegiado estadual, precisa cobrar dos 
municípios capacitação continuada, capacitação 
para a rede de garantia de direitos. Não adianta 
capacitar cinco conselheiros, que quando a 
demanda chega na rede de proteção, ela tem 
um entrave, porque a rede entende que não é 
obrigação dela, não é função dela, que somente 
o Conselho Tutelar que vai fazer a mágica e 
acabar com todo tipo de violência e de violação, 
de direito. Ok? 

Obrigada. Obrigada pelo espaço. Tenha 
um bom dia. 
  

O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE - Sem partido) – Tatiana, 
concordamos plenamente com você.  

Lamentavelmente no interior do estado, 
as DPCAs, onde existem os plantões, funcionam 
e quem responde é a delegada da Delegacia de 
Proteção à Mulher, não é, as DEAMs. Então, é 
um acúmulo de serviço e uma falta de recurso. 
Nós estamos reivindicando, inclusive, plantões 
nessas unidades do interior para que possa 
atender tanto a mulher, quanto a criança e o 

adolescente. Mas esbarramos, exatamente, no 
efetivo. Estamos no momento esbarrando no 
efetivo da nossa Polícia Civil. Nossa briosa 
Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, em 
1990, tinha três oitocentos e trinta homens, e 
hoje tem apenas dois mil e trinta. Faltam mil e 
oitocentos homens. Com isso, a própria capital 
e, aqui, a Grande Vitória têm sofrido bastante 
com muitas delegacias fechadas. Na Serra, 
foram fechadas três delegacias, só tem uma 
distrital para mais de quinhentos mil habitantes; 
em Vitória foram fechadas quatro delegacias. 
Então, você vê que é um complicador. Mas nós 
vamos cobrar insistentemente. Esta comissão 
não desistirá e continuará cobrando, 
insistentemente, das autoridades e do Governo 
do Estado. 

Doutor André, antes de encerrar, o 
coronel Fiorido pediu a palavra e, também, a 
Carolina Prata. Então, eu vou conceder três 
minutos no máximo aos dois para que V. Ex.ª 
possa fazer os agradecimentos. 

 Coronel Fiorido, o senhor está com a 
palavra por até três minutos. 

 
O SR. JOSÉ CARLOS FIORIDO – Serei 

breve deputado.  
Eu quero propor a sua assessoria 

parlamentar que estude a possibilidade de 
propor ao Governo do Estado, através da Escola 
de Serviço Público, a formação do conselho, do 
conselheiro em dependência química para atuar 
na escola e, também, nas igrejas como 
voluntariado. Porque o voluntariado tem um 
papel importante, sobretudo, em grupos de 
autoajuda. Essa proposta nós já fizemos lá no 
Conselho Estadual sobre Droga, mas eu penso 
que a gente precisa gozar de todos os recursos 
possíveis e imaginários que, na verdade, possam 
facilitar isso. 

Esse conselho em dependência química é 
reconhecido pelo Conad, e ele tem, na verdade, 
sustentabilidade legal inclusive, e poderá 
agregar ao currículo do professor uma 
especialização nessa área, atuando já na 
primeira frente, que é o local onde a escola tem 
conhecimento disso. E bem como as igrejas que 
recebem essas demandas, porque, 
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invariavelmente, essas demandas chegam às 
igrejas. 

Era isso que eu queria propor. 
 
O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 

DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Muito 
obrigado pela sua contribuição. 

O doutor André Cunha já está 
registrando todas as reivindicações para que 
sejam adotadas as providências. 

Eu quero passar a palavra, agora, à 
conselheira de Vitória Carolina Prata, por até 
três minutos.  

 
A SR. ª CAROLINA PRATA – Obrigada! 

Primeiro eu quero aqui me solidarizar a 
companheira Tatiana. Porque eu faço minhas as 
palavras de Tatiana por completo, no nível de 
descaso com que o Conselho Tutelar é tratado.  

Pegando o gancho da segurança, doutor 
Diego está aqui, da DPCA. A gente, 
constantemente, é transferida ao Conselho 
Tutelar a atuação em crimes pela própria 
delegacia. Crime previsto em Código Penal não é 
atribuição de Conselho Tutelar.  

O munícipe nos liga, denuncia o crime, a 
gente solicita que ligue para o 190 para registro 
do crime, a resposta do Ciodes é: Liga para o 
Conselho Tutelar. 

 Não dá para prova da Polícia ter uma 
questão do Ecriad. Uma questão do Ecriad! A 
Polícia precisa entender o componente do 
sistema de garantia de direitos, com atribuições, 
com deveres dentro desse sistema de garantia 
de direitos. Não pode o Ciodes virar para o 
munícipe e falar: Ah! Tem criança? Liga para o 
Conselho que resolve.  

Essa capacitação é uma violência 
institucional que precisa ser revista 
urgentemente. É uma violência isso. Faço 
minhas as palavras de Tatiana. O sistema de 
garantia de direitos precisa ser capacitado. Eu já 
entrei uma vez no Conselho Tutelar, gente, 
achando que a gente precisa de mais sedes de 
Conselhos Tutelares. Hoje, eu desconstruo isso. 
A gente não precisa de mais conselhos 
Tutelares, a gente precisa de mais Creas com 
estrutura e capacidade; a gente precisa de mais 
Cras com estrutura e capacidade; a gente 

precisa de unidades de saúde com estrutura e 
capacidade; Educação com estrutura e 
capacidade; Segurança com estrutura e 
capacidade. Precisa que os serviços tenham 
estrutura e capacidade de atender os munícipes, 
porque o Conselho Tutelar não executa. O 
Conselho Tutelar encaminha para o serviço 
executar. 

Então, de que adianta a gente encher o 
mundo de conselheiros tutelares e de Conselhos 
Tutelares, se quem executa está lá, na ponta de 
lança. Quantos delegados têm para Vitória, para 
a Serra, da DPCA? 

 Então, assim, a gente precisa de 
políticas públicas eficientes. Saiam do papel, 
saiam da teoria e venham para a prática. Não 
podemos mais permitir que a infância e a 
juventude sejam usadas de trampolim político 
para eleger ninguém. A gente precisa é de 
política social efetiva para trabalhar as 
vulnerabilidades da família.  

Eu vi o senhor Fiorido - desculpa se 
pronunciei errado - trazendo a importância 
dos voluntários. A gente tem que trabalhar é a 
família em primeiro lugar, art. 22, do Ecriad: O 
responsável por sustento, educação e guarda 
é o pai e a mãe. A gente não pode terceirizar a 
responsabilidade parental. Só que como a 
gente vai dar reponsabilidade parental para 
uma família que não tem o que comer, que 
não tem o que vestir? Então, a gente precisa 
de política social que estruture as famílias, 
para elas assumirem sua responsabilidade 
diante da formação de seus filhos, e o 
Conselho Tutelar não é quem vai fazer isso, 
são os espaços legislativos que vão, obrigando 
a execução, apresentando projetos de política 
pública. Cabe, agora, ao Legislativo, ao 
Executivo de cada município botar em prática 
isso, parar de ser um discurso e ser uma 
práxis. É isso que eu peço enquanto 
conselheira tutelar deste município. 
 Já levei para o meu colegiado a proposta 
de eu fazer parte da comissão, até o momento 
ninguém se opôs, creio que eu farei parte dessa 
comissão, e espero poder contribuir nesse 
sentido. 
 Muito obrigada. 
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 O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO 
DANILO BAHIENSE – Sem partido) – Ok, 
Carolina, muito obrigado. O doutor André 
Cunha, posteriormente, vai entrar em contato 
com você. 
 Doutor André, está com a palavra para 
agradecimento aos nossos convidados. 
 
 O SR. ANDRÉ LUIZ CUNHA PEREIRA – 
Muito obrigado, deputado. Eu saio desta 
reunião assim bastante entusiasmado. Vejo 
como foi importante a participação de todos. Eu 
quero pedir para registrar, já coloquei no bate-
papo da sala virtual, mas eu vou repetir, que 
todos os conselheiros, todos os conselheiros 
presentes e aqueles que não estiveram 
presentes, mas que os conselheiros presentes 
possam levar essa mensagem para os demais 
conselheiros do nosso Estado, que o e-mail da 
comissão: cpad@al.es.gov.br, repetindo: 
cpad@al.es.gov.br, o meu telefone pessoal, que 
já coloquei na sala de bate-papo: 99226-0882, e 
mais o telefone fixo da comissão: 3382-2276, 
estarão à disposição de todos os conselheiros. 
Eu aproveito e peço que cada conselheiro possa 
trazer para nós por e-mail, o e-mail da comissão, 
um diagnóstico e sugestões objetivas daquilo 
que é possível compilarmos e fazermos um 
protocolo, doutor Danilo, como fizemos na 
Comissão de Segurança, para que esse 
protocolo seja enviado para autoridades 
judiciárias, para autoridades do Ministério 
Público, para Conselhos Estaduais e Municipais, 
seja da Criança, seja de Políticas sobre Drogas, 
que a gente encaminhe para prefeitos, prefeitos 
municipais, para que e a gente encaminhe para 
presidentes de câmaras, para que a gente 
consiga movimentar, e que, realmente, esse 
cenário (Inaudível) difícil e verdadeiro que foi 
passado pelos conselheiros. 

O grupo de trabalho eu vou estabelecer, 
vou abrir um grupo de WhatsApp. A Carolina já 
está convidada para esse grupo, e tenho certeza 
de que outros conselheiros, quando eu criar o 
grupo, vão se manifestar, e nós queremos um 
grupo plural, um grupo que realmente possa 
contribuir para as ações, deputado, que eu sei 
que o senhor, que é incansável, há de 
proporcionar melhoras.  

E eu quero só finalizar agradecendo a 
todos e lembrando uma frase que o senhor, vez 
por outra... Provérbios, 22:06: Ensina o menino 
no caminho.... Então o pai, a mãe, a família, as 
autoridades, sim, os conselheiros, todos nós 
fazemos parte desse conjunto do ensinar ao 
menino, já que sabemos que não só na 
adolescência, mas, sobretudo na primeira e 
segunda infância, como é importante toda essa 
formação, todo esse cuidado junto à escola. Por 
isso o grupo de trabalho também sobre a escola, 
que foi sugestão do coronel Fiorido.  
 Então, eu agradeço a todos. Doutor 
Danilo, contem com a comissão, com a 
secretaria. Estaremos aqui trabalhando muito 
para que a gente veja esse quadro sendo 
alterado aos poucos, o que tenho certeza de 
que é o desejo de todos.  

Deus abençoe a todos. Muito obrigado.  
Devolvo a palavra para o nosso 

deputado.  
 
‘ O SR. PRESIDENTE – (DELEGADO DANILO 
BAHIENSE – Sem partido) – Muito obrigado, 
doutor André. Nós, eu como o senhor, nós 
tivemos a felicidade de ter pais tementes a Deus e 
que fizeram conosco o que diz lá em Provérbios: 
ensina o menino o caminho que deve andar, e 
quando envelhecer não se desviará dele.  
‘ Eu gostaria de agradecer a todos que 
participaram desta reunião. Quero colocar, mais 
uma vez, o meu telefone à disposição. Vocês 
podem passar para toda e qualquer pessoa: (27) 
99969-0988.  
‘ Agradecer a todos os telespectadores da 
TV Assembleia, agradecer às equipes, tanto da 
comissão, quanto do meu gabinete, agradeço a 
todos.  
‘ Nada mais havendo a tratar, declaro 
encerrados os trabalhos desta comissão e convido 
os senhores membros para a próxima que será 
ordinária, no dia 8 de abril, quinta-feira do 
corrente, às 9h, de forma híbrida.  
 

(Está encerrada a reunião) 

 
_______________________________________ 
 

SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
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DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, REALIZADA EM 22 
DE MARÇO DE 2021. 
 

O SR.  PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Invocando a proteção de Deus - e que 
Deus abençoe todos nós, todos os brasileiros, 
todos os capixabas -, declaro aberto... 
(Inaudível)  

Meu áudio fechou por conta própria. 
Agora, me ouvem?  
 

O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 
ROCHA) - Sim, te ouvimos, deputado. 
 

O SR.  PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Então, declaro aberta a presente reunião 
ordinária da Comissão de Educação. 

Quero registrar aqui a presença do 
Marcelo Lema; do Alecio Jocimar Fávaro; do 
Leonardo Rocha, supervisor desta comissão; da 
Lara; da Anna Rita; do deputado Alexandre 
Quintino, vice-presidente desta comissão, muito 
obrigado; do deputado Sergio Majeski, membro 
efetivo desta comissão... (Inaudível) da TV 
Assembleia; também estou vendo aqui o Juão 
Vitor, servidor... Aos poucos vamos fazendo o 
registro. 

Estamos, então, ao vivo! E, mais uma 
vez, invocando a proteção de Deus, declaro 
aberto...  

Devolvo a palavra ao supervisor da 
comissão, professor Leonardo, para que possa 
fazer a leitura do Expediente e demais 
deliberações. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê: 
 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS:  
 
- OF/ALES do gabinete do deputado 
Renzo Vasconcelos, n.º 137/2021, 
justificando ausência na reunião desta 
comissão no dia 15/03/2021. 
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 Não houve no período. 
 
  PROPOSIÇÕES DISTRIBUÍDAS AOS 
SENHORES DEPUTADOS: 

 Não houve no período. 
 
  PROPOSIÇÕES SOBRESTADAS: 
 Não houve no período. 
 
  PROPOSIÇÕES BAIXADAS DE PAUTA: 
 Não houve no período. 

 
Devolvo a palavra ao presidente da 

comissão para a leitura da Ordem do Dia. 
 
O SR.  PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Solicito a autorização dos membros da 
Mesa para que o supervisor possa fazer a leitura 
da Ordem do Dia.  

Os contrários se manifestem. (Pausa) 
Aprovado. 
Então, professor Leonardo, por favor, 

faça a leitura da Ordem do Dia para nós. 
 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) – Na Ordem do Dia, deputado, nós não 
temos nenhuma deliberação pré-definida, de 
forma que os deputados podem sugerir para 
colocarmos na Ordem do Dia alguma 
deliberação que possa ser feita.  

 
O SR.  PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Não havendo algo para deliberar na 
Ordem do Dia, peço ao supervisor que passe 
para o próximo ponto do roteiro. 

 
O SR. SECRETÁRIO – (LEONARDO 

ROCHA) – Vamos, então, para a fase das 
Comunicações.  

O tema da nossa reunião de hoje é a 
discussão da Implantação do Sistema de 
Educação em Tempo Integral no Estado do 
Espírito Santo. Foi uma proposição do deputado 
Sergio Majeski, deputado membro titular desta 
comissão, e o convidado, representando a Sedu, 
é o assessor de Educação em tempo Integral 
Marcelo Lema, da Secretaria de Educação do 
Estado do Espírito Santo. 

 
 O SR.  PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado.  
Além de agradecer a presença do 

Marcelo Lema, representando a Sedu, e de 

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, Documento assinado 

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



154 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 

todos os presentes, neste momento concedo a 
palavra, para as suas considerações iniciais, de 
forma breve, aos deputados Alexandre Quintino 
e Sergio Majeski. 

Com a palavra o deputado Alexandre 
Quintino. 

 
O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 

– (PSL) – Senhor presidente deputado Bruno 
Lamas, deputado Sergio Majeski, funcionários 
desta Casa, Marcelo Lema, Alecio Jocimar, 
enfim, todos que estão presentes nesta sessão, 
quero saudar e dar o meu boa-tarde a todos e 
desejar a todos uma boa sessão! Boa tarde! 

 
O SR.  PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Muito obrigado. 
Com a palavra o deputado Sergio 

Majeski. (Pausa) 
Deputado Sergio Majeski, nos ouve? 

(Pausa) 
Enquanto o deputado restabelece sua 

conexão - e assim que restabelecer, parece que 
fará um pela ordem -, gostaria de franquear a 
palavra, nesta fase das Comunicações, para 
representantes. O Marcelo já foi apresentado, 
terá oportunidade da sua palestra, mas que 
representantes de categorias, de conselhos, de 
entidades possam se apresentar, convidados... 
 Concedo a palavra, neste momento, aos 
demais participantes, para uma apresentação e 
uma saudação.  
 Estamos com os nossos procuradores 
aqui presentes, também. 

Então, deputado Sergio Majeski. (Pausa) 
 Acho que o deputado Sergio Majeski 
perdeu a conexão. 

Então, solicito (Inaudível) com o 
deputado Quintino, que possamos iniciar, 
então, a palestra do nosso convidado, professor 
Marcelo Lema, representando a Sedu, tendo em 
vista que o deputado Sergio Majeski está com 
algum problema para fazer a sua saudação 
inicial. 
 Então, com a palavra o senhor Marcelo 
Lema, com a temática proposta por esta 
comissão. Desde já, agradecemos sua presença. 
Leve um abraço a toda a equipe da Sedu, ao 
secretário Vitor de Angelo. Registramos, aqui, o 

nosso respeito pelo trabalho desenvolvido. 
Reconhecemos as dificuldades impostas a todos 
os setores, a todas as pastas, inclusive à 
Educação. Agora, mais uma vez, com as escolas 
também fechadas e todo o contexto que isso 
envolve. 
 A pauta é Educação em Tempo Integral, 
e concedo a palavra ao senhor Marcelo Lema. 
(Pausa) 
   Marcelo, você precisa ligar o seu áudio. 
 
 O SR. MARCELO LEMA - Boa tarde a 
todos! 
 O Senhor me escuta, deputado? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) - Boa tarde, Marcelo. Agora, sim.  

Solicito ao deputado Sergio Majeski... 
Não sei se nos ouve agora. Deputado Majeski, o 
senhor consegue nos ouvir? (Pausa) 
 Então, vamos lá agora, professor 
Marcelo, por favor. 
 Seu áudio está ruim. 
 
 O SR. MARCELO LEMA - Deputado 
Bruno, o senhor me escuta? 
 
 O SR. PRESIDENTE - (BRUNO LAMAS - 
PSB) - Sim, perfeitamente. 
 
  O SR. MARCELO LEMA - Boa tarde a 
todos! 
  Em nome da Secretaria de Educação, 
agradeço o convite pela oportunidade de falar 
um pouquinho sobre a educação em tempo 
integral. Essa oferta que vem, hoje, sendo 
ampliada na rede estadual e que contribui 
bastante, principalmente nesse tempo 
desafiador de pandemia, e que vem ajudar 
nesse processo de escolarização dos nossos 
estudantes. E neste momento desafiador, 
quanto mais tempo esse estudante estiver na 
escola, no processo de retomada, no pós-
pandemia, a gente acredita que a educação em 
tempo integral vai ser fundamental para essa 
retomada. 
  E aí eu vou compartilhar, aqui, uma tela, 
uma apresentação, para que a gente possa 
apresentar, rapidamente, os dados em geral e 
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também um pouco da construção dessa política 
pública ao longo dos anos, para que a gente 
possa compartilhar um pouquinho de como que 
essa estrutura tem sido pensada e 
compartilhada, também, com a sociedade 
capixaba, porque, por vezes, ela foi apresentada 
de uma forma e agora essa política tem outra 
característica, uma característica muito mais 
dialogada, e tem chegado a muito mais pessoas 
e muito mais estudantes, e é importante que ela 
tenha bastante clareza e que ela possa ser, 
também, absorvida por toda a população. 
 Então, mais uma vez, em nome do 
secretário Vitor e em nome do governador 
Renato Casagrande, quero agradecer à 
Comissão de Educação, em nome do deputado 
Bruno Lamas, pelo convite! E, depois da 
apresentação, coloco-me à disposição para 
qualquer dúvida que venha a ter e também para 
abrir o debate aos convidados que compõem 
aqui esta apresentação! 
 A educação em tempo integral no estado 
do Espírito Santo é antiga. A gente fala em 
educação em tempo integral há bastante 
tempo, mas ela vem em uma questão mais 
recente na institucionalização desse processo. E, 
no estado do Espírito Santo, ela vem com uma 
implementação mais robusta do ano 2015 para 
cá. No ano de 2019, esta Casa de Leis 
promulgou a Lei Complementar n.º 928/2019, 
onde a gente conseguiu conceituar o que a 
gente acredita como educação em tempo 
integral, na sua formação mais ampla, onde a 
gente fala da formação do cidadão de direito em 
todas as suas dimensões. 

Então, nós, para além de colocar todas as 
diretrizes da educação em tempo integral, todos 
os processos que a educação em tempo integral 
precisa normatizar para o seu funcionamento, 
colocamos também o que a gente acredita 
como a formação do estudante na sua 
completude. Então, o art. 1.º desta lei traz o que 
é a busca do tempo integral para essa formação 
do nosso estudante. 

Então, essa lei complementar é o que 
rege hoje a educação em tempo integral, ela 
está vigente, ela está pensada de forma ampla, 
ela não fala de modelos específicos, ela fala do 
mínimo que tem que ser atendido e das 

possibilidades de oferta. Então, dos mínimos 
que são atendidos pela legislação para ser 
considerado o tempo integral, e ela abre as 
possibilidades de personalização do tempo 
integral para atender à diversidade do nosso 
estado, à diversidade que existe na nossa rede 
de educação, então, esse princípio da educação 
vem a partir de um conceito, para depois virem 
as diretrizes da educação em tempo integral. 
 E, aí, a gente tem, norteando a política 
pública de educação em tempo integral, a Meta 
6 do Plano Nacional e do Plano Estadual de 
Educação, que vem lá de 2014, do Plano 
Nacional de Educação, e 2015, do Plano 
Estadual de Educação, que é: Meta 6: oferecer 
educação em tempo integral em no mínimo 
cinquenta por cento das escolas públicas - 
então, falo de rede estadual e rede municipal - e 
no mínimo vinte e cinco por cento das 
matrículas dos estudantes da Educação Básica.  

Então, é um desafio muito grande para 
que a gente amplie a jornada de permanência 
dos estudantes nas redes públicas municipais e 
estaduais! E essa proposição, de 2015 para cá, 
vem em um ritmo muito lento. Mas, em 2019, 
com essa proposição, no final do ano, da Lei n.º 
928, tomou um ritmo no ano 2020/21 - e os 
números que vamos apresentar à frente 
demonstram isso - muito mais acelerado, em 
busca do cumprimento da meta, mas não a 
meta simplesmente pelos números, mas, sim, 
por entender a importância da expansão do 
tempo do estudante na permanência na escola, 
mas também dos princípios metodológicos e 
pedagógicos dessa permanência do estudante 
nessas escolas. 
 E, aí, a outra questão, para que a gente 
entenda o que é educação em tempo integral, 
dentro dessa própria legislação da educação em 
tempo integral do Plano Nacional de Educação, 
a gente vê lá na estratégia 6.1, de alcance dessa 
Meta 6, que para ser considerada educação em 
tempo integral precisamos que o tempo de 
permanência dos estudantes dentro da escola 
seja igual ou superior a sete horas diárias e 
também a ampliação progressiva da jornada dos 
profissionais na escola.  

Então, também é outro ponto que vamos 
tocar aqui na questão dessa apresentação, que 
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é: não basta o estudante estar em tempo 
integral e o professor estar indo lá ministrar 
apenas a sua aula. O projeto pedagógico de 
formação da educação em tempo integral e 
formação desses estudantes parte também do 
princípio de o professor  estar acompanhando 
essa jornada! E isso também parte da 
qualificação e melhoria da qualidade de 
trabalho desses profissionais. A permanência 
desses profissionais no ambiente de trabalho, 
numa mesma escola, com a melhoria da 
condição de aumento da sua carga horária, essa 
permanência em um ambiente único de 
trabalho, ao invés de estar tendo que estar em 
várias escolas para cumprir sua jornada, é outro 
passo de avanço na melhoria das condições de 
trabalho desses profissionais. Então, também é 
um avanço no processo de formação 
educacional que a secretaria tem buscado, 
congregando com essa Meta-6, que é a questão 
da educação em tempo integral no Espírito 
Santo. 

E aqui, nós vamos passar rapidamente, 
vocês vão perceber que o pontinho azul é onde 
vai se escurecendo no mapa, no processo 
histórico que em 2015, houve a implantação de 
uma escola de educação em tempo integral, e 
na medida em que o tempo vai passando, a 
gente vai percebendo que esses pontos azuis 
vão se distribuindo no mapa. 

E aí eu quero chamar a atenção de vocês 
para o ano de 2020 e 2021, quando nós abrimos 
a perspectiva de vários modelos para a 
educação em tempo integral, que falaremos a 
frente, com essa característica de 
personalização para atender às diversas 
demandas que o Estado nos pede, porque até 
2019, a gente tinha apenas um modelo de 
educação em tempo integral, de nove horas e 
trinta, um modelo fechado em que ou a rede se 
adequava ao modelo, ou não cabia em tempo 
integral. Em 2020, a partir da mudança da Lei 
Complementar n.º 928/2020, nós abrimos a 
possibilidade de personalização para atender a 
rede, vocês vão ver o salto que este mapa se 
transforma. 

Então, na medida em que a gente vai 
passando este mapa, vocês vão perceber aqui, 
em 2015 nós temos uma escola; aí, no processo 

de expansão, nós temos quatro novas escolas de 
tempo integral em 2016; em 2017, foram doze 
novas escolas implantadas; em 2018, foram 
quinze; em 2019, na transição de gestão de 
2018 para 2019, o planejamento herdado pela 
atual gestão, foi de apenas quatro escolas, 
porque esse modelo único estava ficando 
esgotado, em relação a não caber mais, o 
impacto ser muito grande, e a rede não caber 
mais dentro de um único modelo de nove horas; 
aí, quando a gente adequa a outros modelos, 
que é o que a nós vamos apresentar nos 
próximos slides, a gente percebe que o salto de 
dezenove para vinte, foi para vinte e seis novas 
escolas. Foi a maior expansão que nós tivemos 
de quase toda a expansão nos cinco anos 
anteriores. E aí, quando a gente pega de 2020 
para 2021, com a adequação de mais um 
modelo, também ouvindo a rede, nós pulamos 
para trinta e uma novas escolas. 

Aí, a gente chega a quarenta e nove 
municípios e noventa e três escolas com oferta 
de educação em tempo integral, chegando aí a 
quase, assim, a bastantes municípios do estado. 
A gente consegue com essa personalização 
chegar a municípios do estado que um modelo 
único de nove horas e trinta, em municípios 
muito pequenos, que têm apenas uma escola na 
sede do município, nós não chegaríamos, 
porque eu teria que tirar, deslocar estudantes 
para zonas muito distritais do município. E a 
gente tem aqui deputados que representam 
municípios mais interioranos que conhecem 
essa realidade. O deputado Coronel Quintino é 
do interior do estado e sabe da realidade desses 
municípios menores, que não adianta eu levar 
um modelo único para esse município, que não 
se personaliza para aquele município, 
especificamente. 

Então, o nosso modelo de gestão hoje, 
do tempo integral, é ouvir o cenário específico 
dessas comunidades, adaptar o modelo de 
educação em tempo integral para essas 
realidades, e a partir dessas realidades, 
construir a educação em tempo integral, 
personalizada para aquelas comunidades. O 
nosso sonho, o nosso ideal é que a gente 
chegue a todos os municípios com essa 
educação em tempo integral, com foco no 
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cumprimento da meta, mas também com foco 
em chegar com a qualidade da educação em 
tempo integral a todos os estudantes dentro 
dessas possibilidades. Então, esse que é o 
princípio. 

E aí eu trago esse dado de número de 
matrículas em um recorte recente do ano de 
2019 – e aí esse recorte de 2019 traz a história 
do 2015 até o 2019 – e o recorte 20/21, para a 
gente entender como que o processo de um 
modelo único para alguns modelos 
personalizados e com essa característica de 
adaptar às realidades específicas dos 
municípios, como que isso muda a 
característica. 

Até 2019, enquanto a gente tinha um 
modelo único, nós tínhamos uma oferta de 
dezoito mil e quinhentas e quarenta e nove 
vagas. E aí estou falando de uma oferta de trinta 
e seis unidades de ensino. Dezoito mil vagas, 
com onze mil matrículas. E a gente tinha um 
percentual de ocupação dessas vagas de 
sessenta e um por cento. 

A gente tinha uma baixa ocupação por 
quê? Porque a gente não atendia a expectativa 
desses jovens de ocupar. Porque eu tinha um 
modelo de nove horas e trinta que, por 
exemplo, o estudante do ensino médio que 
queria trabalhar, ele não cabia no modelo de 
nove horas e trinta, porque ele estaria ocupado 
o dia inteiro com a escola e ele não podia fazer 
o programa de Menor Aprendiz ou de Jovens 
Valores ou qualquer outra atividade, um curso 
de inglês ou qualquer outro curso. 

Em 2020, quando a gente implementa 
um modelo de sete horas, que ele está 
vinculado à educação profissional e que ele tem 
o turno da manhã livre para que ele possa fazer 
essas atividades de Menor Aprendiz, Jovens 
Valores, entre outras coisas, nós aumentamos, 
com as vinte e seis novas escolas, quase 
dobramos o número de matrículas e nós 
praticamente dobramos o número de vagas. E 
nós aumentamos a ocupação para setenta e 
quatro, quase setenta e cinco por cento de 
ocupação dessas vagas. 

E aí, em 2021, com novas 
personalizações desses modelos de educação 
em tempo integral, nós conseguimos mais dez 

mil matrículas, conseguimos mais dez mil vagas 
ofertadas e subimos para oitenta e dois por 
cento de ocupação dessas vagas. 

Então, o que a gente tem percebido é 
que no planejamento do processo de educação 
em tempo integral o que tem sido essencial para 
que esse processo ocorra é a personalização da 
escuta ativa da característica de cada local para 
adaptar esses modelos de educação em tempo 
integral a essas realidades. Então, por exemplo, 
esse modelo de sete horas, vinculado à 
educação profissional, focado no ensino médio, 
veio de uma escuta de vinte e cinco mil jovens 
que falavam o que eles esperavam do ensino 
médio. Eles esperavam a profissionalização, que 
era essa educação profissional, era isso que eles 
esperavam do ensino médio. O que eles 
buscavam com essa idade, a partir dos 15 anos, 
era poder trabalhar. 

Então, foi baseado nessa escuta ativa 
que foi personalizado esse modelo. E é com isso 
que a gente tem buscado adaptar para que 
essas vagas sejam ocupadas, que esses modelos 
sejam adaptados para essas realidades, para 
que a gente possa fazer uma educação em 
tempo integral mais efetiva e que atenda mais 
esse modelo para os estudantes que são o nosso 
foco de atendimento. 

Como falei anteriormente, outro foco 
são os profissionais, que é a extensão dessa 
carga horária para que eles possam ficar em um 
só lugar atuando também em tempo integral 
com esses estudantes. E também não dá para 
colocar esses profissionais para atuar em uma 
nova metodologia, que é a educação em tempo 
integral, com novas disciplinas. A gente tem 
disciplinas como Projeto de Vida, de Estudo 
Orientado e disciplinas eletivas sem uma 
formação. E aí, a gente tem uma formação 
inicial, do modelo de educação em tempo 
integral, que hoje é ofertada para todos os 
profissionais da educação em tempo integral. E, 
para além disso, essa formação também é 
ministrada no segundo semestre para qualquer 
profissional da rede. Ela é aberta a todos da 
rede mesmo sem estar na educação em tempo 
integral. Porque como essas escolas podem ser 
transformadas em tempo integral no ano 
seguinte, esses profissionais podem fazer, por 
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iniciativa própria, essa formação antes de a 
escola dele vir a se transformar em tempo 
integral. 

Então, já temos mais de quatro mil 
profissionais formados nessa formação inicial, 
mais de cinco mil profissionais formados numa 
formação de nivelamento dos estudantes, que é 
essencial nesse processo de pós-pandemia e 
nesse processo de ensino híbrido, que é buscar 
esse estudante nas dificuldades que ele 
apresenta de aprendizagem, principalmente por 
conta das defasagens que a educação de ensino 
híbrido e esses estudantes que não conseguem 
acesso no momento de pandemia vão precisar. 

Mais de três mil profissionais formados 
estão em formação nas disciplinas de Eletiva, 
Projeto de Vida e Estudo Orientado, que o Novo 
Ensino Médio e Educação de Tempo Integral 
têm na sua organização curricular. Também, 
como a gente está numa lógica que as redes 
sociais, hoje, das escolas, são um meio de 
comunicação muito forte de relação com as 
comunidades escolares, nós fizemos uma 
formação com mais de duzentos gestores das 
escolas para que eles possam melhorar o uso 
das redes sociais das escolas em comunicação 
com essas famílias e com essa comunidade 
escolar. 

A pandemia também nos trouxe a 
necessidade de ações rápidas para garantir essa 
questão da educação para todos, e aí, várias 
ações foram feitas coletivamente – não deu 
para tratar de educação em tempo integral 
especificamente. Então, houve um trabalho 
coletivo de todas as gerências da Secretaria de 
Educação e vários processos foram conduzidos, 
e isso publicamente já foi exposto, mas eu vou 
passar rapidamente, que foi o monitoramento 
das atividades, sejam elas físicas, entregues 
pelas escolas, atividades não presenciais, que a 
gente chama, por meio do Programa Escolar, 
que é um programa de engloba tudo. E aí, nós 
tivemos materiais impressos para os estudantes 
do cenário zero, que é o estudante que não tem 
acesso nem à tecnologia ou está no interior, 
onde a televisão, que foram as aulas 
transmitidas, esses estudantes não tiveram 
acesso a essas aulas transmitidas pela TV. 
Tivemos essas aulas transmitidas pela televisão 

com o professor, inicialmente aulas prontas do 
Amazonas, porque a gente não tinha gravações 
de aulas aqui nossas, do Estado, e 
posteriormente gravamos com professores 
nossos, contratados da nossa rede. Essas aulas 
também estão sendo transmitidas pelo canal do 
YouTube da própria Secretaria de Educação. 
Houve subsídio para que os estudantes tivessem 
acesso pelo próprio celular e utilizando o 
aplicativo EscoLAR com essa internet subsidiada 
pelo próprio Estado, e também essa distribuição 
de cestas básicas lá no ano passado, para que o 
estudante que não estava presencial pudesse, 
também, ter garantida a questão da 
alimentação escolar. 

Então, a pandemia nos colocou nesse 
cenário de que foram necessárias ações rápidas 
para poder garantir essa proximidade da escola 
com o estudante, para que a gente não tenha 
esse distanciamento como sendo a perda total 
desses estudantes, e essa busca foi incessante. 
Aqui trazer a figura dos nossos professores, que 
foram incansáveis nessa reinvenção enquanto 
profissionais, porque tiveram também que se 
adaptar, fazer videoaulas e se reinventar nesse 
processo, e também nossos gestores escolares, 

que tiveram que conduzir todo esse processo 
e eles fizeram isso com uma maestria 
gigantesca. Isso tem que ser enaltecido 
porque a nossa rede se uniu de tal forma que 
buscou cada um dos nossos estudantes. 
Nossos estudantes deixaram de ser números – 
nunca foram –, mas passaram a ser cada um 
estudante e foram buscados um a um para 
que ninguém ficasse para trás. Isso é uma 
característica da equidade, que é princípio 
norteador da nossa gestão. 

Rapidamente falando dessas adaptações 
que a gente tem feito, desses modelos, a gente 
tem tido três frentes de trabalho, que é o 
modelo técnico, que é para atender essa 
característica do ensino médio que eles têm 
buscado. Então, hoje, a gente tem o modelo 
técnico de nove horas e trinta e o modelo 
técnico de sete horas. Então, nesse modelo de 
sete horas nós estamos com trinta e uma 
escolas e com nove escolas com oferta de nove 
horas e trinta diárias, vinculada ao curso 
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técnico. Então, o estudante conclui o ensino 
médio já com a qualificação profissional 
integrada ao seu ensino médio. 

O propedêutico, que é o ensino médio 
regular que a gente chama, onde temos dez 
escolas hoje com sete horas de permanência do 
estudante, com metodologias diferenciadas e 
cinquenta e quatro escolas na característica de 
nove horas e trinta, que é aquele modelo inicial, 
que a gente continua ofertando; e a questão do 
campo, que também é muito interessante.  

Nós vamos falar rapidamente um 
pouquinho sobre ele. A gente tem, hoje, além 
dos três Ciees, que são escolas que 
simplesmente, ao longo tempo, brigaram muito 
para continuar existindo, nós também estamos 
reconhecendo, a partir de 2021, a pedagogia da 
alternância como uma metodologia que, por 
muito tempo, briga para ser reconhecida 
enquanto metodologia, mas que, agora, ela tem 
esse reconhecimento e tem todo subsídio agora 
com professores em tempo integral, recebendo 
em tempo integral, e também recebendo essas 
qualificações, com adaptação do tempo integral 
para essa metodologia de pedagogia da 
alternância, com o tempo integral no campo. 
Então, essa é uma das características que a 
gente tem feito dessa personalização. 
 E aí, esses modelos, a gente tem, todos 
eles, essas metodologias diversificadas para 
além da base nacional comum. E aí, nesse 
técnico de sete horas diárias, a gente oferta o 
curso técnico integrado ao ensino médio. Todos 
os estudantes entram com o almoço, então, eles 
iniciam o turno com o almoço. Se ele vem do 
estágio ou se ele vem do Menor Aprendiz, ele 
almoça na escola antes de iniciar sua aula, e 
depois ele tem um lanche à tarde, no meio do 
seu turno. 
 Os professores são contratados com 
trinta e cinco horas, independente da carga 
horária dele de atividade, porque ele trabalha 
com tutoria, com acompanhamento desses 
estudantes. Os professores do curso técnico são 
contratados de acordo com a carga horária da 
sua disciplina, e o estudante tem o contraturno 
com a oferta do tempo parcial. 
 Então, significa que essa escola não 
precisa ter uma escola receptora. Eu não causo 

transtorno na rede para implantar um tempo 
integral, porque essa escola não precisa ter 
outra escola para tirar o aluno dela e colocar em 
outra para virar tempo integral, porque ela é 
receptora dela mesma. O estudante que não 
quer fazer o curso técnico, ou não quer estudar 
em tempo integral, tem um turno matutino para 
estudar no tempo parcial. Então, a escola é 
receptora dela mesma, porque isso era um 
problema na implantação do nove horas e 
trinta. 
 O modelo de nove horas e trinta técnico 
é para o estudante que quer estudar com uma 
carga horária ainda maior, com a mesma 
característica do técnico integrado de sete 
horas, porém com nove horas e trinta. Ele tem o 
almoço e dois lanches, o restante com a mesma 
característica, só que o professor é contratado 
quarenta horas, porque a jornada é mais 
ampliada. Então, o professor fica exclusivo 
durante quarenta horas, independente da carga 
horária dele, e essa escola tem o turno noturno 
livre para ofertar outra modalidade ou outra 
etapa. 
 Essa escola não fica impedida de ofertar, 
por exemplo, a EJA, caso aquele município 
precise ofertar a EJA, porque não tem outro 
espaço para ofertar. Anteriormente, a escola era 
exclusiva de tempo integral e isso gerava um 
transtorno, tinha que fechar a EJA. Isso não 
existe mais, a gente tem essa possibilidade. 
 O propedêutico de sete horas, isso foi a 
partir de 2021, nós entendemos que os 
municípios menores, com apenas uma escola na 
sede do município – isso aconteceu agora em 
Dores do Rio Preto, São José do Calçado e em 
outros municípios –, entendemos que a gente 
não tinha condição de colocar um modelo de 
nove horas e trinta nesses municípios. A gente 
chegou a fazer o estudo, escutou a comunidade, 
escutou os profissionais, só que esses 
profissionais, esses estudantes não teriam para 
onde ser realocados.  

E aí, a partir dessa escuta, nós fizemos 
um replanejamento, conversamos com os 
profissionais, conversamos com o sindicato, 
ouvimos todo esse processo e, a partir de então, 
nós construímos um novo modelo de sete horas, 
em que essa escola passa a ter o mesmo modelo 
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da escola de sete horas técnico e a escola vira 
receptora dela mesma, novamente. Porém, 
como não tem uma condição de colocar um 
curso técnico numa estrutura maior, e não 
houve essa demanda, esse modelo é o modelo 
de sete horas propedêutico. Os professores que 
querem trabalhar trinta e cinco horas, eles 
passam a trabalhar trinta e cinco horas, porém 
no outro turno eles podem atuar com o turno 
parcial. Então, eles têm esse contraturno de 
oferta parcial, e eles podem ter o contraturno 
em outro município e poderem atuar. E aí essa é 
a possibilidade que dá uma condição da gente 
ampliar o tempo integral para os municípios 
menores.  

Então, o estudo que a gente planeja para 
2022, que já inicia agora esse planejamento, ele 
já vem com esse olhar de poder levar municípios 
menores o tempo integral que, no modelo único 
de nove horas e trinta a gente não conseguiria 
chegar. A gente estabeleceria que municípios 
menores estariam fadados a não ter a opção de 
tempo integral para os estudantes daquele 
município. E, com essa possibilidade de ter um 
turno com tempo parcial, possibilita que os 
estudantes escolham se eu quero estudar em 
tempo integral. Aí, como prevê a lei do Plano 
Nacional de Educação, no item 6.1, que é a 
estratégia da meta, sete horas de permanência 
do estudante já é considerado tempo integral, e 
a gente consegue fazer uma organização 
curricular com metodologias que atendem e 
promovem essa autonomia do estudante para 
que ele possa ter tempo integral. 
 Então, a gente consegue dar tempo 
integral para quem quer, dar tempo parcial para 
quem quer tempo parcial e dar condição dos 
profissionais atuarem, ou numa condição de 
trinta e cinco horas ou numa condição de tempo 
parcial e ter outra rede quando ele quiser. 
Então, isso que é legal dessa personalização que 
a gente tem feito. 
 E o modelo de nove horas e trinta, que é 
outro modelo que a gente tem, que já é o 
tradicional, são quarenta horas, professores 
contratados, turno e noturno livre para outra 
etapa, dois lanches mais almoço e as 
metodologias diversificadas. 

 E o campo, que é uma coisa muito legal, 
que a gente conseguiu em 2020 e agora em 
2021, os centros estaduais de educação rural 
que já existiam, os três: Vila Pavão, Águia Branca 
e Boa Esperança, nós chamamos eles para 
conversar no seguinte sentido: Olha, existem 
essas metodologias no tempo integral e vocês já 
têm metodologias do campo. Vamos fazer a 
fusão disso para que vocês possam levar as 
metodologias de tempo integral e absorver a do 
campo e fazer uma organização curricular 
pensada no modelo de vocês e, a partir daí, 
vocês terem professores de quarenta horas, 
terem toda a estrutura para que vocês 
melhorem o processo de educação em tempo 
integral. Assim foi feito, dialogado e assim a 
gente conseguiu constituir.  

Este ano de 2021, a gente conseguiu 
fazer o mesmo processo no ano de 2020 para 
2021 com a Fazenda Emílio Schroeder. E aí esse 
processo foi feito e lá foi implementado o 
tempo integral com a pedagogia da alternância, 
que também é o modelo que a gente está 
experimentado, que é maravilhoso. E é a mesma 
coisa: a equipe escolar trouxe toda metodologia 
deles, absorvendo também as metodologias de 
tempo integral e constituindo, a partir do 
diálogo da comunidade, o que era importante 
nessa construção. E aí também garantindo 
professores em tempo integral, equipe gestora, 
toda estrutura do tempo integral para melhorar 
a condição de trabalho desses profissionais e 
melhorar a condição e o reconhecimento 
enquanto metodologia da pedagogia da 
alternância. 
 E aí, caminhando já para o final da 
apresentação, a gente tem como que é feito, 
hoje, o planejamento da expansão da oferta, 
que já está em curso do planejamento de 2022. 
A gente usa critérios para fazer essa análise e os 
dois, vou tratar dos dois principais critérios hoje 
que a gente considera para pensar em como 
implantar a educação no tempo integral.  

O primeiro dele é o percentual de 
estudantes inseridos no CadÚnico. Por que esse 
critério é levado em consideração? Porque a 
gente quer levar a educação em tempo integral 
para as áreas mais vulneráveis e o maior 
número de estudantes registrados em CadÚnico 
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nos aponta que são os lugares mais vulneráveis, 
são onde as pessoas têm maior necessidade de 
assistência financeira do Governo.  

Então, por isso esse é a pontuação maior 
que a gente tem numa simulação que a gente 
faz. A gente coloca a pontuação para as escolas 
que têm maior percentual de estudante em 
vulnerabilidade. E o segundo ponto que a gente 
considera são as escolas com resultados mais 
desafiadores. As escolas que têm os resultados 
menores no Paebes, que precisam de maior 
apoio são as escolas também que ganham maior 
pontuação. Por que isso? Porque a gente 
entende o seguinte: se o tempo integral leva a 
melhor estrutura, porque os professores estão 
em tempo integral, levam equipe gestora e 
levam as metodologias que a gente acredita que 
surtam maior efeito e os dados demonstram 
que, no tempo integral, estão os melhores 
resultados pela permanência maior dos 
estudantes e pela melhor estrutura, a gente tem 
que levar onde mais precisa se a gente está em 
busca de equidade. Automaticamente esses são 
os critérios que norteiam o planejamento da 
educação em tempo integral na nossa rede.  
 Então, os outros critérios, escola com 
oferta em etapa única, infraestrutura, distância 
em relação a outras escolas da rede, município 
que ainda não tem, isso tudo também é levado 
em consideração. Porém, o principal que a 
gente quer levar é para as áreas mais 
vulneráveis e onde tem os maiores desafios 
educacionais para a gente tentar vencer isso, 
que é a nossa maior busca. Então, esse que é o 
nosso maior critério.  
 E aí, como que funciona esse fluxo 
depois que essa simulação nos aponta as 
escolas? Primeiro, a gente conversa...  
 

O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Licença, professor. Eu peço perdão para 
interrompê-lo. Eu preciso que você conclua em 
cinco minutos.  
 
 O SR. MARCELO LEMA – Sim, menos do 
que isso, deputado. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado. 

 O SR. MARCELO LEMA – E aí, como que a 
gente finaliza esse fluxo após ter esse resultado 
dessa simulação? A gente conversa com as onze 
superintendências regionais, que são os 
representantes da Sedu que estão próximos das 
escolas, do local, que conhecem as situações 
das escolas, que estão lá mais próximos. Essas 
reuniões são de alinhamento para ouvir 
também o que a partir dessa simulação a 
devolutiva diz: olha, é isso mesmo ou não é. 
 Essas regionais fazem a conversa com 
esses diretores escolares apontados pela 
simulação, e esses diretores apontam as 
potencialidades e os pontos de atenção sobre 
essa proposta de implantação. Esses diretores 
escolares, juntamente com sua equipe escolar, 
fazem o diálogo com as comunidades escolares. 
Existe um conselho de escola que é 
representativo, de profissionais, de professores, 
de pais de alunos, de alunos. E desse diálogo 
também vem os apontamentos da comunidade, 
os interesses da comunidade. E isso volta para a 
Secretaria antes de uma finalização desse 
debate. E é desse fluxo de comunicação que 
começa agora, deputado.  
 A gente está em março e a gente já está 
nessa conversa de planejamento de 2022 para 
depois, lá em agosto, setembro a gente começar 
a implantação real para 2022. Então, é um ano 
inteiro de planejamento para se chegar a nomes 
de escolas.  

E aí, só para rapidamente falar por que a 
gente tem esse foco tão certeiro e o 
planejamento tão intenso, a gente hoje, em 
relação à meta do Plano Nacional de Educação, 
a rede estadual sozinha, hoje contribui - já o 
Censo de 2020 - esses dados já são atualizados 
lá pelo Censo de 2020. Hoje nós estamos com 
11.18 por cento dos estudantes em tempo 
integral no estado. Nas redes municipais, nós 
estamos apenas com 6.35. Quando a gente 
junta as duas redes, nós contribuímos apenas 
com 8.15 numa meta de vinte e cinco por cento. 
O Brasil está lá em 13.54. Nós estamos atrás do 
Brasil como um todo. Então, significa que o 
Estado está conseguindo ir, o município ainda 
está tímido em relação a isso. O município 
precisa ir também. Mas o estado também 
precisa ser mais robusto. 
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A gente acredita que 2021, com as trinta e 
uma escolas, nós demos um salto ainda maior 
naquela meta ali, mas a gente precisa também 
trabalhar juntamente com os municípios. E, 
quando a gente fala em números de escolas, a 
gente está falando em 18.71 de uma meta de 
cinquenta por cento. A gente também ainda está 
longe. Quando olha os municípios são 11.25. 
Quando a gente junta município e estado, já que a 
gente fala de educação básica como um todo,  

 a gente fala em 12,49. O Brasil está em 20,50 
de cinquenta por cento. Então, a gente está 
distante de atingir uma meta que é um pacto 
nacional, que é um compromisso nacional em 
relação ao Plano Estadual de Educação. Então 
eu trago estes números para a gente refletir da 
importância da educação em tempo integral 
como sendo este foco. E que é importante este 
debate que a Comissão de Educação traz para 
que a gente possa trazer toda a sociedade. 

E um último ponto, para agora finalizar, é 
que a gente precisa ter isso não somente focado 
nesta meta do Plano Nacional e Estadual de 
Educação, mas sim como a expansão do tempo do 
estudante dentro da escola, e aí não é o tempo 
pelo tempo e, sim, o tempo com metodologias 
educacionais, ele é importantíssimo, e ele será 
essencial principalmente neste pós-pandemia 
porque essas metodologias vão ser o que vão 
garantir que a gente não deixe ninguém para trás 
enquanto sociedade. Vai ser a sociedade que nós 
vamos escolher em relação a este pós-pandemia.  

Então fica aí o nosso contato. E 
agradecemos pela oportunidade, e estamos 
abertos aqui ao debate a todos os presentes.  

Obrigado, deputado Bruno Lamas. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado, professor Marcelo.  
Vou pedir então que (Inaudível). 
E vou, neste momento, franquear a 

palavra aos membros desta comissão, 
deputados presentes: deputado Sergio Majeski 
e deputado Quintino. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Pela 

ordem, então, presidente! 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) - Com a palavra o deputado Majeski. 

O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Vocês 
me ouvem? 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Agora, sim. 
 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Olha só, 

deputado Bruno, eu penso que talvez, porque 
agora nós estamos em cima da hora para 
encerrar a reunião. Não é isso? Porque a 
reunião vai até a uma e quinze. 

 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Sim, mas podemos conferir aqui com a 
supervisora, com a Lara, das comissões, e com a 
TV Ales, se é possível uma prorrogação e eu 
sugiro que V. Ex.ª possa ir fazendo o uso da 
palavra. 

 
O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Porque 

na verdade, quando eu propus esta questão era 
para responder problemas em relação a esta 
instalação. E assim, o fato do tempo para expor 
o projeto, que a maioria de nós já conhece.  

Depois essa explanação, me surgiu uma 
quantidade de dúvida ainda maior do que as 
que eu já tinha. 

Nós sabemos, quem é da área da 
educação sabe perfeitamente disso, que o que 
leva a uma qualidade de educação efetiva não é 
se o tempo é integral ou se não é integral. Se 
você oferecer uma educação integral muito 
mais preocupado com a educação integral do 
que com o tempo, isso surte muito mais efeito.  

Todos aqueles que estudam políticas 
educacionais sabem que três fatores são 
fundamentais, sem os quais nós nunca vamos 
avançar de verdade na questão de qualidade do 
ensino, que é a qualificação e a remuneração do 
profissional, as condições de acesso e 
permanência, não basta o acesso, mas condição 
de acesso e permanência, e a estrutura e a 
infraestrutura das escolas. Sem perseguir isso, 
nós nunca avançaremos, nós daremos meio 
passo para a frente, meio passo para trás o 
tempo inteiro.  

Eu me questiono se um tempo de sete 
horas na escola no mesmo ano em que está 
sendo implantado o novo Ensino Médio que 
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ocupa um tempo, e com a nova base curricular 
também de mais de cinco horas de permanência 
dos turnos regulares, na verdade um turno de 
sete horas tem efetivamente cerca de uma hora 
e vinte a mais do que o turno regular, embora a 
meta, como disse o representante da Sedu, diz 
que a partir de sete horas pode ser chamado de 
tempo integral, mas eu tenho muitas dúvidas 
em relação a isso.  

Outra questão. Marcelo disse que foi 
uma questão dialogada, ouviu as comunidades e 
não sei mais o quê, eu não sei, assim, eu visito 
essas escolas e ninguém sabe disso. Ninguém 
diz assim: Olha, nós fomos ouvidos, 
principalmente os profissionais das escolas. 
Uma coisa é você ir lá e comunicar que vai ser 
implantado um novo sistema, outra bem 
diferente é você ter um diálogo efetivo com a 
comunidade escolar de tal forma que ela 
escolha. Porque o tempo integral é uma das 
lutas históricas da educação, mas ele tem que 
ser opção, ele não pode ser obrigação. Ele não 
pode ser dado de tal forma que eu não tenha 
outra opção. Em vários lugares os alunos não 
estão tendo outra opção. 

A questão de Dores do Rio Preto, por 
exemplo, os alunos que moram no interior só 
têm a opção de frequentar este turno de sete 
horas, porque abriu-se o ensino médio no 
contraturno, mas não tem transporte. O 
transporte é só para o período da manhã. Logo, 
aqueles que moram mais distantes do centro, 
ou se submetem a esse tempo de sete horas, ou 
ficam sem estudar, porque eles não têm como 
chegar à escola no contraturno.  E isso não é só 
lá que ocorre, não.  

Então, assim, quando diz: Ah! Porque nós 
temos o número de matrícula maior e tal. É 
porque em várias escolas não têm outra opção. 
É essa a opção ou nenhuma. 

E dizer que isso não causou transtorno, 
porque agora não precisa ter uma escola 
espelho, como antigamente, não é verdadeiro. 
Claro que tem um transtorno, porque se eu 
estudo no contraturno vespertino, eu vou sair 
da escola sete da noite; e, se eu moro mais 
distante da escola, eu vou chegar em casa oito, 
oito e meia, nove horas da noite. Então, é claro 
que tem sim transtorno. E tem um transtorno 

maior quando a comunidade não foi 
suficientemente esclarecida do que se trata, de 
quais são os objetivos, de quais são as 
vantagens, como aconteceu na maior parte das 
escolas. 

 E a qualificação mencionada pelo 
Marcelo... Marcelo, me desculpe, mas não foi 
dado a qualificação para os professores, não.  

Na escola de Dores do Rio Preto, eu 
estive muito recentemente, a própria diretora 
disse: Olha o curso de qualificação está 
começando agora, junto com as aulas.  Então, o 
curso tem que ser dado anteriormente. Esse 
professor tem que começar o ano letivo 
sabendo o que vai fazer, sabendo o que é uma 
matéria eletiva, o que o projeto para não sei o 
quê, não sei mais o quê.  

Eu estou abismado com esse toque de 
caixa, que me parece muito mais preocupado 
com o quantitativo para fazer propaganda de 
números, do que efetivamente oferecer uma 
escola que esteja plenamente capacitada para 
uma nova modalidade de ensino. E plenamente 
capacitada, eu digo, a capacitação dos 
profissionais e a infraestrutura dessa escola, 
porque a maioria das escolas só tem sala de aula 
para oferecer, não tem alternativas 
significativas, de tal forma que possa se 
desenvolver projetos fora da sala de aula, com 
uma facilidade significativa. 

A escola de Dores do Rio Preto, é 
vergonhoso o que está acontecendo lá, por 
quê? Além dessa questão de não ter sido nada 
dialogado de fato, não ter sido uma opção da 
comunidade escolar, e não ter havido uma 
qualificação para os professores, eles iniciaram 
a reforma da escola junto com o ano letivo, 
praticamente. Os alunos, basicamente, só têm a 
sala de aula, porque está tudo interditado.  

Na quadra de esporte está o canteiro de 
obra, está o barracão do canteiro de obra. Não 
tem a sala de informática, etc. Está tudo 
interditado pela reforma. Uma reforma que não 
é de três meses, deputado Bruno, não é uma 
coisa que vai acabar daqui a pouco, é um 
transtorno sim. É uma obra prevista para 
novecentos dias. Quer dizer, se há de fato 
planejamento e preocupação com o bem-estar 
dos alunos e que a coisa funcione, por que não 
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esperar essa reforma ficar pronta, pelo menos a 
maior parte dela ficar pronta, pelo menos, para 
depois implantar. Porque além dos professores 
e alunos que estão enfrentando uma questão 
nova, no meio de um barulho infernal, no meio 
de um barulho infernal, é um negócio 
inacreditável aquilo. 

Então, assim, a questão de você instalar 
escolas de tempo integral tem que ser pensada.  

E, na época do Paulo Hartung, com as 
Escolas Vivas, acho que ninguém acompanhou 
mais de perto do que eu a implantação daquelas 
escolas.  

Naquela ocasião, como presidente da 
Comissão de Ciência e Tecnologia, eu fiz nove 
audiências públicas pelo estado inteiro para 
ouvir as pessoas, para ver as condições.  

E, olha, naquela época havia a questão e 
houve transtornos, mas em vários lugares onde 
a Escola Viva foi implantada havia escola 
espelho, ou seja, havia uma opção para os 
alunos. Como o caso, por exemplo, de Afonso 
Cláudio, como caso de Ecoporanga, mesmo 
assim houve problema.  

No caso de Muniz freire, por exemplo, 
usaram a escola de Piaçu que fica a dezesseis 
quilômetros de lá. Houve, mas assim, na minha 
avaliação, na época do Paulo Hartung, com 
todos os problemas, era uma questão muito 
mais pensada, não estava sendo implantada a 
toque de caixa e fazendo adaptações na 
correria, para que não houvesse problema, 
pudesse ter dois turnos na mesma escola e não 
sei mais o quê. 
 E uma questão, o tempo inteiro frisar 
assim: Porque estamos perseguindo a meta do 
plano estadual; o Paulo Hartung cansava de usar 
isso também e o Haroldo. Nós temos um Plano 
Estadual e um Plano Nacional de vinte metas e, 
nem de longe, e nem de longe, o ensino integral 
é a principal, ou está, pelo menos, está entre as 
cinco principais metas do Plano Estadual e do 
Plano Nacional de Educação; existem outras 
infinitamente mais importantes e que resultaria, 
se perseguidas, de fato, numa evolução, 
infinitamente mais significativa da educação, 
como por exemplo, colocar cem por cento dos 
alunos em idade escolar dentro da escola; e, no 
estado do Espírito Santo, não me parece que 

isso seja uma preocupação do Governo, do 
Governo Casagrande, o último Governo dele, 
passando pelo Hartung e até agora, nós 
chegamos a quase cem mil jovens de quatro a 
dezessete anos fora da escola, aqui no Espírito 
Santo. Em 2014, isso era, aproximadamente, de 
trinta e cinco a quarenta mil e não me parece 
que haja uma preocupação, de fato. Agora, você 
imagina a quantidade de jovens acima de 
dezoito anos, que não terminaram a educação 
básica, que também estão fora da escola e não 
há nenhum tipo de política efetiva para colocar 
esses jovens dentro da escola, de fato. 
 Quando o Marcelo diz que os dados 
mostram que os melhores resultados estão nas 
escolas de tempo integral, eu desconheço esses 
dados, porque, se a gente pegar o Ideb, por 
exemplo, e aí, com todas as restrições e com 
toda a parcimônia que índices como o Ideb têm 
que ser observados e têm que ser analisados, se 
eu não me engano, do último Ideb, entre as dez 
melhores escolas do estado, não tem nenhuma 
de tempo integral. Então, e quando se fala de 
cumprimento de meta, o Governo faz tanta 
questão de o tempo inteiro falar que estamos 
cumprindo uma meta, uma meta, que, como eu 
disse e repito, nem de longe é uma das 
principais metas do Plano Estadual e do Plano 
Nacional de Educação, nós teríamos, por 
exemplo, deputado Bruno Lamas, até 2022, 
porque o plano tem vigência até 2024; a meta, 
por exemplo, que fala de equilibrar, de 
equiparar os salários dos professores com o 
salário médio de profissionais com a mesma 
formação, o cumprimento era para o ano de 
2022, ano que vem; isso nem está sendo 
discutido aqui no estado.  

A discussão sobre a implantação do 
CAQi, não há. Eu desconheço qualquer 
discussão nesse sentido aqui no estado. A 
implantação da gestão democrática, que me 
parece que o Governo não quer nem ouvir falar 
em melhorar a gestão democrática das escolas. 
Inclusive, embora, a meta não fale que gestão 
democrática inclua eleição direta para diretor, 
mas, não vejo como gestão democrática, 
efetivamente, funcionar sem a eleição direta 
para diretor e, com uma reestruturação dos 
conselhos de escolas, que hoje os conselhos de 
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escola, funcionam só para inglês ver. A maior 
parte dos conselhos de escola não tem uma 
atuação de fato, porque caberia a eles um poder 
imenso dentro da questão da gestão, se eles, 
efetivamente, funcionassem. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Deputado Majeski, nós conseguimos 
garantir vinte minutos e o senhor fez uso da 
palavra. Preciso das suas considerações finais, 
para ouvirmos o deputado Coronel Quintino. 
 

 O SR. SERGIO MAJESKI – (PSB) – Então, 
mas essas são as questões que eu coloco, e que 
precisam ser revistas e precisam ser explicadas; 
porque, a questão, por exemplo, de qualificação 
e preparação das escolas para isso, e é uma 
coisa para irmos já pensando agora, para daí as 
escolas que vão ser em 2022, só que as 
comunidades só ficam sabendo disso lá para 
outubro, novembro. Então, assim, olha só, não 
era para agora já estar conversando com essas 
escolas: nós pretendemos implantar o regime 
de tempo integral na escola X, Y, quer dizer, 
vamos começar uma conversa com a 
comunidade escolar de lá, para ver se isso, 
realmente, interessa, para ir conscientizando as 
pessoas do que é esse projeto, se essas escolas; 
então, assim, é avisado lá no final do ano, e é só 
avisado, ninguém vai lá e diz assim: Olha gente, 
nós viemos aqui colocar para vocês, mas a 
opção é de vocês. Não é, não tem opção 
nenhuma! Já está decidido e vai ser assim. Foi 
assim em Dores do Rio Preto, foi assim lá em 
São José do Calçado, foi assim em quase todas 
as outras escolas, quase não, em todas. Então, 
esse diálogo que a secretaria diz que tem, não 
tem, nunca existiu; não existia na época do 
Paulo Hartung e não existe agora. Eu acho que 
agora é um tanto pior, porque vai se 
implantando a toque de caixa e sem deixar as 
comunidades com opção na verdade. 

Muito obrigado, deputado Bruno.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Obrigado.  

Deputado, Quintino, por favor.  
 

 O SR. CORONEL ALEXANDRE QUINTINO 
– (PSL) – Senhor presidente, minha família é do 

interior, eu moro no interior, e eu tenho 
acompanhado de perto as ações do Governo do 
Estado e da Secretaria de Educação, 
principalmente no que diz respeito à estrutura 
de escola.  

Deputado Majeski muito bem falou que é 
necessário qualificação, remuneração, acesso e 
permanência também e estrutura da escola. O 
que eu tenho visto é uma preocupação muito 
grande da Secretaria de Educação e do Governo 
do Estado com essa estrutura. Tenho 
acompanhado as visitas que o nosso 
subsecretário Aurélio tem feito às escolas e tem 
levado de fato as estruturas e as reformas que as 
escolas estão precisando. Isso é muito 
importante!  
 Tenho visto lá em Castelo, município 
onde eu moro há 30 anos, tem uma escola 
muito pujante, o nome dela é João Bley. Uma 
escola na qual a estrutura dela não deixa a 
desejar a escola nenhuma, talvez sequer no 
Brasil. É uma escola de fato de ponta, 
inaugurada ano passado, e ela passa a ofertar 
esse ensino de tempo integral.  
 Então, de fato tem muito que crescer 
essa educação em tempo integral, é algo novo, 
mas o que eu não posso deixar de observar é a 
boa vontade e o suor que eu tenho visto que 
está sendo derramado na Secretaria de 
Educação e a preocupação por parte do Governo 
do Estado. Isso a gente tem que valorizar.  

É um momento novo da história da 
educação do Espírito Santo. Estamos aí há pouco 
tempo trabalhando isso, mas a evolução que 
saiu de uma escola para noventa e três escolas… 
Lógico, a gente não tem que se preocupar só em 
números, realmente é a educação de fato que a 
gente precisa se preocupar, mas a gente está 
vivendo um momento de pandemia.  

A educação está tendo que se reinventar 
nesse período, um momento muito difícil. Há 
alunos que precisam de alimentação escolar. 
Frequentam a escola precisando de alimentação 
escolar, e o Governo preocupado com esse 
aluno cenário zero, que não tem internet, que 
não tem acesso à rede social. Enfim! É a 
Secretaria de Educação fazendo, de fato, a 
educação chegar a todos os pontos do estado do 
Espírito Santo.  

Autenticar documento em http://www3.al.es.gov.br/autenticidade 
com o identificador 380036003900300032003A00540052004100, Documento assinado 

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



166 - Diário do Poder Legislativo Vitória-ES, segunda-feira, 29 de março de 2021 

É um momento novo, um momento 
difícil, que a gente precisa de fato apontar as 
falhas. Mas não adianta só apontar as falhas, 
não. Tem que arregaçar as mangas e trabalhar 
junto com o Governo do Estado para melhorar 
ainda mais.  

Presidente, essa é a minha fala. 
 

 O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 
PSB) – Eu agradeço.  

Também quero tecer aqui minhas 
considerações finais. Primeiro, agradecer mais 
uma vez a todos os presentes, especialmente ao 
Marcelo. Sua apresentação foi pontual, com 
números, com metas. Nós sabemos que a 
educação em tempo integral, turno único é 
importante. Eu votei contra o modelo proposto 
no Governo anterior porque já era deputado, 
porque foi tudo muito a toque de caixa, e 
recusaram as emendas propostas, transferência 
de alunos bruscas de uma escola para outra. 
Enfim, muitas complicações.  
 Eu também visito muitas escolas, gosto 
de visitar escolas, sou filho de professora, e 
tenho visto algo inquestionável que é o 
investimento na infraestrutura das escolas, aqui 
na Serra e em todo o estado. É comum o esforço 
para melhorar a infraestrutura. E tenho 
conversado muito também. Estive, esta semana, 
em Alfredo Chaves, conversando com o diretor 
da escola, aqui na Serra já visitei várias, que o 
conselho de escola tem sido reforçado. Não só 
em relação ao diálogo, que é muito da escola, 
mas com a parte financeira também. E esse 
reforço é muito importante porque no ao 
passado nós vimos faltar recursos e as escolas, 
os conselhos – se me permitem a palavra – 
mendigando recurso, mendigando emenda 
parlamentar. Hoje há recurso em caixa no 
conselho de escola.  

Então, juntando o planejamento, o que o 
Marcelo apresentou com as sugestões, eu gosto 
muito da crítica construtiva, das coisas pontuais, 
como o deputado Majeski colocou, com o 
testemunho que o deputado Quintino tem, de 
visitas de escola como os nossos. O que 
precisamos aprimorar é justamente aquilo que é 
o foco desse debate que é o diálogo. O diálogo 
que é em uma sociedade equilibrada e em um 

Governo equilibrado e em um Parlamento 
equilibrado, ele é essencial.  

Então o nosso objetivo, a nossa 
convicção é que esta reunião, esta pauta 
proposta pelo deputado Majeski, aprovada 
pelos membros, possa ser ouvida pela Secretaria 
de Educação, especialmente pelo Marcelo, que 
representa os planejamentos, os investimentos 
da educação em tempo integral. E nós teremos 
outras oportunidades aqui, eu tenho certeza, 
para vermos disso tudo o que já foi melhorado, 
ajustado.  
 Marcelo, não dá tempo para réplica nem 
tréplica, mas há tempo para uma consideração 
final, um agradecimento seu, algum registro. 

 
O SR. MARCELO LEMA – Eu queria 

agradecer a oportunidade, agradecer aos 
senhores deputados pelo espaço para a gente 
poder conversar um pouquinho com a 
sociedade sobre a educação em tempo integral.  

Agradecer também ao deputado 
Majeski. A gente esteve no ano passado nesta 
mesma comissão trazendo também este debate. 
Me colocar à disposição também. Talvez, como 
o debate é mais profundo, o deputado Majeski 
traz algumas coisas mais pontuais, também me 
coloco à disposição, os contatos ali no final, se o 
deputado Majeski quiser abrir uma agenda para 
a gente conversar especificamente sobre cada 
um dos pontos. Essa crítica ela é muito 
construtiva. A gente quer fazer uma gestão 
muito dialogada. Isso é princípio do Governo, é 
princípio do secretário Vitor, e a gente não quer 
de maneira alguma fazer nada de forma 
truculenta, muito pelo contrário. A gente 
precisa dar robustez e agilidade na questão da 
implementação, independente da questão da 
meta. A meta é sim uma lei que deve ser 
cumprida, e acho que não é menos importante 
do qualquer uma das outras dezenove metas do 
Plano Nacional e Estadual de Educação. Acho 
que é uma meta sim importante, que contribui 
bastante para a educação, mas a gente está 
aberto a esse diálogo. E aí, se o deputado se 
sentir à vontade e quiser abrir essa agenda, será 
muito importante para a gente, para essa 
construção, por essa vivência que o deputado 
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tem já da outra gestão também, que 
acompanhou a implantação da Escola Viva.  

Eu também acompanhei. Fui diretor de 
uma Escola Viva e de uma escola de tempo 
parcial, que foi escola receptora de Escola Viva. 
Então, assim, acho que essa história de cada um 
contribui muito para o debate, e a gente está 
aqui aberto mesmo ao diálogo. 
 Então, muito obrigado, mais uma vez, 
pelo debate, e estamos à disposição. 

Deputado Bruno. 
 
O SR. PRESIDENTE – (BRUNO LAMAS – 

PSB) – Obrigado!  
Eu me sinto realizado, quando o diálogo 

é aberto e o canal fica aberto. Dialogar sempre! 
Agradeço a todos! Que Deus nos 

abençoe! Agradeço à TV Ales pela compreensão, 
a você que nos acompanhou. 

Declaro encerrada a presente reunião 
ordinária da comissão, e a próxima será 
regimental. 

Que Deus nos abençoe! 
 

Está encerrada a reunião. 
 
_______________________________________ 
 

PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA VIRTUAL, 
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA, 
DA DÉCIMA NONA LEGISLATURA, DA 
COMISSÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E DO 
CONTRIBUINTE, REALIZADA EM 22 DE MARÇO 
DE 2021. 
 
              O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) - Bom dia a todos! Bom dia, deputado 
Carlos Von! Bom dia, deputado Danilo Bahiense! 
Bom dia, todos os servidores da Assembleia que 
participam desta reunião. 
              Agradecer também ao doutor Eduardo 
Passamani, representando a Delegacia de 
Defesa do Consumidor! Bom dia, dona 
Giovanna, representando o Procon da 
Assembleia! Bom dia a todos!  
              Conforme o art. 75 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado, 
Resolução n.º 2.715, de 15 de julho de 2009, os 
trabalhos das comissões serão iniciados com a 

presença de, pelo menos, um terço dos seus 
membros, e as deliberações serão tomadas 
desde que presente a maioria dos deputados. E 
hoje nós temos quorum total, com a 
participação dos três membros desta comissão 
que, ao lado dos deputados Danilo Bahiense e 
Carlos Von, nós vamos tocar estes dois próximos 
anos.  
 Havendo, então, quorum, declaro aberta 
a reunião da Comissão de Defesa do 
Consumidor e do Contribuinte.  
 Conforme o art. 75 do Regimento 
Interno da Assembleia Legislativa do Estado, 
Resolução n.º 2.715, de 15 de julho de 2009, fica 
dispensada a ata da última reunião, 
considerando que já está disponível no site para 
leitura. 
             Em discussão a ata que está publicada. 
(Pausa)  
             Não havendo quem queira discutir, em 
votação a aprovação da ata.  
             Como vota o deputado Carlos Von?  
  

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

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Como vota o deputado Danilo 
Bahiense?  

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Também voto pela aprovação, 
presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Obrigado, doutor Danilo.  
Solicito ao secretário da comissão que 

proceda à leitura do Expediente.  

 
O SR. SECRETÁRIO lê: 

 
EXPEDIENTE: 

 
CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS: 

 
- Denúncia formalizada pela Amapes – 

Associação dos Motoristas de Aplicativos do 
Espírito Santo, sobre abusividade por parte das 
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locadoras nos contratos de locação de veículos 
para motoristas de aplicativos. 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ciente a denúncia sobre vazamento de 
esgoto no bairro Carapina Grande, e vamos 
deliberar na Ordem do Dia.  

Concedo a palavra novamente ao 
secretário para que ele possa continuar a leitura 
das correspondências recebidas. 
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

- Denúncia sobre vazamento há mais de 
dois anos de esgoto por parte da Cesan, 
apresentada pelo senhor Marcio Leandro 
Coelho. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE- 
PSDB) – Essa eu já tinha deliberado. Deliberei. 
Ciente. Vamos deliberar na Ordem do Dia.   
 

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 

Denúncia sobre a má qualidade da 
prestação de serviços da Cipesan apresentada 
pela associação de moradores do bairro D. João 
Batista, em Vila Velha.  

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 
PSDB) – Ciente.  
Vamos deliberar na Ordem do Dia. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
Denúncia de falta de energia deixando 

mais de dois mil moradores sem iluminação 
depois da instalação de equipamento BTO 
apresentada pela associação de moradores do 
bairro Dom João Batista em Vila Velha. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ciente. Vamos deliberar na Ordem do 
Dia. 
 Thiago, você pulou a questão da 
Amapes. 
  

O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
 Denúncia formalizada pela Amapes – 

Associação dos Motoristas de Aplicativos do 

Espírito Santo -, sobre abusividade por parte das 
locadoras nos contratos de locação de veículos 
para motoristas de aplicativos. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE - 

PSDB) – Ciente. Também vamos deliberar na 
Ordem do Dia. 

 
O SR. SECRETÁRIO lê:  
 
PROPOSIÇÕES RECEBIDAS: 

 
 PL n.º 37/2021, de autoria do Deputado 
Alexandre Xambinho, que determina que todos 
os estabelecimentos comerciais do estado do 
Espírito Santo que forem flagrados vendendo 
produtos fora da validade forneçam 
gratuitamente igual produto aos consumidores.  

Apensado ao PL 17/2019, de autoria do 
deputado Sergio Majeski, que dispõe sobre o 
direito de receber gratuitamente outro produto 
idêntico ou similar à sua escolha, em igual 
quantidade o consumidor que constatar a 
existência de produto exposto à venda com 
prazo de validade vencido.  
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ciente. Vou distribuir ao deputado 
Danilo Bahiense, para que ele possa relatar. 
 
 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. 
 

ORDEM DO DIA: 
As que ocorrerem. 
 

COMUNICAÇÕES: 
As que ocorrerem. 

 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Passando agora para a Ordem do Dia, 
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eu gostaria, neste momento, de sugerir aos 
deputados Carlos Von e Danilo Bahiense, que a 
gente possa deliberar sobre a participação do 
Marcio Leandro Coelho, morador de Carapina. 
Ele está no seu horário de almoço. Peço que a 
gente comece por este item, e também o 
gerente da PPP da Cesan, Douglas Oliveira, que 
eu gostaria de agradecer também pela presença 
para que a gente pudesse, neste momento, 
estar deliberando sobre a reclamação do senhor 
Marcio Leandro Coelho, que ele tem um 
vazamento, há mais de dois anos, de esgoto 
próximo a sua residência, para que, em seguida, 
a gente possa ouvir também o gerente de PPP 
da Cesan para que a gente tente resolver esse 
conflito.  
 Então, neste momento, que a gente 
pudesse ouvir o Marcio e o Douglas. 

Em discussão. (Pausa) 
Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 
Como vota o deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, eu voto favorável às duas 
deliberações. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Como vota o deputado Danilo 
Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, da mesma forma, 
eu voto favorável. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Eu desde já também gostaria de dizer 
aos deputados Danilo Bahiense e Carlos Von, 
que as reclamações chegaram nos gabinetes de 
V. Ex.as, toda a equipe técnica da comissão já 
está à disposição de V. Ex.as para que a gente 
possa incluir nas pautas das próximas reuniões. 
Ok? 
 Então, vamos lá! Marcio? 

Está conseguindo nos ouvir? Está me 
ouvindo bem, Marcio? 

 
 O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – Sim. 
Estou ouvindo. 

 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então, está bom.  

Gostaria, neste momento, que você 
pudesse, vou te dar dois minutos, relatar. Não 
sei se vai possível esse tempo, mas tente ser o 
mais objetivo possível. Que você pudesse relatar 
sobre essa reclamação que você fez à Comissão 
de Defesa do Consumidor sobre esse problema 
do esgoto ali próximo a sua casa, em Carapina.
  
 
  O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – Sim. 
É o seguinte. Esse serviço foi feito há mais de 
dois anos. Tem uma estação de esgoto na rua de 
trás da minha casa, e esse encanamento passa 
atrás do meu muro, dentro da área da Vale. E, a 
partir de então, todo mês, esse vazamento 
enche o meu muro atrás de esgoto e vaza para 
dentro do meu quintal. 
 Eu sempre ligando, sempre ligando para 
a Cesan. Eles vêm aqui e desentopem, mas não 
adianta. O problema continua. Depois de quinze 
dias, volta de novo o problema. Isso tem mais 
de dois anos. Criação minha já ficou doente, as 
plantas que eu plantei, pé de fruta, morreram. 
 Então é um constrangimento danado, 
cara. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Esta imagem que eu estou vendo aqui, 
esta imagem que eu estou em mãos, até pedir 
que a assessoria da comissão talvez coloque 
esta imagem para que todos possam ver, mas, 
se não for possível... Esta imagem que eu tenho 
aqui é o esgoto entrando já na sua casa, antes 
do muro. É isso? 
 
 O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – Sim, 
sim. Já dentro do meu quintal. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Dentro do seu quintal. Ok. Ok. Pode 
continuar, Marcio. 

 
 O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – 
Então, quero saber o que está podendo fazer, 
porque já não estou aguentando mais esse 
vazamento, e eu acho que só desentupir não 
resolve. Vai ter que ser refeita essa obra aqui, 
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porque já vieram aqui, já cortaram o 
encanamento, mudaram o jeito dele, mas não 
adiantou. Entendeu? E eu queria saber o que 
pode ser feito. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E esse problema foi após uma 
intervenção que a Cesan fez aí na rede. É isso? 
 
 O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – É. 
Essa obra foi feita há mais de dois anos, essa 
estação aqui. E o cano passa... 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E o problema veio após essa 
intervenção na estação?  
 

O SR. MARCIO LEANDRO COELHO - Logo 
depois, um mês depois ele já começou esse 
problema. Já tem mais de dois anos. É a 
elevatória que passa atrás no meu muro. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Então está bom. Mais alguma coisa que 
você gostaria de falar? 
 

O SR. MARCIO LEANDRO COELHO - Eu só 
queria saber do senhor aí o que pode estar 
sendo feito, falar para o cara da Cesan, o senhor 
da Cesan, qual a posição dele. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Douglas. 

 
O SR. MARCIO LEANDRO COELHO - Isso. 

O que ele me diz aí desse problema. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então está bom. Obrigado. 
Os deputados gostariam de falar alguma 

coisa? (Pausa)   
Vamos dar continuidade. 
Douglas Oliveira, que é o gerente da PPP 

da Cesan.  
Douglas, você está nos ouvindo bem? 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA - Estou 

ouvindo sim, deputado. Bom dia a todos! 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia. Gostaria de agradecer a sua 
presença e até dizer que quando o Douglas foi 
convidado a participar desta reunião, pelo que 
eu tive de informação, não sei se é isso mesmo, 
Douglas, parece que você foi dar uma olhada no 
problema.  

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Isso. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Então, Douglas, neste momento eu 
gostaria que você falasse um pouco sobre essa 
reclamação, ver se a gente consegue encontrar 
uma solução para esse morador. Gostaria de te 
ouvir. 

 

O SR. DOUGLAS OLIVEIRA - Bom dia, 
deputado. Bom dia aos demais deputados 
também componentes do grupo aqui.  

Recebemos uma ligação, deputado, da 
sua assessoria, inclusive que preza muito aí, 
defende os clientes da Serra, atua fortemente 
na área aí de saneamento.  

Nós, imediatamente assim que 
recebemos a ligação do senhor Thiago, que 
trabalha com o senhor, mandamos uma equipe 
no mesmo dia. Foi dia 18, às 18 horas, 
aproximadamente. Eles estiveram no local, mas 
não conseguiram estar identificando porque o 
local tem um pouquinho difícil acesso. Voltaram 
na sexta-feira lá, no dia 19, encontraram numa 
rua a frente, que não é na rua Aristides Miranda, 
que é a rua do cliente reclamante. 

A equipe da Serra Ambiental retirou essa 
ligação que estava de forma irregular e fez a 
conexão na rede de esgoto. Em conversa com o 
morador, com o senhor Marcio, eles voltaram lá 
no sábado para tentar identificar se o problema 
tinha sido resolvido. Aí, em conversa com o 
senhor Marcio, foi identificado que no 
momento não tem extravasamento nenhum, 
que estava tudo correndo de forma normal, 
tudo funcionando normalmente. 

Então, o que eu estou combinando com 
o Marcio? Nós vamos mandar novamente, 
Marcio, aquela equipe que foi lá na sua casa no 
sábado te atender. Nós vamos mandar 
novamente um caminhão; nós vamos fazer uma 
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limpeza preventiva em toda a rede ao redor 
para a gente identificar se tem algum ponto 
acumulando alguma gordura, algum lixo, alguma 
coisa na rede de esgoto que possa estar 
causando esse extravazamento.  

Independente de qualquer coisa, a gente 
achando ou não achando, nós vamos lá para 
resolver o problema e nós vamos elaborar, 
inclusive, um relatório técnico do que 
aconteceu, a quantidade de solicitações de 
serviço que foi feita, a quantidade de 
assistência, para a gente identificar o problema 
e resolver o problema para o senhor. Está bom? 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Nesse caso, Douglas, o que 
aconteceu foi que o que chegou para mim de 
informação, até de alguns líderes lá da região e 
da comunidade, foi que você resolveu ainda 
outro problema. Parece que eles foram lá e 
resolveram outro problema, em outro pedaço 
de rede, mas esse problema específico, que é o 
caso da reclamação da comissão, ele ainda não 
tinha sido resolvido. Então a sua proposta é a 
Cesan, que já foi lá no sábado, dar continuidade 
nessa interlocução com o morador e o problema 
seria resolvido. É isso? Encaminhar o relatório 
aqui para a...(Inaudível) 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Desculpe, eu 

não escutei direito o restante, mas é isso, sim, 
deputado. Nós vamos mandar a equipe ainda 
esta semana, até amanhã, depois de amanhã, 
vamos fazer uma limpeza geral e vamos correr 
essa rede, que é uma rede aérea. O senhor 
Marcio conhece bem lá, é uma rede construída 
em um local até de difícil acesso, porque o 
esgoto sanitário é um desafio.  

O senhor já esteve diversas vezes em 
reunião conosco. O senhor é um batalhador 
dessa causa do saneamento. Em algumas 
oportunidades já mostramos algumas situações 
que a gente tem que implantar rede em locais 
de difícil acesso e tudo mais, para que não 
deixemos o esgoto cair em local inadequado. 

Então este ponto, atrás da casa do 
senhor Marcio, é no fundo de uma rua, tem 
uma elevatória e tem uma rede aérea, feita, 
inclusive, em material de ferro fundido, um 

material mais caro, por ela ficar aérea, exposta, 
no caso, algum mato pegue fogo, alguma coisa 
assim, não afeta a população. 

Então vamos percorrer todo esse 
ambiente para a gente verificar o que pode 
estar acontecendo para a gente fazer toda a 
limpeza, e vamos estar mantendo contato com 
o senhor Marcio durante esta semana toda e 
vamos preparar um relatório e mandar para 
vocês aí. Está bom? 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok. Ok. Agradeço. 
Marcio, você se sente contemplado com 

essa proposta? 
 
O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – Não, 

sim, sim. Pode ser sim. É porque no momento 
não está vazando mais mesmo. Desentupiram, 
não está vazando mais, por enquanto. Mas pode 
ser, eles continuarem vindo aqui. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Você acha que, talvez,  essa intervenção 
que já foi feita tenha dado resultado, mas você 
quer que a Cesan confira essa limpeza para ver 
se... 

 
O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – Na 

verdade, isso já foi feito várias vezes, só que, 
com dez, quinze dias, volta. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Entendi. 
Então, Douglas, acho que é fazer uma 

análise mais profunda para ver se é necessária 
uma intervenção maior para o problema não 
retornar. Ok? 

 
O SR. DOUGLAS OLIVEIRA – Deputado, 

mas é isso. Vamos fazer uma análise mais 
profunda. E, senhor  Marcio, estamos os 
colocando à inteira disposição. Acho que o 
senhor, inclusive, pegou o contato do Peterson 
e do Brener, engenheiros que atuam 
diretamente nessa frente de manutenção e 
operação. 

Então como o seu problema lá pode 
estar tendo uma recorrência, a gente vai fazer 
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essa limpeza; persistindo, vou continuar dando 
assistência para o senhor, através dos 
engenheiros da Serra Ambiental, e nos 
colocando à inteira disposição para resolver o 
problema. Está bom? 

 
O SR. MARCIO LEANDRO COELHO – Ok, 

então. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Fechado, então, Marcio e Douglas, esse 
assunto. 

Deputado Danilo Bahiense e deputado 
Carlos Von, sobre esse tipo de ocorrência, que a 
gente sabe que acontece em vários lugares do 
estado, não é diferente em Guarapari, deputado 
Carlos Von; V. Ex.ª também, deputado Danilo, 
que tem base em vários municípios. Mas acho 
que é isso.  

A Comissão de Defesa do Consumidor 
tem esse papel, mediar os conflitos e resolver os 
interesses da população. 

Deputado Danilo com a palavra. 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Com certeza, presidente. Eu só 
tenho que agradecer à Cesan, através do 
Douglas Oliveira, por ter dado atenção, que é 
fundamental. Vamos fazer, deputado Vandinho, 
outro encaminhamento também a V. Ex. ª 
(Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo, não sei se sou só eu, 
não sei se o problema é só comigo, mas não 
estou conseguindo ouvir V. Ex.ª. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – (Inaudível) 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Von, você ouviu o deputado 
Danilo? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Está 

picotando a fala dele. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Deputado Danilo, tenta melhorar um 

pouquinho o áudio de V.  Ex.ª, a internet, eu 
acho, porque nós não conseguimos ouvir. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Deputado Vandinho, acho que é 
o local em que eu estou, mas quero agradecer 
aqui ao Douglas Oliveira. Acho que o Marcio 
também ficou satisfeito. 

Posteriormente nós vamos trazer para 
esta Comissão a denúncia também da Ponta da 
Fruta, com relação ao esgoto que está sendo 
todo lançado naquela lagoa e depois eu passo 
para V. Ex.ª para ser agendado para uma 
próxima reunião, ok? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok, deputado Danilo. Agradeço a 
participação de V. Ex.ª. 

Deputado Carlos Von? 
É só mandar, Danilo, só encaminhar para 

a comissão. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Presidente, de fato, eu acho que todo capixaba 
merece viver com o mínimo de dignidade, e 
você ter um esgoto sendo jorrado dentro da sua 
casa é um fato lamentável, mas parabenizo o 
Douglas, da Cesan, por ter participado desta 
reunião e se colocado à disposição para resolver 
o problema. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – É isso, Douglas: eu queria agradecer 
porque a gente sabe que tem um problema, no 
Brasil, de saneamento. No Brasil, infelizmente, 
nós estamos extremamente atrasados. 

Mas a gente precisa enfrentar esses 
problemas para resolver, e é isso que eu acho 
que a Cesan precisa fazer e é isso que você se 
colocou à disposição para ajudar esse morador e 
fazer esse trabalho. 

Então eu gostaria de agradecer ao 
Douglas, senhor Marcio Leandro pela presença, 
e dizer que nós vamos passar para outra pauta. 
Fiquem à vontade V. Ex.as se precisarem sair da 
reunião, mas eu gostaria de agradecer a 
participação dos dois. Ok? 

Senhores deputados, na semana passada 
eu fiz uma reunião virtual com a Arsp, 
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conversando com a diretoria, e nesse momento 
eu gostaria de deliberar a participação da 
agência na comissão para a gente debater a 
questão da fiscalização, tanto das questões das 
taxas – principalmente da taxa de esgoto –, 
debater tarifa de água e de gás. Tem um ponto 
importante, que a gente começou um diálogo 
importante sobre a tarifa social de água, para 
que os critérios sejam alterados para os mesmos 
critérios da tarifa social de energia. Isso é um 
ganho fenomenal, a quantidade de pessoas que 
vão poder participar se os critérios a serem 
utilizados forem os mesmos da EDP – EDP não – 
perdão, da energia, porque é uma discussão, 
aqui no Estado nós temos a EDP e a Santa 
Maria, são duas concessionárias.  

Mas, assim, são pontos importantes e eles 
se colocaram também à disposição para participar 
desse diálogo, e é a agência que faz toda essa 
questão da discussão tarifária, que está até num 
momento de debate. Acho eu que é importante a 
gente participar desse debate, principalmente se a 
gente conseguir alterações nessa questão de tarifa 
social, e é claro que a gente precisa estar atenta a 
cobranças abusivas dessas tarifas. 

E aí é só uma deliberação para que nas 
próximas reuniões a gente tenha também a 
agência participando, visto que Procon e Delegacia 
de Defesa do Consumidor são entidades que já 
estão participando junto conosco das reuniões da 
comissão e acho importante a gente incluir 
também a Arsp. 

Gostaria de colocar em discussão a 
proposta. (Pausa) 

Não havendo quem queira discutir, em 
votação. 

Como vota o senhor deputado Carlos 
Von? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Senhor 

presidente, é muito importante essa discussão, 
por isso voto favorável à deliberação. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Obrigado, deputado Von. 
Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, também voto 
favoravelmente. 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Obrigado. Peço à Secretaria da 
comissão para que possa incluir a Arsp nos 
próximos debates, principalmente quando a 
gente for tratar de tarifas de água, esgoto e gás.  

Outro ponto importante que eu gostaria 
de deliberar é a participação do senhor Luiz 
Fernando Müller, neste momento, na reunião 
da Comissão e também do senhor João Marles 
Marinho dos Santos, líder do movimento dos 
motoristas com carros alugados, para que eles 
possam relatar aos nobres deputados, questões 
de preços abusivos.  

Eles reclamam de preços abusivos por 
parte de locadoras de veículos. E aí eu gostaria 
primeiro de deliberar a participação dos dois, 
para que a gente possa ouvir os relatos da 
reclamação que eles fizeram juntos à Comissão 
de Defesa do Consumidor. 

Como vota o deputado Danilo Bahiense? 
 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem Partido) – Pela aprovação, presidente, 
conforme deliberado. 
 
  O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Como vota o deputado Carlos Von?  

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – Voto 

favorável, também, senhor presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Concedo a palavra ao Luiz Fernando 
Müller, presidente da Associação dos Motoristas 
de Aplicativos do Espírito Santo, para que o 
mesmo possa relatar sobre a reclamação feita a 
esta comissão. 

Luiz Fernando Müller, com a palavra. 

 
O SR. LUIZ FERNANDO MÜLLER – Bom 

dia, deputados, bom dia deputado Carlos Von, 
deputado Danilo Bahiense e mais os membros 
da Mesa e da Assembleia. Obrigado, Vandinho, 
por nos atender. 

Nós recebemos o relato dos motoristas 
de aplicativo, na pessoa do seu João Marles, que 
estão havendo aumentos abusivos em algumas 
cláusulas contratuais das locadoras de veículo. 
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A gente estima, hoje, numa base... 
(Inaudível). Motoristas de aplicativo, aqui, no 
Espírito Santo. E cerca de trinta por cento 
alugam veículos. 

Hoje, se qualquer um de vocês for a uma 
locadora para alugar um veículo, seja Sedan ou 
Hatch, praticamente, vocês não vão encontrar, 
porque estão todos, hoje, alugados para os 
motoristas por aplicativo. 

Nós tivemos, nas duas últimas semanas, 
uma entrega em massa desses veículos... 
(Inaudível). E, depois, pelo aumento desses 
valores de aluguel, da locação desses veículos. 
Inclusive, matéria da Tribuna, informando que 
mais de dois mil veículos foram entregues no 
estado. E a gente acolheu esse clamor dos 
motoristas por aplicativo, que faz parte da nossa 
defesa, da nossa atuação que é, inclusive, junto 
à frente parlamentar, que é atuar em defesa dos 
motoristas de aplicativo. 

Então, o João Marles nos procurou para 
que a gente pudesse interceder e ajudar essa 
demanda. Então, Vandinho, gostaria de passar a 
palavra para ele, para que ele, como está 
inteiramente dentro disso, que ele exponha os 
seus argumentos. E sempre dizendo que a 
Amapes está aí para ajudar os motoristas de 
aplicativos, do Espírito Santo, junto, agora, com 
a Defesa do Consumidor e a frente parlamentar. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Ok, ok, Luiz Fernando Müller. Já vou 
passar a palavra o João Marles.  

Antes disso, eu gostaria de perguntar, 
doutora Giovanna, eu não sei se já foi 
encaminhado, mas gostaria de te encaminhar a 
denúncia, a reclamação feita pela associação, 
pelo João Marles, líder desse movimento dos 
motoristas com carros alugados. 

Eu gostaria de te passar essa reclamação, 
porque aqui, eles falam, colocaram itens, não é? 
Tanto no valor de contratação de locação 
semanal, formato de cobrança, limite KMs, 
revisão e manutenção dos veículos. Falam do 
valor da caução, que está tendo demora na 
devolução. 

Falam, também, sobre diferenças de 
valores cobrados, inclusive, veículos da mesma 
categoria e com valores bem diferentes. 

Aumentos que ocorreram. Então, gostaria, 
doutora Giovanna, de te perguntar se já está 
contigo, esse documento? Se não, pedir à 
Secretaria da comissão para que possa 
encaminhar. Propomos ajudar nessa parte 
técnica. 

Concedo a palavra, então, ao João 
Marles. 

Está ouvindo, João? Ok, fique à vontade. 

 
O SR. JOÃO MARLES – Ouvindo. 
Todos me ouvindo? (Pausa) Ok. 
Bom dia a todos. Bom dia, presidente e 

demais deputados. 
Como foi dada a palavra ao senhor Luiz, 

presidente da associação, deu um breve relato 
do que hoje acontece no cotidiano da vida dos 
motoristas que têm carro alugado, 
principalmente nas grandes locadoras, como 
Localiza, a Unidas e a Movida. 

Qual o nosso maior problema? Qual a 
nossa maior dificuldade, hoje em dia? Ainda 
mais com a decretação da atual situação que 
nós passamos hoje. As locadoras, elas cobram 
um valor excessivo, muito alto, que varia de 
trezentos e trinta, e alguns chegam a pagar até 
mais de seiscentos reais, dependendo do limite 
de km contratado, que é por semana. 

Então, assim, e alguns motoristas, 
mesmo após a decretação da quarentena, 
receberam e-mail das locadoras, informando 
sobre o aumento do valor do aluguel da 
semana, sendo que está tendo essa devolução 
em massa. 

Então, assim, a gente está com a corda 
no pescoço, têm muitos motoristas que estão 
passando necessidade, porque não tem como 
retirar ganhos, porque tem que pagar aluguel, 
tem que tirar da gasolina, que está alta. Tem 
vários outros gastos, e as locadoras, 
infelizmente, assim, estão com um preço 
abusivo. Não tem como continuar da forma que 
está. 

Então, assim, nós trouxemos tópicos... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Você tem noção do quanto aumentou e 
em que período de tempo, João? 
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O SR. JOÃO MARLES – Sim, deputado. 
Esses aumentos são de quinze dias. Quinze dias, 
já houve relatos de motoristas informando que 
receberam e-mail das locadoras sobre o 
aumento do valor semanal. 

 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E é de quantos por cento? Estou dando 
uma observada, sei que está escrito aqui, mas 
no período de quinze dias esse aumento foi de 
quantos por cento e qual a justificativa das 
locadoras? 
 
 O SR. JOÃO MARLES –  Bem, questão de 
porcentagem, estima-se aí trinta por cento, em 
cima. O motorista que pagava trezentos e trinta 
começa a pagar quatrocentos e seis. Isso vai 
além de trinta por cento, uns trinta e cinco ou 
quarenta por cento. 
 O senhor pode me repetir a última 
pergunta? 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – E qual a justificativa que as locadoras 
estão tendo nesse momento? Até porque a 
parte de combustível, essas coisas, ficam com 
vocês já, né? Não estou conseguindo 
compreender a justificativa por parte das 
locadoras. 

 
O SR. JOÃO MARLES – Compreendido. 

Então... 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Se é que eles deram alguma justificativa 
também, né? Se é que eles deram uma 
justificativa. 

 
O SR. JOÃO MARLES – Sim, não deram 

nenhuma justificativa, simplesmente enviaram 
e-mail, em março, para vários motoristas 
informando sobre esse reajuste, esse aumento. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – E aí você quer incluir mais algum 
ponto? (Pausa) 

Giovanna, seu microfone está ligado, 
desliga ele. Doutora Giovanna, desliga o 
microfone. 

 A SR.ª GIAVANNA FURTADO CHIABAI – 
Pois é, caiu a minha conexão na hora que você 
me fez (Inaudível). 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Sem problema, já volto com você. 
João, mais algum ponto que você 

gostaria de falar sobre esse tema, para terminar 
a sua reflexão, a gente já ir aqui para a fase das 
deliberações sobre esse assunto? 

 
O SR. JOÃO MARLES – Sim, conforme os 

tópicos que nós colocamos, o outro ponto bem 
interessante é a questão do limite do km 
rodado. A gente sabe que motorista de 
aplicativo roda bastante com o carro, isso 
desgasta bastante o veículo, principalmente a 
questão da suspensão. 

A Localiza, quando a gente chega lá para 
contratar o carro para motorista de aplicativo, 
ela informa que nós vamos sempre ter carros 
novos. Chegando a um limite de trinta mil a 
quarenta mil km, ela vai estar trocando esse 
veículo. Só que, porém, é o que não está 
acontecendo hoje. Tem motorista aí com quase 
cem mil km rodados e a Localiza sempre 
informa que ela não tem frota de veículos 
disponíveis, sendo que se chegar um motorista 
hoje lá para fazer um novo contrato, ela dá um 
veículo novo. Porém, aquele que já tem um 
contrato há algum tempo, ela recusa fazer essa 
troca do veículo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – João, inclusive, voltando àquele tema 
anterior, eu busquei aqui nos documentos, até 
pedi à assessoria da comissão para colocar essa 
imagem aí também para que todos possam ver, 
realmente valores muito altos.  

Eu queria, depois, doutora Giovanna, dar 
uma olhadinha nesse contrato, porque eles 
recebem um e-mail assim meio que do nada já 
reajustando. Tem que dar uma observada 
nesses contratos, pedir ao Procon para dar uma 
olhada em toda essa documentação e pedir à 
assessoria da comissão para colocar uma foto 
desse e-mail das empresas locadoras. Chega um 
e-mail meio que do nada aqui e está 
reajustando, inclusive com um aumento bem 
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significativo. Na minha opinião, esse e-mail aqui 
está na faixa de vinte por cento ou mais, 
fazendo uma conta de cabeça.  

E aí queria te ouvir, doutora Giovanna, 
sobre isso, sobre esses reajustes e como está 
esse contrato ou te pedir para você fazer uma 
analisada sobre toda essa documentação, até 
porque o meu objetivo, na próxima reunião, já é 
chamar essas empresas para o debate aqui na 
comissão.  
 Quero te ouvir um pouquinho, Giovanna. 
 Abre o seu áudio, agora ele está fechado. 
(Pausa) 
 Doutora, abre o seu microfone que agora 
ele está fechado. 
 
 A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI – 
É a primeira vez que... Eu sou marinheira de 
primeira viagem, então, qualquer erro aí, vocês 
me desculpem. 
 Bom dia, deputados, presidente! 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Bom dia! 
 Tenta falar mais perto um pouquinho do 
microfone, porque está um pouco baixo. 
 
 A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI – 
Tá! Eu vou tentar falar mais próximo possível. 
 Eu estava olhando aqui os contratos. Na 
verdade, eu não recebi o contrato da Localiza, 
eu recebi apenas as orientações gerais. Nas 
orientações gerais, não fala a questão de 
reajuste. Eu até solicitei ao Tiago que me 
mandasse a pessoa que mandou esse aviso de 
aumento, que é um aumento altíssimo, acho 
que gira em torno de oitenta reais na cobrança 
do contrato, e ela não me mandou.  

Mas eu consegui pegar pela internet um 
contrato da Movida, que é outra empresa de 
locação. E, deputado, realmente tem cláusulas 
aqui que são bem absurdas, inclusive, cláusulas 
que vão em contrário ao próprio entendimento 
do STJ, quanto à responsabilidade e à relação 
entre o motorista e a locadora. Inclusive, esse 
contrato aqui é feito via a Uber. A Uber faz o 
contrato com a locadora para o motorista. 
 Então, enfim, em relação ao Procon, eu 
acho que a gente precisa primeiro ter acesso a 

esses contratos. Porque no contrato da Movida, 
fala que o contrato é só de trinta dias e ele se 
auto-renova a cada trinta dias. Então, o senhor 
imagina se você tem um contrato que a cada 
trinta dias se auto-renova, sem uma previsão de 
aumento, você fica sujeito a qualquer aumento 
indiscriminado. Concorda? 
 Agora, pela denúncia deles aqui, eu não 
vi escrito, expresso, que a locadora se 
responsabiliza pela troca, a cada setenta e cinco 
mil quilômetros. Eu vi que ela fala que, a cada 
dez mil quilômetros, você tem que fazer uma 
revisão preventiva. 
 Então, enfim, para que a gente possa 
realmente atuar de forma mais eficaz, eu acho 
que a gente precisava de ter esse contrato em 
mãos, deputado. Porque a gente precisa 
analisar as cláusulas abusivas. Porque isso aqui é 
um contrato que já vem pronto. É um contrato 
de adesão, como a gente chama. 
 
 O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Ok. 
 Eu queria, então, doutora... Inclusive, a 
própria Comissão de Defesa do Consumidor, 
deputado Danilo e deputado Carlos Von, tem 
uma força significativa nesses debates. Até para 
a gente fazer... A gente pode entrar com ação 
civil pública, por exemplo, pela comissão, caso a 
empresa não queira o acordo, quando a gente, 
por exemplo, encontrar cláusulas abusivas. 
Então, é muito forte esse movimento. A 
Assembleia não tem muito essa prática, mas eu 
acho que pode implantar essa prática a partir de 
agora, faz parte da legislação do nosso 
Regimento Interno. Ou seja, nós temos também 
essa função na comissão. 
 E aí, doutora, eu queria pedir aqui o... É 
claro que, se for possível acordo, mediar conflito 
às vezes é melhor do que a briga, né? Mas, se 
for necessário brigar judicialmente, nós temos 
essa prerrogativa. 
 Então, eu gostaria, neste momento, de 
pedir ao nosso representante do movimento 
dos motoristas de aplicativos, (Inaudível), o 
João Marles, que ele possa encaminhar para a 
secretaria da comissão. E aí, Tiago, eu peço que 
esses documentos sejam encaminhados à 
doutora Giovanna do Procon, o mais rápido 
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possível, para que a gente possa entrar mais 
profundamente nesse debate, na próxima 
reunião.  

Inclusive, daqui a pouco eu vou colocar 
aqui em deliberação, num primeiro momento, o 
convite aos representantes dessas locadoras. 
Num primeiro momento, o convite. Se não for 
atendido, possivelmente convocação. Mas... 
 

A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI – 
Deputado! 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Oi, doutora Giovanna. 
 

A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI – 
Inclusive, eu estava lendo uma entrevista feita 
pelo presidente da Localiza e ele fala que na 
precificação do quilômetro da locação entra o 
ano do carro, a qualidade do carro. Ou seja, 
quanto melhor o carro, maior o preço. Acho que 
isso não deveria ser aplicado ao motorista de 
aplicativo, ao carro de locação. 

Perdi o vídeo aqui e não entendi. 
 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Nós te ouvimos bem. Acho que... 
 
A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI – 

Outra coisa aqui que acho que a gente já pode 
inicialmente começar a tratar é essa questão da 
cobrança ser feita antecipada na segunda-feira. 
Porque pelo que entendi aqui nesse contrato 
você tem uma diária de quatrocentos e vinte 
reais. Esse valor que você vai fazendo de 
quatrocentos e vinte reais, por exemplo... 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Diária, não! Acho que é semanal isso. 
Acho que é semanal. 

 
A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI – 

Desculpa, semanal! É semanal.  
Ele é cobrado para você já na segunda-

feira. Ou seja, você só começa a entrar na 
divisão do lucro com a Uber ou com outra, ou 
com a 99, que seja, depois que você paga esses 
quatrocentos e vinte. Ou seja, a Uber que faz 
esse controle. Entendeu? Então (Inaudível). 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – É isso mesmo. Doutora Giovanna, vou 
pedir ao Luiz Fernando Müller para explicar, mas 
acredito eu que é isso mesmo.  

Desliga o seu microfone, doutora 
Giovanna, porque senão vai dar microfonia.  

Luiz Fernando, fala um pouquinho sobre 
isso.  

 
(É exibida imagem 

simultaneamente ao pronunciamento) 
 

Aí a assessoria da comissão colocou o e-
mail que chega aí, do nada, e um valor muito 
alto de aumento.  

E é isso mesmo, o pagamento é 
antecipado, o que também tenho dúvidas, 
doutora, se isso é legal. Mas vamos ouvir o Luiz 
Fernando Müller. 

 
O SR. LUIZ FERNANDO MÜLLER – Isso, 

doutora Giovanna e Vandinho, o que acontece, 
essa cobrança antecipada, é que eu considero 
isso uma forma de obrigar o motorista a ter que 
fazer a corrida para poder pagar. Tudo bem que 
é um acordo, mas vejo isso uma abusividade 
porque um motorista, quando começa a 
trabalhar, não tem o dinheiro. Então, ele precisa 
trabalhar para ter o dinheiro. Só que, dessa 
forma, se o motorista passa mal ou acontece 
alguma coisa, a gente não tem como entrar em 
contato, como suspender, porque eu já tenho 
que pagar isso antecipadamente. E a gente 
entende, com esse aumento que aconteceu... 

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 
PSDB) – Por exemplo, esse momento de 
pandemia, na semana passada, que, do nada, 
quarta, quinta-feira, teve que parar. Aí já 
diminuem as corridas e, teoricamente, vocês já 
pagaram, não é? 

 

O SR. LUIZ FERNANDO MÜLLER – 
Totalmente. Estamos pagando por esse valor. 
Então, o que acontece agora? Hoje é segunda-
feira, o estado parado, a gente já vai ter que 
pegar os quatrocentos e sessenta e seis reais ou 
quatrocentos e vinte e pagar.  

Com esse e-mail de aumento quinze dias 
antes, Vandinho, todo mundo, todos são 
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informados das coisas que acontecem, ninguém 
está desinformado. A gente previamente já 
sabia que poderia acontecer alguma coisa. 
Então, o que entendo, como motorista? Que foi 
feito um aumento, foi jogado um aumento para 
o motorista porque daqui a sete dias, cinco dias, 
eles vão, igual ao ano passado, anunciar uma 
redução, porque eles não têm pátio para botar 
todos os carros, então estão fazendo esse 
aumento para depois dar alguma contrapartida, 
e isso prejudica demais o motorista por 
aplicativo. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE – 

PSDB) – Para que a gente possa ter uma prática 
de reuniões práticas, até porque, acredito eu, 
sempre vão chegar muitos casos na comissão, 
pelo que estou percebendo, através dos 
deputados e também o público, vendo a 
proatividade da comissão, vai aumentar 
bastante, a minha ideia é reuniões mais 
práticas. Então, nesse debate, acredito eu que já 
está claro aí qual é o problema e gostaria neste 
momento, então, de deliberar alguns pontos. 

Primeiro, o Procon da Casa, que agora 
está sendo vinculado à Comissão de Defesa do 
Consumidor, fazer o estudo jurídico e buscar os 
documentos necessários para a próxima 
reunião. 

E gostaria de colocar aqui em 
deliberação o convite para as principais 
locadoras e essas principais locadoras o Luiz 
Fernando Müller e o João podem encaminhar 
para a secretaria da comissão, mas gostaria de 
convidar para a próxima reunião representantes 
dessas principais locadoras, acho que são duas 
ou três, para que a gente possa discutir esse 
ponto. E, doutora Giovanna, já é necessário ter 
todo o estudo jurídico pronto para o debate 
com eles. Ok? 

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

votação. 

Como vota o deputado Carlos Von? 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Senhor presidente, muito importante que a 
gente possa ouvir os representantes das 
locadoras para que a gente possa entender o 

porquê desse aumento. Então, sendo assim, 
voto favorável ao convite. 
 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 
– PSDB) – Deputado Danilo Bahiense, como 
vota? 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, também sou 
favorável. É de suma importância ouvir esses 
representantes. E entendemos também que é 
abusivo. Como é que você pode pagar 
adiantado? Se você aluga um imóvel, se for o 
caso do caução, você deixa lá (Inaudível), 
problema nenhum, mas você primeiro mora 
para depois pagar. Olha só, eu vou receber o 
salário (Inaudível), faz o pagamento. 
Concordo plenamente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Obrigado, deputado Danilo 
Bahiense. 

Então, aprovado por unanimidade o 
convite aos representantes das empresas de 
locação. 

Tem algumas deliberações. O deputado 
Danilo falou sobre a comunidade, em Vila 
Velha, a comunidade de Ponta da Fruta. Aí, V. 
Ex.ª sinta-se à vontade de encaminhar por 
escrito ou se quiser fazer de forma verbal 
também. 

Tem dois outros pontos para a gente 
deliberar também nas próximas reuniões, mas 
eu já gostaria aqui de somente deliberar sobre 
essas reclamações que já chegaram de outra 
comunidade de Vila Velha, que é a 
comunidade de Dom João Batista. Eu gostaria, 
inclusive, que a gente pudesse novamente... 
Inclusive pedir à secretaria da comissão que já 
pudesse antecipar. Inclusive, se puder colocar 
essas imagens ali para o pessoal ver agora, eu 
gostaria de agradecer. Mas lá tem uma 
reclamação sobre a questão da prestação de 
serviço da Cesan, tanto da água quanto do 
esgoto, mas principalmente do esgoto.  

Eu estou com imagens aqui em mãos 
da reclamação feita por escrito pela 
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associação de moradores. Essa questão do 
esgoto, então, dá a entender que ele está 
sendo jogado lá nos mananciais. Então, é 
importante a gente observar e pedir à 
assessoria da comissão para que possa 
novamente fazer essa interlocução junto à 
Cesan, para que a Cesan possa... Se quiser já ir 
essa semana dando uma observada nesse 
ponto para trazer resultados para a gente, 
seria importante. Mas já fica o convite aí para 
o representante da Cesan. 

E tem um outro ponto, é um ponto da 
EDP, que continua, infelizmente, uma 
vergonha. É inadmissível. Tem algumas ruas, 
se puder colocar a foto aí, tem um bairro aqui, 
o bairro já está há mais de dois meses no 
escuro, por conta do sistema BTZero. Eu já 
falei isso várias vezes na Assembleia e eles não 
tomam providência. Em tudo quanto é lugar 
do Espírito Santo, aqui, na Grande Vitória, 
ocorre muito isso. E eles fizeram essa questão. 
E cobra iluminação pública, negócio de doido 
isso. 

Então, qual é a minha ideia? - Doutora 
Giovanna, que é advogada também, mas 
desde já pedir à secretaria da comissão para 
observar junto à assessoria jurídica, aos 
procuradores da Assembleia - Eu acho que, 
nesse caso, a gente... É que nós vamos ouvir a 
associação na semana que vem, mas eu já 
conheço o problema. Eu acho que a gente 
tinha que tentar uma ação civil pública para 
ver se o Judiciário do Espírito Santo dá uma 
resolvida nisso. Não faz sentido as pessoas 
pagarem iluminação pública, ficarem no 
escuro durante a noite. Isso, o ano passado 
todo, esse ano continua e não tem como 
tomar providência, porque essa empresa 
cerca tudo e todos, e tenta jogar o problema 
para a prefeitura, e as prefeituras jogam para 
a empresa, e ninguém resolve. 

Então, são dois pontos aí, da 
comunidade Dom João Batista, para a gente 
discutir na semana que vem. Um da Cesan, 
que é verdade, o problema do esgoto aí, eu vi 
a foto, é um problema grave, mas pelo menos 
a empresa está se colocando à disposição para 

tentar resolver; e o problema da EDP, que não 
resolve, tenta sempre jogar o problema para 
outro, eles nunca estão errados, e 
infelizmente mais um problema do sistema 
BTZero. 

Então, a ideia é convidar – aí, já 
colocando em deliberação – os representantes 
da Associação de Moradores de Dom João 
Batista, Vila Velha, para participarem da 
próxima reunião e também convidar o 
representante da Cesan, e da EDP também, 
que acho eu que não vão querer participar, 
para que eles possam também... Aí, no caso, a 
gente verifica depois a possibilidade de fazer 
convocação para que a gente possa tratar 
desses dois temas da comunidade de Dom 
João Batista. 

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

votação. 
Como vota o deputado Danilo 

Bahiense? 
 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Pela aprovação, presidente. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Como vota o deputado Carlos Von? 
 

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

 

O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 
– PSDB) – Ok! Então é isso. Pedir ao Tiago, 
secretário da comissão, para fazer interrupção 
na Procuradoria da Casa sobre a possibilidade 
da nossa primeira ação civil pública com 
relação a essa questão da iluminação pública, 
os bairros que estão ficando no escuro. 

É lógico que a gente tem grandes 
chances nesse caso de ter êxito, até porque se 
o problema é da... Olha só, doutor Danilo e 
deputado Carlos Von, vocês também, com 
certeza, já participaram, já passaram em 
comunidades que ficam desse jeito. 

 
(São exibidas imagens 

simultaneamente ao pronunciamento) 
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Isso é uma vergonha, né? As pessoas 
pagam pela iluminação pública, pagam taxa de 
iluminação pública, e aí você tem, por 
exemplo, jovens que estudam à noite, 
meninas chegando em casa nessa escuridão. 
Ou seja, é um negócio impressionante esse 
formato que não se resolve. Isso é falta de 
tecnologia, tá certo? É falta de tecnologia. 

Eles fazem... Esse aí já é outro 
problema, é questão de esgoto vazando nas 
ruas de Dom João Batista. Nós vamos discutir 
também com a Cesan. Mas, assim, eles não 
resolvem por falta de tecnologia, porque eles 
falam que é por conta do fio que liga a 
iluminação, que alguém que faz gato derruba. 
Ué! O que se tem, hoje, de soluções sem fio 
pelo mundo afora. Tem cidade que você vai e 
não vê fio nenhum pelo mundo afora. 

Agora para colocar tecnologia para 
cobrar mais dos moradores e evitar o gato e 
colocar todos os relógios nos postes, eles têm 
dinheiro para fazer, né? 

Então, é esse tipo de coisa com a EDP 
que é difícil, muito difícil e complicado, e as 
comunidades estão ficando no escuro. Acho 
que a gente pode criar um formato de 
judicializar esse ponto, caso eles não... Eu 
acho que eles não vão resolver. O ano passado 
eu (Inaudível) Enquanto não resolverem, eu 
não acredito não. 

Doutora Giovanna, recebemos muitas 
denúncias, sim. 

 
A SR.ª GIOVANNA FURTADO CHIABAI 

– Eles alegam, para explicar, talvez, para os 
outros dois deputados, eles alegam o 
seguinte: se você faz um gato, você corta a 
energia da rua inteira pelo sistema BTZero. 
Mas isso é até inconstitucional porque você 
não pode punir toda uma rua pelo problema 
de um. Então, isso tem que ser judicializado 
mesmo. 

Esse sistema, ele é um sistema 
inconstitucional, ele é um sistema ilegal, 
porque um faz o gato, a rua inteira fica sem 
energia. Não existe isso. Entendeu? Então 
isso, realmente, Vandinho, eles não vão 

resolver, eles só vão resolver o dia que isso for 
judicializado, que fizer um trabalho, uma ação, 
que fizer uma convocação dos moradores, 
fazer um movimento e mostrar que realmente 
um prejudica muitos. 

O problema não é dos moradores, o 
problema é o sistema que a EDP fez para se 
autoproteger do gato, e eles falam isso 
claramente. É isso! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Ok! Então, em votação esses 
convites. 

Como vota o deputado Danilo 
Bahiense? Se quiser fazer alguma 
consideração, fique à vontade também, 
doutor Danilo. 

O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 
(Sem partido) – Presidente, eu voto pela 
aprovação. É lamentável que uma situação 
dessa ocorra, todos pagarem pelo erro de um 
(Inaudível), colocando em risco toda a 
população (Inaudível) Só judicializando 
(Inaudível) 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Obrigado, doutor Danilo! 
Deputado Carlos Von? Fique à vontade, 

deputado Carlos Von. 
 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) – 

Senhor presidente, a EDP que, em 2020, em 
plena pandemia, teve um lucro líquido 
recorde de um bi e meio, né? Se é uma 
empresa privada, ela tem que buscar o lucro 
mesmo, mas precisa também que os serviços 
sejam prestados da mesma forma, tenham um 
bom serviço, e não é o que a gente vem 
vendo. 

Quero te parabenizar, presidente! Pela 
luta da Giovanna Chiabai também, que é de 
todos. E quero me somar em todos os 
esforços nesse sentido. Então, voto pela 
aprovação também. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Obrigado! 
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Então está aprovado por unanimidade. 
Agora, faz uma hora de reunião, acho 

que já está um bom tempo. 
Na fase das Comunicações eu gostaria 

de agradecer, de coração, a presença de 
todos. 

Doutor Eduardo Passamani. Eu vi a 
imagem dele. Doutor Eduardo, da Delegacia 
de Defesa do Consumidor. Está me ouvindo, 
doutor Eduardo? 

 
 O SR. EDUARDO PASSAMANI - 

Perfeitamente, deputado. Estou aqui 
acompanhando toda a reunião, e a gente fica 
aqui de prontidão para o que for necessário. 
Toda a Delegacia do Consumidor, a Polícia 
Civil, à disposição, para quando formos 
acionados poder estar contribuindo com a 
comissão. 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Eu agradeço, doutor Eduardo 
Passamani, e tenho acompanhado as 
operações da Polícia Civil e Defesa do 
Consumidor, um trabalho intenso, árduo e é 
extremamente importante a participação da 
Polícia.  

Eu acho que nesses casos de hoje, 
doutor Eduardo, acho que são pontos muito 
administrativos, no caso da Cesan, tentando 
resolver. Vamos ver como que vai ser a 
questão das empresas de locação de veículos, 
mas também é só questão de preços abusivos, 
acredito eu que mais aí para o Procon mesmo. 
Mas tendo qualquer questão de crime, 
qualquer questão que deixe claro que são 
crimes, com certeza vamos precisar e muito aí 
da Delegacia de Defesa do Consumidor. E 
gostaria de agradecer a presença de V. Ex.ª. 
Obrigado! 

Deputado Von e deputado Danilo, mais 
alguma consideração final ou posso encerrar? 

 
O SR. CARLOS VON – (AVANTE) - Por 

mim pode encerrar, presidente! Um abraço aí 
ao delegado Passamani, à Giovanna Chiabai, 
ao deputado Delegado Danilo Bahiense, e a 

você, meu presidente, e a todos que 
participaram da reunião. Um forte abraço a 
todos. 

 
O SR. DELEGADO DANILO BAHIENSE – 

(Sem partido) – Presidente, eu também 
gostaria de agradecer ao delegado Eduardo 
Passamani, a todos que compareceram aí, ao 
deputado Carlos Von. Eu estava com 
dificuldade para entrar e cobrei do deputado 
Carlos Von para estar presente, porque 
poderia ser que eu tivesse alguma dificuldade. 
E parabenizar V. Ex.ª também pelo brilhante 
trabalho que vem fazendo e que também fez 
no passado, na CPI dos Crimes Cibernéticos, o 
primeiro ambiente que trabalhamos juntos, 
né? Obrigado! 

 
O SR. PRESIDENTE – (VANDINHO LEITE 

– PSDB) – Eu que agradeço aos colegas! 
E dizer o seguinte, assim, esses pontos 

chegaram aí, ou direto na comissão ou via 
meu gabinete, mas a partir da próxima 
reunião fiquem à vontade de trazer as 
questões. Inclusive, faço questão, de nos 
temas que V. Ex.as trouxerem para a comissão, 
V. Ex.as coordenarem o processo. Aqui é um 
trabalho coletivo. Cada um aqui, um deputado 
que precisa representar aquelas pessoas que 
nos procuram e a sociedade como um todo. É 
um trabalho que eu vejo os deputados Danilo 
Bahiense e Carlos Von fazerem muito bem. 

Então, muito obrigado, de coração! 
Agradeço a presença de todos os 

servidores, os representantes das entidades 
que participaram conosco. E, nada mais 
havendo a tratar, declaro encerrados os 
trabalhos da comissão e convido os senhores 
membros para a próxima reunião, que será 
ordinária, no dia 5 de abril, às 11h. 

Um abraço, gente! Boa tarde a todos! 
Uma hora de reunião, no máximo, e 

que a gente faz a reunião produtiva e 
resolutiva. Um abraço, Deus abençoe! 

 
 
Está encerrada a reunião. 
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